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	Indledning

Projektet ’Boliv, Fremtidens boliger og
liv på Kellersvej’ udspringer af Gladsaxe
Kommunes ”Udviklingsplan 2014-2020
for handicapområdet”, der har til formål
at forbedre bo- og beskæftigelsestilbuddene for voksenhandicapområdet, samt
at fastholde en bred vifte af aktivitetsog samværstilbud, der også appellerer
til Gladsaxeborgere, bosat uden for
Kellersvej.
Visionen er, at Gladsaxe Kommunes
takstfinansierede bo- og dagtilbud, der
også modtager borgere fra andre kommuner, fremover skal være konkurrencedygtige, kvalitets- og takstmæssigt,
herunder at omgivelser, bygninger og
tilbud opleves som attraktive af beboere
og brugere, såvel som af personalet, der er
beskæftiget i området.
Målsætningen for konkurrencen er at
frembringe forslag til at modernisere og
fremtidssikre bebyggelsen på Kellersvej
med dens bo-, aktivitets- og samværs
tilbud.
Projektet indbefatter etablering af 78
almene plejeboliger i nybyggeri, 18-20
kommunale botræningsboliger i eksiste
rende bygninger, og indretning af en
række eksisterende bygninger til fælles
boligareal, servicearealer, aktivitets- og
samværstilbud, personalefaciliteter m.m.
Sammenfattende har udfordringen
været at fremkomme med forslag til en
helhedsplan for etablering af de ønskede funktioner på Kellersvej, og mere
detaljeret at fremkomme med forslag til

arkitektur, design og indpasning af nybyggeriet i dette historiske og naturskønne
hjørne af Kellersvej, ligesom udfordringen
har været at fremkomme med indretnings- og forbedringsforslag for de meget
smukke bevaringsværdige bygninger, der
fremover skal anvendes til nye funktioner.
Projektet blev programmeret i 2014.
Gladsaxe Kommune, Sundhed- og
Handicapudvalget godkendte det samlede konkurrencemateriale den 28. januar
2015, hvorefter konkurrencen kunne
igangsættes.
Konkurrencen blev udskrevet den
20. februar 2015, hvor der blev åbnet
for adgang for fem udvalgte totalrådgiv
ningsteams til at indhente det samlede udbudsmateriale via en elektronisk udbuds
platform. Forslag fra de fem teams blev
indleveret rettidigt i Gladsaxe Kommune,
Ejendomscenteret den 29. maj 2015.
De fem forslag er blevet bedømt af en af
Gladsaxe Kommune, Social- og Sundhedsforvaltningen, nedsat dommerkomite.
Alle fem forslag er vurderet konditions
mæssige, og der er generelt givet fyldest
gørende besvarelser af den komplekse
opgave med dens mange udfordringer i
forhold til visionen om at etablere en attraktiv bebyggelse, hvor det eksisterende
og det tilføjede går i dialog med hinanden,
udgør en helhed, og skaber et tidssvarende
miljø for beboere, personale og pårørende.
Det er dommerkomiteens opfattelse,
at Gladsaxe Kommune, med de fem
gennemarbejdede forslag, har fået en fin
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og bred belysning af opgavens potentia
ler og problemstillinger, herunder også
projekternes bæredygtighed og relation til
støjproblematikken.
Bedømmelsen af de fem forslag blev
endeligt afsluttet den 2. september
2015, hvor dommerbetænkningen blev
underskrevet af medlemmerne af dommerkomiteen.
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	Resultat

Dommerkomiteens karaktergivning
fremgår af bilag 1 til betænkningen (side
57), hvoraf det ligeledes fremgår, at forslag
15761 adskiller sig positivt og forholdsvis
markant fra de øvrige forslag.
En enig dommerkomite peger derfor
på forslag 15761 som vinder af arkitektkonkurrencen.
Forslaget er udarbejdet af rådgiverteamet, bestående af: Cubo Arkitekter
(totalrådgiver), Force4 Architects, Henrik

Jørgensen Landskab, Oluf Jørgensen
rådgivende Ingeniørfirma, arkitekt Rie
Øhlensschlæger (bæredygtighedskon-
sulent) og akustiker Claus Møller,
Grontmij (bæredygtighedskonsulent).
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	Generelle bemærkninger

Dommerkomiteen har vurderet de indkomne forslag på baggrund af kriterierne:
”Arkitektur, formgivning og funktion”,
”Teknik, vedligehold, energi, totaløkonomi
og bæredygtighed”, ”Byggepladsindretning, etapedeling, genhusning og tidsplan”
og ”Honorartilbud” som anført i konkurrencebetingelserne.

- Har gode trafikale forhold og trafikseparation
- Tager hensyn til støjproblematikken
Der er i vurderingen af forslagene lagt
vægt på at flest mulige af ovenstående
punkter er opfyldt.
Flere forslag undervurderer betydningen
af at skabe en trafikal løsning, der separe
rer bilkørsel, cykler og fodgængere. Nogle
forslag arbejder med ”shared space” som
princip, men det vurderer dommerkomiteen
ikke som optimalt, selvom mængden af biler
begrænses ved at placere parkeringspladser
mod sydvest ved indkørslen til området.
Forslag 15761 er det eneste af de fem
indleverede forslag, der baserer sig på en
gennemført trafikseparering af gående og
kørende trafikanter. Løsningen tilgodeser
på én gang beboernes behov for sikker
færdsel samtidigt med, at ønsket om god
adgang med to indgange for hver bolig
indfries.
Alle forslag arbejder med boligklynger
og bo-grupper i én etage for at kunne
tilvejebringe de ønskede to indgange, men
for flere forslag betyder det lange gang
forløb uden om bygningerne for at komme
frem til haveindgangen.
Forslagene fordeler sig i to typologier,
hvad angår organisering af bygningerne:

Generelle bemærkninger i forhold til
kriterierne for tilbudsbedømmelsen
Arkitektur, formgivning og funktion:

Forslagene lever på forskellig vis og
i varierende grad op til ønskerne til
bebyggelsesplanen og udearealerne,
nemlig at den:
- Nye og eksisterende bebyggelse danner
et harmonisk samspil
- Skaber god funktionel sammenhæng
- Er organiseret og struktureret med
mindst mulig institutionspræg
- Har gode dagslystilgange, kig og udsyn
til det fri
- Rummer god tilgængelighed og
genkendelighed
- Har en god ”skurstrategi” til cykler,
affald, pulterrum
- Bevarer den grønne og parkagtige
karakter
- Skaber et attraktivt kulturelt centrum
omkring de eksisterende bygninger
- Indeholder formelle og uformelle
mødesteder for dem, der færdes i
området

- Boligerne organiseres omkring en indre
gårdhave og har en ensidig gang
- Boligerne organiseres omkring en
midterkorridor
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Løsningen med den indre gårdhave skaber
en oplevelsestig og smuk adgang til boligerne med kig og kontakt til det grønne
udenfor, som man kender fra Louisiana.
Hvis beboeren lejlighedsvis lader døren
stå åben ud til gangen (eller har et glasparti i forbindelse med døren) kommer
der også lys ind til boligen herfra.
Løsningen indebærer til gengæld at
den enkelte boligs nettoareal (”gulvtæppe
areal”) typisk bliver 3-4 m² mindre end
ved midterkorridor-løsningen.
Gårdhaveløsningen har også den klare
fordel, at gårdhaven i sig selv bliver en
stille-zone i forhold til de støjende omgi
velser.
Løsningen med midterkorridoren betyder, at adgangen til boligen bliver noget
institutionspræget, men at den enkelte
bolig til gengæld bliver lidt større.
Dommerkomiteen har prioriteret,
at der skabes attraktive adgangsforhold
med udkig til det grønne, og ikke mindst
de kvalitative fællesarealer, der ikke blot
bliver gennemgangsrum og udposninger
på gangarealerne.
Relationen til fællesarealerne er således
behandlet forskelligt. Nogle forslag har
fællesarealer som udposninger på gang
arealet, hvilket er problematisk, mens andre arbejder med aflukkelige rum, så man
kan vælge fællesskabet til eller fra, hvilket
foretrækkes. Ligeledes er det ønskeligt, at
spiseplads og opholdsstue ligger samlet og
kan anvendes til større arrangementer.
Boligerne har lidt forskellig størrelse og

indretning, og baderummene har varie
rende størrelser. Dommerkomiteen har
af hensyn til fleksibiliteten foretrukket
løsninger, hvor man med én type baderum
kan klare de forskellige behov.
Fælles for forslagene er en bestræbelse
på at indføre tagformer, der kan danne
samspil med de eksisterende bevaringsværdige bygninger – en bestræbelse der
lykkes i større eller mindre grad. Nogle
forslag har meget høje (næsten sakrale)
bolig-rum i forhold til rummenes udstrækning, mens andre boliger slet ikke
udnytter tagprofilet til at skabe rumlige
kvaliteter i boligerne. Forslag 15761 har en
rigtig god balance i boligens proportioner
og rumlige kvaliteter.
For dommerkomiteen har det været
vigtigt, at bygningerne såvel ude som
indvendigt fremstår rumligt harmoniske
og oplevelsesrige og går i dialog med de
eksisterende bevaringsværdige bygninger
på en overbevisende måde, så der skabes
attraktive uformelle mødesteder for folk,
der færdes i bebyggelsen.
Der er i særlig grad ét forslag - 15761
- som efterkommer stort set alle programmets ønsker, og som med mindre justeringer kan blive en særdeles overbevisende
løsning på den samlede opgave på alle
niveauer; bebyggelsesplan, udearealer,
adgangsforhold, funktionel sammenhæng
og den enkelte boligs udformning.
De øvrige forslag har svagheder i
forskellig grad i henseende til bebyggelses
plan og adgangsforhold, samt selve boli-
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“Løsningen med den indre gårdhave skaber en oplevelsesrig
og smuk adgang til boligerne
med kig og kontakt til
det grønne...”
citat fra betænkningen

gens/ baderummets udformning.
Alle forslagsstillere arbejder seriøst
med støjproblematikken og alle har for
så vidt en god tilgang til denne specifikke udfordring. For nogle tager det dog
overhånd og fører til unødigt markante
taglandskaber. Andre forslag forholder sig
mere pragmatisk til støjforholdene.
Fire af fem forslag gentager deres bebyggelsesprincip for etapen, der siden hen
eventuelt skal erstatte den valgte eksisterende bygning (bygning 8) til kommunale
botræningsboliger og dagtilbud. Kun ét
forslag indser, at der bør vælges en anden
løsning (der danner ryg mod trafikstøjen),

som understøtter helheden uden blot at
blive en gentagelse.
De eksisterende bygninger

Alle forslagsstillere vælger at ombygge
bygning 8 til botræningsboliger og dagtilbud for borgere med Autisme Spektrum
Forstyrrelser.
Bygning 7 ønskes indrettet til ambulatorium, fys/ ergo og sanserum ved brug
af så minimale ombygninger som muligt.
Der foreligger udmærkede indretningsforslag. De fleste forslag har dog en meget
overordnet beskrivelse af løsningen.
Bygning 11 indrettes med café og salen
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bearbejdes. Alle forslag forlænger bygningen ved udbygning af caféområdet. Fælles
for løsningerne er, at cafeen placeres i den
sydlige ende med god kontakt til udearealet foran, som del af torvedannelsen i den
centrale del af den gamle bebyggelse.
Flere forslag arbejder med tilbygning
af det nye decentrale fællesareal for de
almene boliger (motionsrummet) til byg
ning 11, hvilket anses at give god synergi
i arealernes anvendelsesmuligheder, både
hvad angår motionsrummet og salen.
Kellersvej 12 skal fremover indeholde
administrative servicefunktioner (centrale
servicearealer). Det prioriteres, at der
skabes en inviterende adgang fra bygning
11 – via trapperummet – samt at der skabes et åbent kontorlandskab i stueetagen,
hvilket alle forslagsstillere har gjort.
Bygning 19 - Dukkehuset - ønskes anvendt som fælleshus for beboerne på Kellersvej til ophold og interessefælleskaber.
Alle forslagene placerer de primære rum
mod syd og skaber på forskellig vis større
sammenhængende rumligheder.
Dommerkomitéen vurderer, at der blandt
de forskellige forslag er flere gode ideer til
indretning af de eksisterende bygninger, der
bør iagttages fremadrettet, og at en nærmere
løsning skal findes i tæt dialog med brugere
og bygherre i det videre forløb.

melse med forslagsstillernes besvarelser
sammenfattet i det tværgående tema:
Bæredygtighed, hvor graden af bæredygtigheden belyses via DGNB, og hvor
delelementerne i kriteriet i det følgende er
kaldet Gladsaxe Kommunes egenkriterier
(i relation til teknik, vedligehold, energi og
totaløkonomi).
Den samlede vurdering er, at Gladsaxe
Kommune har modtaget et meget overbevisende og veldokumenteret udgangspunkt til gennemførelse af projektet på
Kellersvej med et højt kvalitetsniveau for
bæredygtighed.
Generelt om Bæredygtigheden

Bæredygtighed indgår som aspekt i alle
emner, der vedrører et byggeri og indgår
således også i bedømmelsen af projektets
arkitektur, funktionalitet m.m.
Ved vurderingen af forslagenes bæredygtighed – specifikt – er som ønsket
anvendt DGNB-certificeringssystemet,
hvor vurderingen af en række faste bæredygtighedskriterier omsættes til point
med henblik på en samlet karakteristik.
I supplement til DGNB vurderingen er
der som udgangspunkt valgt at fokusere
på en række specifikke emner, herunder
ressourceforbrug, drifts- og brugervenlighed og en god totaløkonomi. Disse
emner er særskilt vurderet og tildelt
point.
Den samlede bedømmelse af DGNBkriterierne og Gladsaxe Kommunes
egenkriterier er afslutningsvist samlet i

Teknik, vedligehold, energi, total
økonomi og bæredygtighed:

Vurderingen af de enkelte elementer i
dette brede kriterium er i overensstem-
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én karakter, som resultat af den samlede
vurdering af forslagenes bæredygtighed.

eksisterende byggeri, samt at der vil være
et højt vandforbrug som følge af byggeriets anvendelse.
Økonomisk kvalitet: Alle forslagssti
llere er ensartet stillet i relation til lav
fleksibilitet af mange rum pga. byggeriets
forholdsvis låste funktionskrav og forholdsvis fastlåste muligheder ved opførelsen af
almene boliger.
Social kvalitet: Alle forslagsstillere
er ensartet stillet i forhold til begrænsninger i plandisponeringerne som følge af
byggeprogrammets forholdsvis fastlåste
funktionskrav.
Teknisk kvalitet: Alle tilbudsgivere er
ensartet stillet i relation til kvaliteten af de
eksisterende bygninger og støjniveau fra
motorvejen.
Alle forslag overholder minimums
kravet: DGNB-certificering til BRONZE.
Flere forslag indbefatter mere ambitiøse
målsætninger, og det vurderes realistisk,
at 4 af forslagene vil kunne blive DGNBcertificeret til SØLV og et enkelt til GULD
(forslag 15761).
Dommerkomiteen finder ikke anled
ning til at betvivle de opgjorte DGNB
point som værende realistiske målsætninger for den videre proces. Resultatet
af forslagenes niveau for bæredygtighed,
beregnet på DGNB-kriterierne, betegnes
som særdeles tilfredsstillende.

DGNB-kriterierne

DGNB-certificeringssystemet er opdelt og
vurderet på 5 kvalitetsområder, fordelt på
faste kriterier. Forslagene har forskelige
styrker og svagheder i forhold til disse
bæredygtighedskriterier. Styrken ved at
anvende DGNB pointsystemet er, at det
gør det muligt, at vurdere forslagenes
bæredygtighedsniveau på tværs af forskellighederne.
Forslagene er kontrolleret i forhold til
de opgjorte points sandsynlighed og rea
lisme, og er blevet vurderet på lødigheden
og kvaliteten af de leverede redegørelser
og dokumentation.
I udbudsbetingelserne indgik en række
faste bindinger, som naturligvis gælder
ens for alle forslag, men som ikke er ens
behandlet i forslagene. Ved kontrol af forslagene er der justeret for disse (mindre)
forskelligheder. Bindingerne indgår i alle 
5 kvalitetsområder og omfatter:
Proces kvalitet: Alle forslagsstillere er
ensartet (positivt) stillet som følge af den
valgte udbudsprocesdure og af de indledende arbejder, som forslagene er baseret
på, og forudsætningerne for den fremad
rettede proces med bæredygtighedsledelse
m.v.
Miljø kvalitet: Alle forslagsstillere er
ensartet stillet i forhold til at projektet
ikke kan arealminimeres i nævneværdig
grad, eller kan øge genanvendelse af det

Gladsaxe Kommunes egenkriterier:

Forslagenes overordnede greb i forhold
til håndtering af forsyninger, indeklima
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kvalitet, drifts- og brugervenlighed, energiforbrug og totaløkonomi, varierer en del.
Dette gælder både for emnernes konkrete
inddragelse i forslagene, i kvaliteten af de
valgte tekniske løsninger og i omfanget og
kvaliteten af forslagenes redegørelser og
illustrationer.
Forslagene vurderes generelt at ligge
over middel (i forhold til forventningerne).
Ingen af projekterne falder igennem. Og
de bedste besvarelser bedømmes som
værende meget tilfredsstillende.

udbudsmaterialet udlagte areal til pavilloner ved Gammelmosen i stedet bruges
til byggeplads (skurby, oplag m.v.). Det
er en rigtig god idé, både i praktisk og i
økonomisk henseende, der under alle omstændigheder bør overvejes i den videre
proces.

Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan

Forslagene indeholder generelt gode
tilgange til planlægning af den praktiske
gennemførelse af byggesagen, dog med
varierende detaljeringsgrad.
Alle forslagsstillere har forstået
vigtigheden af at foretage en god sikkerhedsmæssig adskillelse af byggepladsakti
viteter i forhold til bygninger i drift.
Alle forslagsstillere har forstået
vigtigheden af at minimere omfanget
af midlertidige pavillonboliger i byggeforløbet. En enkelt forslagsstiller er helt
nede på 10 midlertidige pavillonboliger.
Hensigten er god, men dommerkomiteen
vurderer dog, at den resulterende udførelsestidsplan er for optimistisk.
Alle forslagsstillere tilslutter sig udbudstidsplanen (ingen kortere, ingen længere).
Flere forslagsstillere foreslår, at de
midlertidige pavilloner placeres centralt i
bebyggelsen, midt på plænen, og at det i
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	Metode og proces
for bedømmelsen

Generelt

Det er dommerkomiteens opfattelse,
at tilbudsbedømmelsen er foretaget i fuld
overensstemmelse med udbudsreglerne
og de udmeldte betingelser for arkitektkonkurrencen.

Dommerkomiteen har gennemført tilbudsbedømmelsen i henhold til en på forhånd
fastlagt ”Bedømmelsesplan og -vejledning”,
hvori indgår en beskrivelse af parternes
(medlemmer af dommerkomiteen, fagdommere, bygherrerepræsentanter i øvrigt
og bygherrerådgivere) ansvarsområder,
procedure og mødeplan for den praktiske
tilbudsbedømmelse, samt definitioner i relation til karaktergivning til sikring af, at alle
forslag bliver bedømt på et lige og ensartet
grundlag.
Der er afholdt tre møder i dommer
komiteen og en række møder i dommer
komiteens rådgivergruppe (fagdommere,
bygherrerepræsentanter og bygherreråd
givere). På møderne i dommerkomiteen er
rådgivergruppens vurderinger og indstillinger blevet drøftet, hvorefter dommerkomiteen har foretaget den endelige
bedømmelse.
Det er ikke fundet nødvendigt at
inddrage yderligere faglige kompetencer
(ekspertbistand) i tilbudsbedømmelsen
end oprindeligt planlagt, men der har efter
henstilling fra dommerkomiteen været
afholdt et enkelt ekstraordinært rådgivermøde med henblik på en dyberegående
vurdering af forslagenes bo- og pleje
kvaliteter (bomiljø og arbejdsmiljø).
Tilbudsbedømmelsen er foretaget på
et anonymt grundlag, idet navnekuverter
med honorartilbud først er blevet åbnet
efter bedømmelse af forslagene i forhold
til øvrige kriterier.

Arealer og anlægsøkonomi

Bedømmelse af forslagsstillernes areal
opgørelser og angivelser i forhold til
anlægsøkonomi er foretaget forholdsvis
overordnet, idet forslagene generelt set
overholder udbudsbetingelserne på disse
områder.
Forslagenes bruttoarealopgørelser er
vurderet, og nettoarealopgørelserne er
kontrolleret. Disse findes i alle tilfælde
tilfredsstillende. Boligernes bruttoarealer
som angivet efterfølgende i beskrivelsen
af de enkelte forslag er behæftet med
en vis usikkerhed, idet arealfordeling af
fælles adgangsveje mellem nybyggede
servicearealer og nybyggede boligarealer
ikke er foretaget i nogen af forslagene
(ikke påkrævet i konkurrencen). Denne
arealfordeling kan håndteres efterfølgende. Summen af nybyggede arealer følger
fint de udmeldte arealangivelser i udbudsmaterialet, hvorfor arealfordelingen findes
uproblematisk.
Der er anført nogle få bemærkninger
til anlægsøkonomien i de enkelte forslag.
Fælles for dem alle er, at det er vanskeligt
at få økonomien til at hænge sammen for
anlæg af udearealer, nogle mere and andre.
Andre fællestræk er, at ombygning af bygning 19 generelt synes underbudgetteret
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Bygningerne såvel ude som indvendigt
fremstår rumligt harmoniske og oplevelsesrige og går i dialog med de eksisterende bevaringsværdige bygninger på
en overbevisende måde...
citat fra vurderingen

(i forhold til det faktiske rådighedsbeløb),
samt at produktionskøkkenet i den nye
café i bygning 11 generelt synes underbudgetteret. Samlet set vurderes det dog,
at samtlige forslag med visse justeringer
og tilretninger er realiserbare i økonomisk
henseende.

Hvis et underkriterium foreligger helt
ubesvaret gives karakteren 0 (forefindes
dog ikke for nogen af forslagene).
Karakterberegningen for delkriteriet
”honorartilbud”, der vægter 75 % for underkriteriet ”Pris”, er foretaget på følgende
grundlag:
En tilbudt honorarprocent på 8 giver
karakteren 5 (særdeles tilfredsstillende).
En tilbudt honorarprocent på 11 giver
karakteren 3. (acceptabelt).
Karaktererne er beregnet ved lineær interpolation i forhold til disse yderpunkter.
Det har på forhånd været fastlagt, at
der ikke gives lavere karakter end 3 for
honorartilbuddet (defineret som acceptabelt), når ordregiver har valgt at fastsætte
en maksgrænse for honorartilbud på 11 %.
Karakterberegningen for delkriteriet
”timepriser”, der vægter 25 % for underkriteriet ”Pris”, er foretaget på følgende
grundlag:
Hver kategori af timepriser (der er 6
kategorier) vægter 1/6 i delkriteriet ”timepriser”

Karaktersystem

I tilbudsbedømmelsen er anvendt et
forholdsvis simpelt karaktersystem:
Der er anvendt følgende karakterskala
fra 0 – 5. De enkelte karakterer er define
ret som følger:
5
4
3
2
1
0

= Særdeles tilfredsstillende
= Meget tilfredsstillende
= Acceptabelt
= Mindre tilfredsstillende
= Utilfredsstillende
= Ubesvaret

Der er benyttet halve karakterer; f.eks.
karakteren 3,5, hvis der har været behov
for en finere inddeling af karakterskalaen.
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Løsningen tilgodeser på én gang
beboernes behov for sikker færdsel
samtidigt med, at ønsket om god
adgang med to indgange
for hver bolig indfries.
citat fra vurderingen

For hver kategori beregnes en middelværdi af timepriserne i tilbuddene fra
hver af de 5 forslagsstillere.
En timepris, der svarer til middelværdien plus 25 % (eller højere) giver karakteren 0
En timepris, der svarer til middelværdien minus 25 % (eller lavere) giver karakteren 5
Karaktererne for de enkelte timepriser
er beregnet ved lineær interpolation i
forhold til disse yderpunkter.

dygtighed.......................................... 25 %
• Byggepladsindretning, Etape-
deling, Genhusning og
Tidsplan............................................. 10 %
• Pris (herunder honorarprocent:
75 %, og timepriser 25 %).............. 15 %
Det forslag, der opnår den højeste samlede
karakter, har afgivet det økonomisk mest
fordelagtige bud og udpeges som vinder af
konkurrencen.
Tilbudte honorarprocenter og timepriser fremgår af bilag 2 til betænkningen
(side 58)

Karakterer

Karaktererne for de enkelte underkriterier
fremgår for hver forslagsstiller af karakterbilaget, bilag 1, til betænkningen (side 57)
Den samlede karakter for hver forslagsstiller er beregnet på basis af den
i konkurrencebetingelserne udmeldte
vægtning:
• Arkitektur, Formgivning
og Funktion...................................... 50 %
• Teknik, Vedligehold, Energi,
Totaløkonomi og Bære-
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Dommerkomiteen

Bedømmelsen af forslagene er gennemført af en dommerkomite, bestående af:

Susanne Palsig (Formand for Sundheds- og Handicapudvalget, formand for komiteen)
Nanna Krog-Meyer (Styregruppe formand, Økonomidirektør)
Jane Torpegaard (Social- og sundhedsdirektør)
Ebbe Holm (Afdelingschef, Social- og Handicapafdelingen)
Tonie Hansen (Forstander Cathrinegården)
Thor Benno Johansen (Pædagog, Kellersvej 8-9)
Morten Schuster (Fælles tillidsrepræsentant, Social- og Handicapafd .MED udvalg)
Sytter Kristensen (Formand for LEV)
Henrick Villemoes Poulsen (Ejendomschef Ejendomscenteret)
Per Wortziger (Sagsarkitekt Ejendomscenteret)
Fagdommere
Eva Jarl Hansen, Arkitekt maa.
Rikke Hansen, Arkitekt maa.
De to eksterne fagdommere er udpeget af Arkitektforeningen
Dommerkomiteen er blevet bistået af:
Rådgivergruppen

Jeppe Kildegaard (Projektleder, arkitekt Ejendomscenteret)
Jesper Fog (Landskabsarkitekt, Ejendomscenteret)
Eva Bennike (Forstander, Kellersvej 8-9)
Frank Hansen (Bygherrerådgiver, ingeniør DOMINIA AS)
Lene Gertsen (Bygherrerådgiver, ingeniør DOMINIA AS)
Asger Juul (Bygherrerådgiver, Arkitekt maa juul & hansen arkitekter aps)
Fagdommere
Eva Jarl Hansen, Arkitekt maa.
Rikke Hansen, Arkitekt maa.
De to eksterne fagdommere er udpeget af Arkitektforeningen
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Forslag 15761 (vinder)

Rumlig illustration
fra forslagsmappen

Udarbejdet af: Cubo Arkitekter (totalråd
giver), Force4 Architects, Henrik Jørgensen
Landskab, Oluf Jørgensen rådgivende Ingeniørfirma, arkitekt Rie Øhlensschlæger
(konsulent) og akustiker Claus Møller,
Grontmij (bæredygtighedskonsulent).

På baggrund af et gennemtænkt og
klart trafik- og bebyggelsesmønster, med
en klar skelnen mellem offentlige og
private uderum, skabes en perlerække af
let opfattelige og smukt formede by- og
landskabsrum, som giver stor oplevelsesrigdom for den samlede bebyggelse på
Kellersvej.
Samlet set fremstår bebyggelsesplanen
som den mest overbevisende af de indsendte.
Arkitektonisk er der er tale om et sikkert greb, der skaber et klart hierarki i den
samlede bebyggelse. De bevaringsværdige

Samlet vurdering
Forslaget er båret af en åben og uformel
stemning, hvor klynger af boliger ud
lægges i en levende bebyggelsesstruktur,
der med en let og underspillet arkitektur
nænsomt tilpasses de eksisterende bygninger på Kellersvej.
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bygninger sættes i scene på ny, gennem
samspillet med den nye bebyggelse. De
nye boliger udformes med lette træ
beklædninger i et stilsikkert formsprog,
med en fin vekslen mellem både lys,
skygge, tyngde og lethed, hvilket åbner for
en stor mangfoldighed i både oplevelse og
brug.
Bo-grupper er udformet så de skaber
en god balance mellem fællesskab og
tryghed indadtil, samtidig med at der
åbnes for udkig fra boligen til større landskabsrum. Med få overbevisende detaljer
tilgodeses ønsket om at skabe en bolig
med to indgange. Boligerne hører ikke til
blandt de største, men indeholder både
store rumlige kvaliteter, gode møbleringsmuligheder, samt fine dagslysforhold.
Forslaget udmærker sig ved at have
fundet en meget fin balance mellem
arkitektur og funktion.
Der er tale om et meget grundigt og
gennemarbejdet forslag, der giver særdeles gode løsninger og svar på programmets væsentligste ønsker og det er en
enig dommerkomite, der peger på dette
forslag som det bedste i arkitektonisk
henseende.

klar adskillelse af gående og kørende trafikanter, der vægter højt i bedømmelsen.
Fællesfunktioner og boligklynger knyt
tes sammen via en rolig bilfri, gang- og opholdszone, der folder sig ud igennem tre
nye byrum, med hver sit tema; bevægelse,
dyrkningshaver og sansehaver. I forslaget
savnes dog en beskrivelse af de udendørs
overflader.
Tilkørsel til boliger og fællesfunktioner
ledes uden om den indre kerne. Dette
giver stor tryghed og frihed for både
kørestolsbrugere og gående, til at bevæge
sig mere selvstændigt på Kellersvej.
Parkering og afsætning for personbiler
og minibusser stikkes ind som lommer
fra kørevejen, mellem hver boligklynge.
Parkering anlægges, helt naturligt, langs
ydersiden af den nye kørevej i mindre
klynger.
Det slyngede stiforløb på ydersiden af
de nye bygninger, er meget fint udformet
med indlagte oplevelser undervejs såsom
regnvandsbede, hønsehold, motions- og
sansepladser m.v.
Bebyggelsesplanen er sat sammen af
tre klynger med hver to bo-grupper. Ved
at dreje de nye bygninger lidt i forhold
til både hinanden og de oprindelige huse
på Kellersvej, skabes en rumligt vellykket
spænding mellem gammelt og nyt.
Bebyggelsen er klart disponeret, med
en meget fin graduering mellem offentlige
og private rum. Centrum udgøres af de
oprindelige huse, med fællesfunktioner,
og boligerne danner den ydre periferi.
Bo-grupper er udlagt i en hesteskoform,
der favner en indre gårdhave, og skaber
fællesskab og tryghed indadtil, samt udkig

Arkitektur, formgivning og funktion
Bebyggelsesplan og landskab

Forslaget tager sit udgangspunkt i at
tilvejebringe to ligeværdige indgange til
boligerne, og dette valg bliver styrende for
forslaget på alle niveauer. Som en naturlig
følge af denne dobbelthed, skabes to
adgangsveje; en indre og en ydre, med en
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Situationsplan fra
forslagsmappen

fra alle boliger til større landskabsrum.
Støjstrategien er fornuftig, med en
generel orientering af boliger ’væk fra
støjen’. Høje tage benyttes som støjværn
til at skabe stille-zoner i gårdhaverne, og
der suppleres med egentligt støjværn i
forbindelse med øvrige udeopholdsarealer.
Ved fjernelse af bygning 8, foreslås det
at tilføje en tilsvarende klynge af to bogrupper.
Der er ingen tvivl om, at den samlede
plan lever bedre uden. Det bør derfor
overvejes, i tilfælde af at der skal bygges
nyt til erstatning for bygning 8, at undersøge en anden bebyggelsesstruktur, der
danner mere ryg mod M3, og som samtidig skaber mere åbenhed omkring den
gamle hovedbygning og den store plæne.
Samlet set fremstår bebyggelsesplanen
dog som den mest overbevisende af de
indsendte. Planen er båret af stor oplevel
sesrigdom samt en velkommen og uformel
stemning, der kan folde sig ud, blandt

andet på baggrund af det meget klare
trafik- og bebyggelsesmønster.
Arkitektonisk udtryk og materialer

Forslaget tager udgangspunkt i en meget
fin beskrivelse af historiske og arkitekto
niske værdier på Kellersvej, hvor både den
smukke beplantning, samt den menneskelige skala fremhæves som særligt
værdifulde for stedet i dag.
Overordnet fremstår den nye bebyggelse med et let udtryk med klare
referencer til traditionel japansk arkitektur, som bevidst modspil til de oprinde
lige murede bygninger. Som de bærende
elementer har de nye boliger let asymmetriske sadeltage med lys, grå tagpap
og facader beklædt i naturtræ eller med
indfarvet puds på isolering. Vinduesindfatninger samt indramning af farvede,
pudsede flader, står mørke i kontrast til
de lyse træfacader. Spise- og opholdsrum
i hver bo-gruppe, er markeret med en høj
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skulpturel tagform, helt beklædt i træ.
Over den indre loggia samt langs faca
der på begge langsider af huset, skaber et
lavere vandret udhæng, en lille men meget
anvendelig opholdszone tæt på huset.
Trælamelpartier, placeret i flugt med
udhænget, understreger denne lag-pålag facade, der kontrastfyldt spiller på lys
og skygge og giver et rumligt og smukt
facadeudtryk.
Der lægges op til, at boligklyngerne har
hver sin farvenuance, både i det udvendige, men også på enkelte flader og døre
indvendigt. Hermed skabes genkendelighed og identitet for de enkelte klynger,
og giver beboerne et tilhørsforhold til
deres bo-gruppe.

ud til de offentlige byrum, hvilket vurderes
som en stor kvalitet.
I hver bo-gruppe placeres et orangeri,
der ligger som en pause i mellem boli
gerne. Udover opbevaring af potter og
planter om vinteren, giver dette rum også
mulighed for samvær i mindre grupper.
Rummet skaber endvidere forbindelse
mellem gårdrum og haveside.
I forslaget indgår både små fælleshaver
og en større gårdhave, der er beskyttet,
hvilket vil fremme udnyttelsen af haven.
Der er små nicher i loggiaen omkring
gårdhaven og nicher i fællesrummene,
som gør at man kan følge med ”på
afstand”, hvis man ikke ønsker det tætte
samvær. Gårdhaven er en stor gevinst for
samværet i boligklyngen, men det bør undersøges om det er muligt at etablere flere
udgange fra loggiaen til gårdhaven.
Den enkelte bolig har enten adgang fra
kørevejen, via private forhaver, eller fra
loggiaen, der ligger som en rundgang og
forbinder både fællesrum og boliger. På
det sted, hvor loggiaen afgrænser gårdhaven, kan begge glasvægge skydes til
side, så gårdhaven står i forbindelse med
byrummene, hvilket vurderes som en
værdifuld og god pointe.
I forløbet mellem det offentlige og det
private rum, mellem det indre og det ydre,
er der er lagt megen omtanke i at skabe
varierede og kvalitative rumoplevelser. De
små nuancer i tagudhængenes størrelse
og position, trælamelpartierne, der skaber
lys- og skyggespil og skærmer mod indkig,
vidner om stor indlevelse i denne gruppe
beboeres særlige behov, og giver samtidig
et oplevelsesrigt bo-miljø.

Boligklynger og bo-grupper

Bo-grupper á 13 boliger er udlagt to og
to som klynger omkring de fælles perso
nalefaciliteter, og hver bo-gruppe er
udlagt i en hesteskoform omkring et fælles
haverum. Bo-gruppernes fælles spise- og
opholdsrum, placeres i en bygning for sig,
og vender både ind mod gårdhaven og
ud mod byrummet. Fællesrummet bliver
dermed et sted man vælger til, og giver
god mulighed for at skabe hjemlige rammer omkring måltider og samvær i øvrigt.
Fællesrummet danner samtidig en fin
overgangszone mellem det private og det
offentlige. Køkken, spise- og opholdsrum,
er anlagt som ét rum i åben forbindelse.
Der vil således være mulighed for at
benytte begge rum til at spise i, hvilket
giver en god fleksibilitet.
Fællesrummet er bo-gruppens ansigt
udadtil, og meget få boliger ligger direkte
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Boligklynge fra forslagsmappen

	
  
store dørparti med glas samt vinduet i
soveværelset giver fine dagslysforhold.
Boligerne er godt disponeret med en
skydedør, der giver fleksibel mulighed for
opdeling af rummet til soveværelse og
dagligstue. Der vises gode møblerings
muligheder.
Løsningen med en bred skyde/drejedør
til badeværelset, hvor døren består af to
dørpartier, så man ikke behøver at åbne
begge døre, er god. Badeværelset er på
8 m2 og er dermed stort nok til at være
bårebadeværelse. Der er mulighed for

Boligerne

Alle boliger er samme type, hvilket giver
god fleksibilitet i forbindelse med interne
flytninger. Mht. rumhøjder udnyttes det
maximalt, at alle boliger er udlagt i én
etage. Samtlige boliger er udformet med
skrå lofter og ovenlys, hvilket giver en god
rumlig fornemmelse i den enkelte bolig.
Indenfor tagets geometri sænkes loftet,
og den øverste del af tagrummet udnyttes
til tekniske føringer. Der skabes velproportionerede rum, i god balance mellem
boligens størrelse og rumhøjde, og det
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Snit fra forslagsmappen

at opsætte drejbar håndvask for at gøre
badeværelset mere handicapvenligt,
hvilket skydedøren også bidrager til.
Dommerkomiteen påskønner den
fleksible badeværelsesløsning, og anbefaler at der arbejdes videre med denne på
baggrund af arbejdsmiljømæssige tests i
en 1:1 mock-up løsning tidligt i det videre
forløb.
Den private indgang fra havesiden sker
fra en forhave henover et belagt areal, der
også kan anvendes som terrasse. Ved at
trække det lave tag ud, skabes et beskyttet
indgangsparti, hvor der samtidig er plads
til opbevaring af hjælpemidler. Skurene
er placeret mellem boligerne og skaber
adskillelse og privathed. Disse små, men
velvalgte detaljer tilgodeser ønsket om at
skabe en bolig med mulighed for to indgange på en meget overbevisende måde.
Hækken omkring boligklyngerne er
et smukt landskabeligt element, der dog
kræver nogen vedligeholdelse. Håndte
ring af dette spørgsmål bør overvejes i det
videre forløb.

Botræningsboliger og dagtilbud i
ekst. boligbygning

Bygning 8 indrettes med 20 botræningsboliger i den østlige ende, og med dag
tilbud i den vestlige del. Overskudsarealer
i bygningen udnyttes fint til pulterum og
anden deponi.
Det er fornuftigt at benytte bygning 8
til dette formål. Med dens beliggenhed
og indretning er bygning 8 bedre egnet til
dette formål end bygning 9 og 10.
Det meste af indretningen bibeholdes.
Der foreslås dog en mindre ombygning i
dagtilbuddet for at gøre grupperummene
mere anvendelige. Der er brede gange og
gode fællesarealer i såvel dagtilbuddet som
i botræningstilbuddet.
Bygning 7

Bygningen beskrives som læge-, fysio-,
fod- og ergoterapi i stueetagen, mens
forslaget, som det eneste, udnytter de
nuværende arealmæssige muligheder i
kælderen, der indrettes som sanserum.
Der etableres elevator til kælder og der
åbnes med vinduer. Der er i dag ikke
dagslys i det nuværende sanserum på
Kellersvej og forslaget giver en vældig god
udnyttelse af kælderen (som er både tør,
høj og med små vinduer i den ene side)

Personalefaciliteter i boligklyngerne

Personalehuset med fællesvaskeri ligger
som en selvstændig enhed, men tæt på
fællesrum, hvilket er en fordel.
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og som samtidig giver mulighed for bedre
plads til funktionerne i stueplanet. Det
vurderes, at den ekstra anlægsudgift ved
at udnytte kælderen opvejes af et mindre
ombygningsbehov i stueplanet.

tioner som køkken og toiletter mm. place
res i indgangsside, mens hele sydsiden
samles i et stort sammenhængende forløb
af rum, der kan deles op med foldevægge.
Arealer og anlægsøkonomi

78 nye boliger:
Boligarealer i alt inkl. fælles, ca.:.5.220 m²
Boligarealer brutto, ca.: ................ 66,9 m²
Boligarealer netto, ca.: .................. 35,5 m²
Tilbygning til bygning 11
(nyt fællesareal), ca.: ..................... 102 m²
Tilbygning til bygning 11
(café), ca.:............................................ 110 m²
Nybygget serviceareal i alt, ca.: .... 390 m²

Bygning 11

Bygningen udvides både mod nord og
syd. Mod syd indrettes cafe, der vender ud
mod både plænen og den nye plads, der
opstår, når havemuren fjernes.
Scenen i Salen ændres til en mobilscene
og rummet gøres derved mere fleksibelt.
Det er en fordel, at facaderne omkring
salen kan åbnes helt op og gøre det mere
fleksibelt, når der holdes fester m.m. Der
sættes en stor skydevæg op, så salen kan
inddeles i mindre rum, hvilket er ønskeligt.
Disponeringen af køkkenet, der fylder
meget i hjørnet ind mod gårdrummet, skal
genovervejes. Indretningen med depoter
i den nordlige ende savner en nærmere
begrundelse.

Den anførte anlægsøkonomi forekommer
i hovedsagen realistisk. Det vurderes, at
budgetposter for nedrivningsaktiviteter er
lidt i underkanten, ligesom budgetposten
til det nye produktionskøkken i bygning
11 synes underbudgetteret. Samlet set
vurderes anlægsøkonomien dog at være
tilfredsstillende.

Bygning 12

Teknik, vedligehold, energi, total
økonomi og bæredygtighed

Indrettes med helt åbne kontorarealer og
med reception i stueetagen og god adgang
med elevator. Der vises mulighed for at
dele kontorarealet op med skydevægge,
hvilket er en god løsning. Møderum og
reception placeres i hjørner, ligesom toiletter og depoter.

DGNB – kriterierne

Pointberegning efter DGNB´s
beregningssystem:
Proces kvalitet: 100 %
Miljø kvalitet: 80 %
Økonomisk kvalitet: 65 %
Social kvalitet: 90 %
Teknisk kvalitet: 80 %
Minimum: 65 %
Gennemsnit: 83 %
Forventes at kunne opnå: DGNB – GULD

Bygning 19

Bygningen indrettes med tre store rum til
interessefællesskaberne. Der er taget fint
hensyn til niveaufri adgang. De primære
rum orienteres mod syd, hvor der også
anlægges en stor terrasse. Tjenende funk-
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Redegørelsens overbevisning i forhold til
realisme og dokumentation:
Forslagsstiller arbejder med begrebet
helhedsorienteret bæredygtighed, som
strategi, og sammenholder dette med
DGNB kriterierne. Dette giver en god
sammenhæng imellem projektets enkeltdele og understøtter i særlig grad de
bæredygtighedsemner, som hører under
sociokulturel og funktionel kvalitet, og
som ikke kan udledes direkte af DGNB
kriterierne.
Strategien resulterer i et meget sammenhængende projekt, hvor de ”bløde
parametre” af bæredygtighed, som indgår
i bedømmelsen af arkitektur og funktion,
får naturlig og overbevisende sammenhæng med de ”hårde parametre”, der
indgår i DGNB-kriterierne.
For så vidt angår selve redegørelsen og
dokumentationen af DGNB kriterierne,
bedømmes disse at være både realistiske
og veldokumenterede. Nogle kriterier
indeholder risiko for at skulle nedjusteres,
men et niveau svarende til DGNB Guld
vurderes realistisk.
Dommerkomiteen anbefaler, at der i
det videre forløb arbejdes målrettet mod
DGNB-guld.

Indeklimakvalitet:
Indeklimaet er velbehandlet og overordnede simuleringer er foretaget af
kritiske rum. Simuleringer viser at byg
ningsreglementets krav er overholdt.
Derudover er der lavet støjdiagrammer
og gennemtænkte løsninger er beskrevet
så støj elimineres så meget som muligt.
Der arbejdes med gode dagslysforhold
takket være høje vinduer og ovenlys. Dog
er der ikke lavet dagslyssimuleringer.
Drifts- og brugervenlighed:
Pladsforhold og servicemuligheder til de
tekniske installationer er flot illustreret og
overbevisende i forhold til tilgængelighed
og serviceringsmuligheder.
Der foreslås decentrale ventilations
anlæg i hver bolig, hvilket kan betyde
øgede drifts og vedligeholdelsesudgifter,
noget som forslagsstiller ikke har behandlet nærmere.
Bruser er placeret uhensigtsmæssigt
tæt på vaskemaskine.
Energiforbrug:
Forslaget savner en overordnet strategi
for energiforhold og ikke mindst
energirenoveringerne.
Der er lavet en Be10 beregning, som
viser, at 2020 er overholdt med en margen
på 10 %.
Der arbejdes med solceller, hvilket
muligvis ikke er nødvendigt for overholdelse af bygningsklasse 2020.

Gladsaxe Kommunes egenkriterier:

Overordnede greb for håndtering af
forsyninger:
Forslaget skriver ikke noget om den overordnede tekniske infrastruktur og om fjervarmens fremtidige rolle i masterplanen.
“Forslaget indeholder tiltag vedrørende
lokal afledning af regnvand.

Totaløkonomi:
LCC beregninger tager udgangspunkt
i LCC byg værktøjet og der beskrives 2
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alternativer, for hhv. lette ydervægge og
tunge ydervægge. Der konkluderes på fin
vis, at den lette løsning er mest rentabel.
Der er et kort afsnit om commissio
ning, hvilket viser at forslagsstiller er
bevidst om commissioningledelsen. Men
afsnittet berører dog commissioning
meget lidt og forholder sig kun overfladisk
til emnet.

etape. Udflytning i første etape skal dog
vurderes nærmere således at det sikres,
at der til stadighed bliver 88 boliger til
rådighed.
Pavilloner placeres ved Gammelmosen.
Der er ikke taget særskilt stilling til forsy
ningsforhold.

Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan

Meget overordnet, men grundlæggende
en god og realistisk etapeplan, der følger
udbudstidsplanen.
God fokus på sikkerhedsmæssig adskillelse af beboelse og byggeplads.
Forslaget søger at begrænse omfanget
af midlertidige pavillonboliger med 36
pavilloner i 1. etape og 22 pavilloner i 2.
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Forslag 18897

Rumlig illustration
fra forslagsmappen

Udarbejdet af: Tegnestuen Vandkunsten
(totalrådgiver), SLA (landskabsarkitekt),
Balslev rådgivende Ingeniører, Jordan
Akustik (konsulent).

Udformningen af boligklynger, bogrupper og adgangsforhold, via inde
liggende institutionsagtige gange,
virker ikke optimal. Fællesarealerne som
gennemgangsrum og udposninger på gangarealet skaber ikke basis for ro,
samvær og hjemlighed.

Samlet vurdering
Forslaget organiserer boligerne omkring
en midterkorridor. Forslaget rummer en
del problemer på flere niveauer. I bebyg
gelsesplanen og udearealerne savnes
større kvalitet i bearbejdningen af ”ring
vejen” med skabelse af attraktive, uformelle mødesteder og nicher til ophold og
andre aktiviteter.

Arkitektur, formgivning og funktion
Bebyggelsesplan og landskab

Bebyggelsen er udlagt i én etage for
at kunne tilvejebringe to indgange til
boligerne; én fra gangen og én fra have
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mappen

siden. Adgangen fra havesiden indebærer
uforholdsmæssigt lange veje rundt om
bygningen i forhold til afsætningspladserne ved ringvejen.
Bebyggelsesplanen bevarer store dele
af den eksisterende ”ringvej” og anvender
dele af den som ”shared space”. I den
sydlige ende, i forlængelse af adgangsvejen, etableres et større samlet parke
ringsområde langs skel. Ringvejens trafik
reduceres herved, og der er afsætnings
pladser ved boligklyngerne.
Forslaget løser ikke helt problematikken omkring den store trafik på Kellersvej.
Dommerkomiteen mener ikke, at løsningen med ”shared space” i dette tilfælde
er optimal for hverken beboerne eller
kvaliteten af rummet mellem de eksiste
rende og de nye bygninger.
Selve ”shared space” området er ikke
særlig veldefineret og fremstår relativt ubearbejdet. Der savnes uformelle
mødesteder og attraktive nicher til
ophold.
Der etableres tre klynger i første fase,
hvoraf de to skyder sig ud i Gammelmosen
som fingre. Klynge 1 mod syd har udsigt
til parkeringspladsen. Den sidste etape
mod nord er vist meget overfladisk som

en gentagelse af klynge 1. Det virker ikke
overbevisende i relation til støjproblematikken.
Den landskabelige strategi består af fire
hovedtemaer:
- Fire bynaturtyper skaber diversitet:
PINET, RIGKÆR, PILELUND og ENG
- Shared Space giver god tilgængelighed
- Amfiscene og regnvandshåndtering
- Engagement og lokale sanselommer
Disse temaer er beskrevet kort i tekst og
diagrammer, men mangler visuel gengi
velse og præcision af overgange, kanter og
materialer.
Bygaden virker uinspirerende og
uden mulig interaktion mellem de nære
fællesrum og bygaden. Der er umiddelbart
ingen forskelle mellem fællesarealerne i
bo-grupperne, hvilket kunne have været
med til at give bo-grupperne stærkere
individuelle identiteter, der ville være let
genkendelige for beboerne.
De fire landskabstyper vurderes svært
aflæselige og vurderes ikke at skabe forskellige rumlige oplevelser i landskabet.
Fint med parkering langs vej, der
dog godt kunne have været udført som
en grøn parkering. Opdelingen mellem
kørende og gående/cyklende kunne være
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Boligklynge fra
forslagsmappen

bedre og tydeligere opdelt. De formelle og
uformelle mødesteder er ikke tydeligt nok
defineret i forslaget.
Intentionen om at trække mosen ind
i bebyggelsen synes ikke konsekvent
gennemført. Parkpræget bevares, hvilket
umiddelbart er positivt, men der tilføjes
ikke yderligere værdier til området.
Positivt at der etableres støjvægge på friarealerne, der også fungerer som rumskabende elementer.

Vægge i beton eller letbeton. Slebet
beton på gulve i gange og fællesarealer kan
være smukt som kontrast til boligernes
trægulve, men vil forekomme institutions
agtige for beboerne og personalet.
Boliger og fællesarealer har højtsiddende ovenlys, hvilket er en kvalitet, mens
midterkorridoren fremstår indelukket
uden pauser og udsyn til omgivelserne.
Boligklynger og bo-grupper

Den primære adgang sker via et overdækket ankomstareal mellem bo-grupperne.
Her kan man fordele sig til højre og ven
stre til hver sin bo-gruppe med 13 boliger.
Personalefaciliteterne er placeret centralt
mellem de to boliggrupper som en selv
stændig bygning.
Boligerne er organiseret omkring en
midterkorridor, der passerer gennem

Arkitektonisk udtryk og materialer

Materialeholdningen er enkel og fin.
Trækonstruktion med stålplader på taget
og facadebeklædning af vandrette trælister. Man kan dog være bekymret for,
hvordan især ståltaget patinerer i relation til de eksisterende bevaringsværdige
bygninger.

29

	
  

Snit fra
forslagsmappen

fællesarealerne. Fra fællesarealet er der
udgang til terrasser, der vender mod
nordøst. Det virker ikke optimalt, at man
skal gennem fællesarealerne for at komme
til sin bolig. Den alternative indgang fra
havesiden medfører meget lange gang
linjer for de fleste boliger, der ligger væk
fra den centrale ”ring-promenade” og
afsætningspladsen.
Midterkorridoren er til gengæld meget
klemt og fremstår institutionsagtig med
lange passager uden sidelys. Løsningen
virker velkendt, og noget traditionel.
Det store køkken-spise-fællesrum pr.
13 boliger, er anlagt som to gennemgangs
rum, opdelt i køkkenafdeling og to opholdsrum med åben adgang imellem. Der
vil således være mulighed for at benytte
begge rum til at spise i. Der er let adgang,
men rummene vil få mindre præg af et
hjemligt hyggeligt miljø. Til gengæld kan
borgerne ”hænge ud” her og følge med i
hvem der kommer og går
I forslaget indgår en åben gårdhave som
vender ud mod det store grønne område.

De grønne områder bliver meget åbne i
forhold til at skærme udsatte beboere.
Boligerne

Den enkelte bolig virker rummelig.
Soveværelse og dagligstue adskilles af en
mobil reol. Den gør det let at dele rummet
efter individuelle ønsker.
Der er tænkt godt dagslys ind, med
både ovenlys og et stort dørparti med
glas + vindue i soveværelset. Der er gode
muligheder for møblering.
Boligerne har ovenlys og loftet går til
kip. Det er i sig selv en sympatisk tanke,
men bliver let anstrengt med små rum der
er højere end de er brede. Det bliver også
et stort volumen at varme op.
Der er bred skydedør til badeværelset
og der er to typer badeværelser på henholdsvis 8 og 10 m2. Hver især udmærkede
løsninger.
Boligerne har egen terrasse med skur.
Der er åbent fra terrasserne, hvilket letter
vedligeholdelse, men som også gør terrassen mindre privat.
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fleksibelt, når der holdes fester m.m.

Personalefaciliteter i boligklyngerne

Personalehuset, som mest er tænkt som et
overlapsrum ligger selvstændigt, overdækket men i det fri. Der er dog mulighed
for glasinddækning hvilket forekommer
nødvendigt.

Bygning 12

Fint, at der indrettes åbent kontorlandskab
med reception i stueetagen. Elevator
betjeningen er velplaceret.

Botræningsboliger og dagtilbud i
ekst. boligbygning

Bygning 19

Bygningen indrettes med tre store rum
til interessefællesskaberne, her foreslået
som slyngelstue med billard, værksteder
for ophold i et rum, der kan opdeles
yderligere med foldedør. Disse forslag er
dommerkomitéen positive over for.

Det er fornuftigt at benytte bygning 8 til
dette formål. Med dens beliggenhed og
indretning passer den bedre til formålet
end bygning 9 og 10.
Det meste af indretningen bibeholdes.
Der foreslås dog en mindre ombygning i
dagtilbuddet for at gøre grupperummene
mere anvendelige. Der er brede gange og
gode fællesarealer i såvel dagtilbuddet som
i botræningstilbuddet.
Det foreslås at placere motionsrum i
denne bygning. Det giver en god areal
mæssig udnyttelse, men det er ikke heldigt
at sammenblande boliger og interessefællesskaber. Motionsrummet er ønsket tæt
på bygning 11.

Arealer og anlægsøkonomi

78 nye boliger:
Boligarealer i alt inkl. fælles:
Boligarealer brutto:
Boligarealer netto:

5.110 m²
65,5 m²
39,0 m²

Ombygning af bygning 8
(nyt fællesareal/motionsrum), ca. 75 m²
Tilbygning til bygning 11 (café),
ca.:		
160 m²
Nybygget serviceareal i alt,
ca. 		
350 m²

Bygning 7

Bygningen anvendes stort set uden om
bygning i de eksisterende rammer, hvilket
bliver trangt, men muligt. Det er fornuftigt at ambulatoriet får lokaler mod
Buddingevej.

Den anførte anlægsøkonomi forekommer
i hovedsagen og samlet set realistisk. Det
vurderes dog, at budgettet til ombygning
af bygning 11 er tvivlsomt (forholdsvis
stor tilbygning og meget ombygning).
Hertil er bestykningen af produktions
køkkenet underbudgetteret.

Bygning 11

Scenen laves om til mobilscene og rummet gøres derved mere fleksibelt.
Bygningen forlænges mod syd. Det er
en fordel at dobbeltdøre i facaderne omkring salen kan åbnes op og gøre det mere
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Teknik, vedligehold, energi, total
økonomi og bæredygtighed

Gladsaxe Kommunes egenkriterier

Overordnede greb for håndtering af forsyninger:
Der forslås nye fjernvarmestik med
lavtemperatur til boligerne.
Forslaget indeholder tiltag vedrørende
lokal afledning af regnvand.

DGNB - kriterierne

Pointberegning efter DGNB´s
beregningssystem:
Proces kvalitet: 86 %
Miljø kvalitet: 64 %
Økonomisk kvalitet: 61 %
Social kvalitet: 78 %
Teknisk kvalitet: 75 %
Minimum: 61 %
Gennemsnit: 73 %

Indeklimakvalitet:
Indeklimaet er velbeskrevet med fokus
på støj. Der er lavet støjsimuleringer og
foretaget en kortlægning, med henblik på
at dæmpe, der hvor det giver mest effekt.

Forventes at kunne opnå: DGNB – SØLV

Drifts- og brugervenlighed:
Gode pladsforhold til de tekniske installationer, både føringer og varmecentraler
er velbeskrevet og- illustreret. Dog forslås
decentrale ventilationsunits i hver bolig,
hvilket umiddelbart vil medføre højere
driftsudgifter ift. centralløsninger. Dette
emne berøres ikke i forslaget. Skakt
vender mod gang og tilgås nemt uden at
skulle ind i bolig. Bruseren er velplaceret i
forhold til vaskemaskine og døre. Legio
nellabekæmpelse er nævnt, hvilket er
positivt.

Redegørelsens overbevisning i forhold til
realisme og dokumentation:
Forslagsstiller indleder med en DGNB
læsevejledning, som redegør for, hvorledes
DGNB kriterierne er inddraget som en
rød tråd, ved udarbejdelsen af forslaget.
Projektets kvalitet i forhold til bæredygtighed er flot visualiseret og viser,
at forslagsstiller har god forståelse for
bæredygtighed i byggeriet. Mange af kri
terierne fra DGNB behandles nærmere 
og konkrete løsninger beskrives.
Forslaget er screenet til sølv.
Forslaget synes at lide lidt under den
kraftige fokusering på bæredygtighedens
”hårde parametre”, som medfører, at de
”bløde parametre” bliver mindre synlige.
Dette kan også være medvirkende til, at
tilbudsgiver giver afkald på at fastholde
nogle af de iboende kvaliteter ved det
eksisterende anlæg, til fordel for mere
gængse kvaliteter, der er enkle at måle og
veje på.

Energiforbrug:
Forslaget savner en overordnet energi
strategi for energistrategien og ikke
mindst energirenoveringerne.
Der er foretaget en foreløbig beregning
for én klynge i bebyggelsen i forhold til
energiklasse 2020 for nybyggeri, der viser,
at byggeriet kan efterleve kravet.
Totaløkonomi:
De totaløkonomiske beregninger er
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baseret på én klynge i bebyggelsen, over
en periode på 50 år. LCC beregningerne
er yderst tilfredsstillende og viser at
forslagsstiller har forståelse for sådanne
beregninger. Der beskrives flere alternativer som holdes op imod hinanden. På
tagdækningen er der fx fem forskellige
tiltag der holdes op imod hinanden.

Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan
Meget fin etapeplan, der overholder udbudstidsplanen.
Gode synspunkter i forhold til trafikal
adskillelse og afskærmning af byggeplads
aktiviteter fra den øvrige del af området.
God idé at placere pavillonboliger
centralt på plænen. Der redegøres dog
ikke nærmere for antal pavilloner i bygge
perioden.
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Forslag 26735

	
  
Udarbejdet af: NORD Architects (totalrådgiver), Mikkelsen Arkitekter,
Schultze+Grassov, Steensen Varming
Rådgivende Ingeniører, Stokvad Råd
givende Ingeniører, Jørgen Tornhøj
Christensen (støjkonsulent).

Mange af de tanker, der præsenteres om
landskab og bebyggelsesplan, er i sig selv
gode, men projektet formår ikke i tilstrækkelig grad at omsætte visionen til realitet.
Landskab, arkitektur og boliger, rummer
på delniveau gode og brugbare løsninger
og idéer, men det samlede indtryk er, at
forslaget ikke har fundet sin rette form til
dette sted.

Samlet vurdering
Forslaget indleder med en række gode
overvejelser og analyser af stedet, der
er velbeskrevet i både tekst og billeder.
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gående, der har brug for større tryghed og
frihed til at bevæge sig mere selvstændigt
rundt i bebyggelsen.
Der er tale om en tvetydig og uklar
trafikal struktur, særligt hvad angår
sivegaden. Man sætter sig mellem to eller
flere stole, ved at blande trafikarterne i ét
gaderum, der samtidig er meget tæt forbundet med boligernes udendørs opholdsog aktivitets rum. Skure virker tilfældigt
placeret og fungerer ikke som hverken
rumdelere eller rumskabere. Der savnes
en zone, der skaber en mere bearbejdet
overgang mellem det offentlige og det
halvprivate uderum.
Den overvejende del af parkeringen afvikles omkring indkørsel fra Buddingevej
ved varmecentralen, samt bag ambulatoriet. Det vurderes som en fordel at afvikle
al parkering ved indkørslen, så man så vidt
muligt undgår trafik inde i boligområdet.
Ved ambulatoriet (bygning 7) foreslås
det, at p-areal opstreges til forskellige
sportsaktiviteter, hvilket ses som en oplagt
og god idé. Der suppleres med P-lommer
tæt ved boligerne til afsætning af beboere
og parkering af minibusser.
Der er en god beskrivelse af støjproble
matikken. Dog savnes egentlige løsningsforslag udover den nævnte anvendelse af
høje tage og et vist omfang af støjværn
for at skabe støjsvage lommer. De åbne
fællesarealer ved bo-grupperne er udsat
for støj især mod M3, men også støj fra
Buddingevej. Kvaliteten af de støjsvage
lommer ved bygningsfremspring fore

Arkitektur, formgivning og funktion
Bebyggelsesplan og landskab

Forslaget tager udgangspunkt i tre landskabstypologier, Parken, Landsbyen og
Gammelmosen (skoven). Tanken er at
trække et beskyttende skovbælte rundt
om bebyggelsen, og skabe en fortættet
og tryg ramme om beboerne. Arealet
bag den østlige bebyggelse tabes i dette
tilfælde, og der opstår tvivl om hvorvidt
det tilhører beboerne eller er et offentligt
areal i sammenhæng med Gammelmosen.
Der savnes en stillingtagen til dette store
areals brugsmuligheder, hvis ikke det skal
fremstå som et ingenmandsland.
På trods af at idéen rummer et klart
potentiale, ses dette ikke klart udtrykt i
forslagets illustrationer.
Forslaget bevarer dele af den eksisterende kørevej, suppleret med tilkørsel
fra den eksisterende grusvej med gode
afsætningspladser ved boligklyngerne, og
opfyldelse af ønsket om to adgangsveje
til boligerne. Der suppleres med gang
og cykelstier i området. Forslaget savner
dog en mere detaljeret bearbejdning af
de ”grønne” uformelle møderum langs
stierne.
Trafikken ledes i nogen grad uden om
den indre kerne, men den gamle vej be
nyttes fortsat til biltrafik.
Der føres en sivegade ind mellem
fælleshuse og boliger, hvilket skaber
utryghed for de kørestolsbrugere og
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Situationsplan fra

kommer ikke overbevisende.

forslagsmappen

Arkitektonisk udtryk og materialer

nogen grad bløder op på det kølige facadeudtryk, og giver en varmere fornemmelse, hvor man er tættest på huset. Skrå
og vandrette tagflader er vist som grønne
tage med Sedumbeplantning.
Valget af zink som facadebeklædning
begrundes alene ud fra dets fortrin i
forhold til bæredygtighed og drift. Der
savnes argumentation i både tekst og illu
strationer, der overbeviser om, at det også
arkitektonisk er et velvalgt materiale, både
set i forhold til at skabe et hjemligt bomiljø, men også set i sammenhæng med
de bevaringsværdige bygninger på stedet.

Bebyggelsen er sammensat af en række
store kvadratiske volumener med flade
tage. Boligerne er grupperet omkring et
indre gangforløb med ovenlys. Fællesrum,
gangarealer og personalerum markeres af
en serie skulpturelle tagformer, der understreger rummenes særlige betydning for
fællesskabet. Tanken er i sig selv fin, men
særligt tagformerne over fællesrummene
kæmper imod hinanden, og fremstår med
et arkitektonisk uafklaret og disharmonisk
udtryk.
Facader og lodrette tagflader er beklædt
med zinkplader med stående false. Som
kontrast er indgangs- og vinduesnicher
foret med træbeklædninger, hvilket i

Boligklynger og bo-grupper

Bebyggelsen er opdelt i klynger af de
ønskede bo-grupper, der hænger sammen
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Boligklynge fra
forslagsmappen

to og to. I dette forslag er en bo-gruppe på
13 boliger yderligere opdelt i to sammenhængende bygninger, med hhv. seks og syv
boliger i hver.
Boligklyngerne er, ligesom hele bebyggelsesplanen, opbygget omkring indre
gader, der åbner sig i hjørnerne og en udvidelse af gangarealer danner rammen om
fællesrummene i de to hjørner, der støder
op mod hinanden. En del boliger kommer
herved til at ligge meget tæt på fællesare
alerne, med direkte udgang hertil, hvilket
kan virke intimiderende for beboerne.
Det store køkken, spise-, og opholds

rum pr. 13 boliger, er anlagt som to
gennemgangsrum, med åben adgang
imellem. Der vil således være mulighed
for at benytte begge rum til at spise i,
hvilket er en fordel. Beboerne kan ”hænge
ud” her og følge med i hvem der kommer
og går, men som gennemgangsrum vil
man omvendt miste noget hjemlighed og
hyggeligt boligmiljø. Der er meget stor
rumhøjde i fællesarealerne, hvilket virker
overdimensioneret og vanskeligt at holde
rent. Gulvbelægningen er klinker, som er
praktisk, men også et køligt materialevalg
i en stue.
Boligernes placering omkring en
midtergang er arealeffektivt, hvilket har
positiv indflydelse på boligernes størrelse,
men udover ovenlys i gangarealer savnes
der rumlige kvaliteter i den valgte løsning.
Boligklyngerne er udformet med flade
tage, mens fællesrummene markeres med
en ekspressiv tagform, der udover at give
stor rumlighed, også er en del af strategien
i forhold til støj.
Der anlægges en stor fælleshave til hver
13 boliger. Haven er helt åben ud mod den
indre sivegade, og vurderes at være for
ubeskyttet i forhold til udsatte beboere.

	
  

Boligerne

Der anvendes samme boligtype gennem
hele bebyggelsen, hvilket er positivt. Bo
ligerne er nogle af konkurrencens største,
og der vises gode og fleksible møbleringsmuligheder i planerne. Der foreslås opdeling med reol, der giver fleksibel mulighed

37

	
  
Snit fra forslagsmappen

for opdeling af rummet til soveværelse
og dagligstue. Reolen gør det let at dele
rummet efter individuelle ønsker. Der er
tænkt godt dagslys ind, med både ovenlys
og et stort dørparti med glas samt vindue i
soveværelset.
Der er foreslået en standardløsning for
badeværelset, hvilket som ønsket tilgodeser visitationen, hvor ingen skal vente
på en bolig med et større badeværelse.
Størrelsen på 7,7 m² forekommer dog lidt
i underkanten, selv med velvalgte teknologiske installationsløsninger, når adgangen
til badeværelset ikke er udnyttet bedre.
Chancen for at bearbejde boligerne
rumligt forbigås desværre, da der er flade
tage over alle de dele af bebyggelsen,
der rummer boliger. Der savnes større
ambitioner i forhold til at øge den rumlige
oplevelse i boligerne.
Der er terrasse med skur og egen have
med lavt træhegn og adgang til boligerne
kan i princippet ske fra begge sider, hvis
man ikke er i kørestol vel at mærke! Det
skal bemærkes, at der flere steder i mate-

rialet forekommer en nærmest lemfældig
omgang med niveauforskelle, hvilket
desværre røber en mindre forståelse for
opgavens grundlæggende præmis i relation til tilgængelighed.
Personalefaciliteter i boligklyngerne

Personalefaciliteter er placeret mellem to
bo-grupper, med lang afstand til fællesrum.
Botræningsboliger og dagtilbud i
ekst. boligbygning

Bygning 8 indrettes til 20 boliger i den
østlige ende, og som dag- og botræningstilbud i vestlig del. Der etableres pulterrum i boligafsnittenes overskudsarealer.
Det er fornuftigt at benytte bygning 8
til dette formål. Med dens beliggenhed og
indretning er denne bedre egnet til dette
formål end bygning 9 og 10.
Der er ikke skabt niveaufri adgang
overalt, hvorefter tilgængeligheden for
dårligt gående og kørestolsbrugere ikke er
forbedret.
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Det meste af den oprindelige indretning bibeholdes. Der foreslås dog en
mindre ombygning i dagtilbuddet med
en ny indgangsdør. Der er brede gange
og gode fællesarealer i såvel dagtilbuddet
som i botræningstilbuddet. Der mangler
indretning til de to aflastningsboliger.

Møderum og kontorer placeres i hjørner,
toiletter og depoter langs facade, hvilket
ikke giver den mest optimale indretning.
Der opstår en del spildplads i den vestlige
ende.
Bygning 19

Opholdsrum inkl. køkken samles i vestlig
ende og der anlægges en terrasse mod syd.
Køkkenet udbygges og der bliver
mulighed for at dele opholdsrummet op i
mindre rum.

Bygning 7

Bygningen disponeres til ambulatorium,
med læge-, fysio-, fod- og ergoterapi samt
sanserum, stort set uden ombygning af
de eksisterende ydre rammer. Det bliver
lidt trangt, men vurderes muligt. Det er
fornuftigt at lægge ambulatoriet mod Buddingevej.

Arealer og anlægsøkonomi

78 nye boliger:
Boligarealer i alt inkl. fælles:
Boligarealer brutto, ca.:
Boligarealer netto, ca.:

Bygning 11

Udvides mod syd med cafe, der vender ud
mod både plænen og den nye plads, der
opstår, når man fjerner havemuren. Køkkenets placering bevares, ligesom stort set
den resterende rumfordeling. Der gøres
meget ud af at beskrive renoverings- og
genopretningsaktiviteter, bl.a. asbestsane
ring, hvilket ikke er et programønske i det
anførte omfang.
Det foreslås at udvide med en ny
tilbygning til bygning 15 til interessefællesskaber, der dog vurderes at ville fungere
bedre i nærmere tilknytning til salen i
bygning 11.

Tilbygning til bygning 11
(nyt fællesareal), ca.
Tilbygning til bygning 11
(café), ca.:
Nybygget serviceareal i alt, ca.

5.110 m²
65,5 m²
38,9 m²

102 m²
110 m²
390 m²

Den anførte anlægsøkonomi er knapt
så overbevisende. Det vurderes, at især
budgetter for ombygning af bygning 11
og 19 er underbudgetterede i forhold til
de foreslåede løsninger. Det bemærkes
samtidigt, at der er afsat meget få midler
til installationer i terræn (især udendørs
belysning).

Bygning 12

Indrettes som administration med kontorarealer i varierende grader af åbenhed.
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Teknik, vedligehold, energi, to
taløkonomi og bæredygtighed

Gladsaxe Kommunes egenkriterier

Overordnede greb for håndtering af
forsyninger:
Der forslås en ny infrastruktur til de tek
niske installationer i jorden, hvilket vægtes
positivt.
Forslaget indeholder tiltag vedrørende
lokal afledning af regnvand og genan
vendelse af regnvand, som også forslås til
toiletskyld, men der nævnes ikke noget
om hygiejnen ved denne form for gen
anvendelse.

DGNB - kriterierne

Pointberegning efter DGNB´s beregningssystem:
Proces kvalitet: 43 %
Miljø kvalitet: 54 %
Økonomisk kvalitet: 60 %
Social kvalitet: 79 %
Teknisk kvalitet: 71 %
Minimum: 43 %
Gennemsnit: 62 %
Forventes at kunne opnå: DGNB - BRONZE

Indeklimakvalitet:
Der er beskrevet en simpel gennemgang af
de indeklimatiske forhold, men med god
forståelse for detaljerne omkring et godt
indeklima til de forskelige brugere. Der
er tænkt over detaljer som fx fugtniveau,
men der er ikke i øvrigt skitseret inde
klimamæssige forhold i kritiske rum.

Redegørelsens overbevisning i forhold til
realisme og dokumentation:
Forslagsstiller beskriver, at man ønsker at
udvikle projektet ud fra begrebet ”Univer
sel design”. Dette gøres ved at anvende
følgende tre præmisser: Universel udformning, understøtte behov for intuitiv
tilgængelighed; Nedtoning af det institutionelle, understøtte behov for individua
litet; Tryghedssfærer, understøtte behov
for egne sociale valg.
Dette giver forslagsstiller mulighed for
at beskrive projektets ”bløde parametre”,
uden overskyggende fokus på ”de hårde”
parametre, som der redegøres for separat. Bearbejdningen af bæredygtigheden
forekommer dog - trods et omfattende
tekst- og tegningsmateriale, relativt traditionelt opdelt (arkitekt for sig og ingeniør
for sig).
Forslaget er screenet til bronze.

Drifts- og brugervenlighed:
Tilbuddet indeholder korte men gode
beskrivelser af de tekniske installationer,
både på et overordet niveau og på bolig
niveau.
Central ventilation i taget er forslået,
hvilket er hensigtsmæssigt af driftsmæssige årsager, men også af hensyn til
tryktab, og dermed energiforbrug. Der
ligger gode tanker bag disse overvejelser.
Der forslås 1 varmecentral pr. klynge, af
driftsmæssige årsager.
De forslåede løsninger er generelt
simple, traditionelle og holdbare, med
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tanken om at det skal være nemt og billigt
at vedligeholde. Redegørelsen er suppleret
med gode overskuelige skitser og diagrammer, der understøtter forståelsen af de
tekniske installationer.

sen (skurby, materialeoplag m.v.) midt på
den store plæne uhensigtsmæssig.
Forslaget opererer med 40 pavillonboliger i hele byggeperioden, hvilket bør
kunne optimeres ved mindre justeringer
i tidsplanen. Det gælder også omfanget af
midlertidigt serviceareal, der formentlig
kan reduceres ved at fremskynde ombygninger af bygning 11 og 12.
Pavilloner placeres ved Gammelmosen.

Energiforbrug:
Forslaget indeholder en fin energistra
tegi for renoveringen, men den berører
hovedsagligt områderne installationer
og materialer. Meget fint, men en endnu
mere overordnet strategi havde været
ønskelig.
Opnåelse af 2020 klasse sikres med en
meget lille andel af solceller. Der er lavet
Be10 beregninger over klassen, der viser,
at denne overholdes med en margen på
0,2.
Totaløkonomi:
LCC beregningen er meget overordnet
beregnet, for én boligklynge, i DGNB’s
værktøj med 75 % i point. Der er ingen
nærmere redegørelser for målopnåelsen
eller overvejelser omkring forholdet imellem anlægs- og driftsøkonomien.

Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan
Grundlæggende en god og realistisk etapeplan, der følger udbudstidsplanen.
God fokus på sikkerhedsmæssig adskillelse af beboelse og byggeplads og god stillingtagen til adgangsveje for såvel brugere
som til byggepladsformål. Dog forekommer den centrale placering af byggeplad-
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Forslag 51886

illus er negativ

Rumlig illustration fra forslagsmappen

Udarbejdet af: Rubow Arkitekter, Møller
& Grønborg, Lemming & Eriksson Råd
givende Ingeniører.

De meget markante murede bygninger
med store gavle og terrassemure fremstår
med arkitektonisk klarhed og en præcision, der gentaget mange gange virker
ensformig og tung.

Samlet vurdering
Forslaget rummer et fint hovedanslag
med bo-grupper organiseret omkring
fælles gårdhaver, men bebyggelsesplanen
og udformningen af landskabsrummet
mellem det eksisterende og nye byggeri er
ikke overbevisende. Der savnes samspil
mellem nyt og gammelt, der ligger som
selvstændige afgrænsede ”øer” i et grønt
hav, der mere adskiller end samler. Der
savnes uformelle mødesteder og en bedre
integration af funktioner og mennesker.

Arkitektur, formgivning og funktion
Bebyggelsesplan og landskab

Dette projekt genanvender ringvejen som
”Lokalløjpe” med delvis ”shared space”
og lommer til afsætning af passagerer fra
handicapbiler. Personbiltrafikken er dog
reduceret til et minimum, da der er anlagt
en stor parkeringsplads i det sydvestlige
hjørne ved tilkørselsvejen.
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Situationsplan fra
forslagsmappen

	
  

De foreslåede parkeringspladser
betyder, at bygning 3, der ikke indgår i
konkurrencen, fjernes. Bygning 3 er den
gamle maskinmestervilla, der pt. anvendes
til dagtilbud.
Trafikken ledes i nogen grad hen til den
nye vej, men den indre, gamle vej benyttes
fortsat.
Lokalløjpen forløber som en rygrad og
central bevægelse gennem hele det grønne
område og giver adgang til de forskellige
bo-grupper. Selve Løjpen savner pauser og
nicher til ophold for folk i området. Hvor
er de uformelle mødesteder?
Der er et meget langt gangforløb rundt
om bygningerne for at komme frem til
boligernes haveindgange. Der er desuden
uhensigtsmæssige niveauspring mellem
stier og omgivende terræn, der begrænser
tilgængeligheden for især kørestolsbrugere.
Sansestierne løber som et bølget forløb
ud i landskabsparken og skaber mulig
heder for at opleve naturen og komme tæt
på det grønne.
Torvet etableres som en samlende
belagt flade i in situ beton omkring de

centrale eksisterende bygninger. Desuden
anlægges en central amfiscene. En flot,
men noget formel og omkostningstung
løsning.
Der arbejdes med flere landskabstyper
– torvet, plænen, parken, landskabsparken
og Gammelmosen. Højmosekilen bevæger
sig gennem hele anlægget fra vest mod øst
fra by til natur.
Fint forslag hvor bevaringen af ringvejen dog skaber en vis distance mellem
gamle og nye bygninger. Der er et uudnyt
tet potentiale i mellemrummet mellem
eksisterende og nye bygninger.
Tre gode landskabselementer, park –
landskabspark – landskab fra det urbane
til det naturlige. Dog er det eneste reelle
urbane rum Torvet, og der savnes derfor
en bedre balance imellem det urbane og
det naturlige.
Der er risiko for, at ringvejen i for stor
grad vil blive benyttet af bilister til trods
for, at der i forslaget er lagt op til en separering af gående/cyklende og bilister.
Stier i landskabsparken fører hen til
noget og Højemosekilen, der gennem-
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skærer både eksisterende og ny bebyggelse
kan være med til at fortælle historien om
Danmarks ældste fredning – ikke kun for
beboerne, med også for øvrige borgere i
Gladsaxe.
Meget fin tilgang til støjproblematikken, hvor der opereres med støjsvage
zoner i private forhaver og bo-gruppernes
fælles haver. Der opereres tillige med støj
afskærmninger i nordvest ved bygning 7,
inkl. en fin landskabelig bearbejdning med
begrønning og LAR, samt i nordøst med
støjværn mellem bygning 8 og gartnerbygningen. Støjmure, beplantning og terrænbearbejdning er med til at reducere støjen.

og personalefaciliteter ikke overbevisende.
Nogle fællesarealer har nordvendte terrasser og adgang til mange boliger (længst
væk fra Lokalløjpen) sker typisk gennem
fællesarealerne. Alternativt skal man ud
på en lang tur rundt om atriumgården.
Landskabsadgangen fra den smalle sti
(med niveauspring til landskabsparken)
rundt om det meste af bo-gruppen virker
ikke attraktiv i den form.
Boligerne har en indhegnet privat gårdhave med skur, som er integreret med hele
bygningskroppen. Dette giver en meget
præcis grænse mellem det private og det
offentlige, tillige med et meget markant
arkitektonisk udtryk. Når det gentages
mange gange bliver det noget ensformigt,
bastant og distancerende, næsten som en
fortifikation.
Projektets arkitektoniske styrke
og pointe bliver således samtidig dets
svaghed, idet der ikke levnes mulighed for
livgivende variationer, hvis man har valgt
konceptet. De store murede gavle er med
til at få byggeriet til at virke større og mere
dominerende.
Den retvinklede geometri levner ikke
plads for nuancer og overraskelser, når
man bevæger sig rundt i bebyggelsen, som
er præget af gentagelser.
Den fremtidige klynge er vist som en
anden bebyggelsesform uden atrium
gården. Mod nord er bygningerne organi
seret med ryggen mod støjen, hvilket
virker fornuftigt.
Det store køkken-spise-fællesrum pr.
13 boliger, er anlagt som et rum, opdelt
i en køkkenafdeling og en opholdsafdeling med delvis skillevæg imellem. Der

Arkitektonisk udtryk og materialer

Byggeriet fremstår meget mørkt med
tunge facader i tegl og sorte tagflader.
Teglstenen vil patinere fint og være
vedligeholdelsesfri. Enkelte facadepartier i træ søger at modvirke det tunge og
bastante udtryk.
Den enkelte bolig udnytter ikke tagprofilet til at få skabt en større rumlighed,
men der etableres ovenlys i baderummet,
hvilket er en stor kvalitet.
Den ensidige glasgang ud mod gårdhaven skaber attraktive adgangsforhold,
dagslys og udkig til det grønne.
Boligklynger og bo-grupper

Bo-grupperne er udlagt i ét plan og er
organiseret omkring indre beskyttede
gårdhaver.
Dommerkomiteen har generelt stor
sympati over for dette hovedgreb.
Imidlertid virker løsningen af den centrale ”knude” med fællesarealer, ankomst
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Planudsnit fra
forslagsmappen
med boligklynge (th)

vil således være mulighed for at benytte
begge rum til at spise i og det, at rummet er planlagt som et selvstændigt rum i
byggeriet, giver god mulighed for at skabe
hjemlige rammer om måltiderne og samværet i øvrigt.
Den beskyttede gårdhave til hver boliggruppe er en gevinst for samværet i hele
boligklyngen.

med teknologiske løsninger for fleksibel 	
  
badeværelsesbestykning, når der også skal
være en vaskesøjle m.v.
Der er ingen generende indkig og der er
privat terrasse med skur og en lav robust
mur.
Dette uderum fungerer godt. At taget
går ned over skuret er dog med til at give
byggeriet et meget tungt udtryk.

Boligerne

Personalefaciliteter i boligklyngerne

Den enkelte bolig virker rummelig. Der
foreslås opdeling med mobil reol, der giver
fleksibel mulighed for opdeling af rummet
til soveværelse og dagligstue. Reolen gør
det let at dele rummet efter individuelle
ønsker. Skydedøren til badeværelset forekommer smal.
Der er højtsiddende vinduesåbninger
og et stort dørparti med glas, samt
vindue i soveværelset. De højtsiddende
vinduesåbninger giver god mulighed for
ventilation om natten. En meget fin detalje, der giver mulighed for at have åbent
vindue uden at gå på kompromis med
følelsen af tryghed.
Der er gode muligheder for møblering.
Badeværelset er på 7 m2, hvilket forekommer småt som bårebadeværelse, selv

Personalehuset, som mest er tænkt som
et overlapsrum ligger selvstændigt,
men tæt på fællesrum. Fællesvaskeri
ligger for sig selv ved siden af depot og
rengøringsrum.
Botræningsboliger og dagtilbud i
ekst. boligbygning

Det er fornuftigt at benytte bygning 8 til
dette formål. Med dens beliggenhed og
indretning passer denne bedre til dette
formål end bygning 9 og 10.
Det meste af indretningen bibeholdes.
Der foreslås nødtørftig vedligeholdelse
og en mindre ombygning i dagtilbuddet.
Der er brede gange og gode fællesarealer
i såvel dagtilbuddet som i botrænings
tilbuddet.
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illus er sort i word dokumentet

Snit fra
forslagsmappen

Den anførte anlægsøkonomi forekommer
presset, men dog samlet set realistisk. Der
skal arbejdes lidt med budgetteringen i
relationen mellem nybyggede boligarea
ler og ombygningen af fællesarealer tilbygning til bygning 11 og ombygning
af bygning 19 – hvor fællesarealerne
i modsætning til boligarealerne synes
underbudgetteret. Det vurderes, at
budgetposter for caféen, især i relation
til produktionskøkkenet i bygning 11 er
underbudgetteret. Det samme gælder for
så vidt udearealer.

Bygning 7

Bygningen anvendes stort set med de lokaler
der er i dag, med få ændringer, hvilket for så
vidt er OK. Det er trangt, men muligt.
Bygning 11

Scenen laves om til mobilscene og rummet gøres derved mere fleksibelt. Bygningen udvides. Der etableres ny foyer,
foldedøre mm og der er i det hele taget
tale om en god ombygning. Det er dog
tvivlsomt om budgettet helt rækker til den
foreslåede løsning.

Teknik, vedligehold, energi, total
økonomi og bæredygtighed

Bygning 12

Der etableres indgang med elevatorbetjening i tilknytning og i niveau med torvet og
cafeen. Der etableres desuden et orangeri
ved bygning 15, hvilket vil give andre muligheder for samvær omkring vækster.

DGNB - kriterierne

Pointberegning efter DGNB´s
beregningssystem:
Proces kvalitet: 75 %
Miljø kvalitet: 70 %
Økonomisk kvalitet: 67 %
Social kvalitet: 90 %
Teknisk kvalitet: 75 %
Minimum: 67 %
Gennemsnit: 75 %

Bygning 19

Der foreslås ny udgang til ny terrasse mod
syd. Der foreslås opdeling til 4 dagligstuer
indvendig.
Arealer og anlægsøkonomi

78 nye boliger:
Boligarealer i alt inkl. fælles:
Boligarealer brutto:
Boligarealer netto:
Ny bygning ved bygning 11
(nyt fællesareal), ca.
Tilbygning til bygning 11
(café), ca.:
Nybygget serviceareal i alt, ca.

5.150 m²
66,0 m²
36,0 m²

Forventes at kunne opnå: DGNB – SØLV
Redegørelsens overbevisning i forhold
til realisme og dokumentation:

Forslaget indeholder alle relevante redegørelser og dokumentation for de efterspurgte kriterier (”hårde parametre”) uden
at projektets øvrige kvaliteter i forhold til
bæredygtighed (”bløde parametre”) bliver
overdøvet.

92 m²
140 m²
350 m²
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Det fremstår således som et velafbalan
ceret projekt, hvor de eksisterende
kvaliteter har haft synlig indflydelse på
projektets udformning.
Forslaget er screenet til sølv.

Energiforbrug:
Forslaget savner en overordnet strategi for
energiforhold og ikke mindst energirenoveringerne.
Der er lavet en Be10 beregning som
viser at 2020 er overholdt med en margen
på 0,6 kWh/m2/år. Der arbejdes desuden
med et vist omfang af solceller.

Gladsaxe Kommunes egenkriterier:

Overordnede greb for håndtering af forsyninger:
Forslaget arbejder med en ny infra
struktur til de tekniske installationer og
med nye lavtemperatur fjernvarmestik til
hver klynge.
Forslaget indeholder tiltag vedrørende
lokal afledning af regnvand. En lille ”skønhedsfejl” forekommer i og med der regnes
med regnvandsafledning til mosen.

Totaløkonomi:
LCC beregninger tager udgangspunkt i
LCC byg værktøjet, men der beskrives kun
én løsningsmulighed, hvilket er i modstrid med formålet for totaløkonomiske
beregninger. Forslagsstiller sammenligner
således ikke skifertagsløsningen med andre alternativer, men illustrere byggeriets
årlige omkostninger over 50 år.
Forslaget indeholder solfangere til
opnåelse af 2020 klasse, men om solfangere kan betale sig, sammen med relativ
billig fjernvarme, nævnes ikke.

Indeklimakvalitet:
Indeklimaet er forholdsvis ”tyndt” behandlet og helt uden overordnede/skitserede
simuleringer af kritiske rum.

Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan

Drifts- og brugervenlighed:
Pladsforhold og servicemuligheder til de
tekniske installationer er beskrevet overbevisende i forhold til tilgængelighed og
servicemuligheder.
Der forslås centrale ventilationsanlæg i
hver klynge, med den begrundelse at dette
er billigere i drift i forhold til decentrale
løsninger.
Bruser er velplaceret så plask ikke
ødelægger sårbare genstande. Derudover
er badeværelset forsynet med gode udluftningsmuligheder via ovenlysvindue.
Forslagsstiller forholder sig fint til
kuldestrålingen fra store glaspartier og
forslår konvektorer under disse.

Fin detaljeret etapeplan. Udbudstids
planen overholdes.
Der opereres med maks. 34 pavillonboliger. Disse foreslås placeret centralt på
plænen, hvilket er en rigtig god idé i både
brugsmæssig og økonomisk henseende.
God stillingtagen til afskærmning
af byggepladser og gode synspunkter i
forhold til adgangsveje og midlertidige
forsyninger..
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Forslag 57147

Rumlig illustration
fra forslagsmappen

Udarbejdet af: JJW Arkitekter, Schul
Landskab, Moe Rådgivende Ingeniører.

stærk karakter. Den nye bebyggelse formår
at skabe en god balance mellem tradition
og nytænkning i fint samspil med den
eksisterende bebyggelse på Kellersvej.
Forslagsstiller præsenterer gode
analyser og stor indlevelse i opgavens
præmisser, men på en række væsentlige
punkter ses tankerne ikke fuldt forløst i
det endelige forslag. Dette gælder blandt

Samlet vurdering
Dommerkomiteen værdsætter forslagets
høje niveau og kompetente bidrag til at
belyse en lang række aspekter i konkurrenceopgaven. Arkitektonisk er der tale om et
forslag, der har en umiddelbart dragende og
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andet valg af trafikløsning, hvis betydning
forekommer undervurderet set i forhold
til stedet og beboerne, samt valg af den
interne organisering af boliggrupperne,
med adskillelse af fællesrummene.

hjørner, og det er uklart, hvor gaderum
starter og slutter.
Mellem grusvej og boliger er udlagt et
net af stier, der giver adgang til de enkelte blokke. Tilkørsel til boliger mod øst
og nord fortsætter ad den eksisterende
grusvej langs Gammelmosen og ender ved
materielgården. Forslagsstillers smukke
tanke om at landskabet kryber helt op til
kanten af bebyggelsen, er dog i konflikt
med programmets ønsker om to ligeværdige adgange til alle boliger.
Der er gode afsætningspladser ved
boligklyngerne, og derudover anlægges
parkering i større sammenhængende
enheder. Der foreslås parkering på begge
sider af den nye indkørsel fra Buddingevej.
En del af parkeringen ligger dog for tæt
på varmecentralen. Der udlægges en stor
p-plads i forbindelse med Materielgården
og gartnerbygningen, hvilket rummer en
indbygget konflikt i forhold til trafikafvik
ling og trafikseparering i området.
Den nye bebyggelse følger den orthogonale struktur, der kendetegner den ældre
del af Kellersvej i dag. Dette greb skaber
en koncentreret og fortættet bebyggelse,
der skaber en fin kontrast til landskabets
mere organiske rum. Forslaget har dog
ikke de store ambitioner i forhold til at
skabe større terrænmæssig variation med
mere spændende uderum.
Den fortættede orthogonale struktur
giver på en gang gode og brugbare udearealer, men det vurderes samtidig, at den
meget stramme behandling af byrum og
gader, signalerer en formalisme, der kan
virke fremmedgørende overfor beboernes
behov for et hjemligt og levende bomiljø.

Arkitektur, formgivning og funktion
Bebyggelsesplan og landskab

Forslaget præsenterer en god, analytisk
tilgang til opgaven, hvor stedets kvaliteter
klarlægges i forhold til eksisterende bebyggelse, verdenshjørner samt ikke mindst
støj fra de omkringliggende veje. Forslaget
fastslår herefter at omsorg, kulturarv og
støj er de tre parametre, der tilsammen
danner udgangspunkt for bebyggelsens
disponering og udformning, og det lykkes
i nogen grad at skabe en bebyggelse, der
forener de tre parametre.
Analysen karakteriserer den oprinde
lige interne vej som en barriere, der
efterlader de bevaringsværdige bygninger
som en ø i bebyggelsen. Vejen erstattes af
én ny primær vej, der udformes som en
sivegade, der udelukkende forløber som
en indre gade, med blandede trafikarter,
dvs. som en slags ”shared space”.
Gaderummet suppleres med fine ankomstpladser til boligerne, og der opstår
en intim og fin, bymæssig interaktion mellem nyt og gammelt. Teater- og Dukke
pladsen virker dog lidt trange i forhold til
biler. Trafikken ledes kun delvist uden om
den indre kerne, hvilket skaber utryghed
for kørestolsbrugere og gående. Bevægel
sesmønsteret forekommer i det hele taget
ikke at være særlig gennemtænkt. Gader
er vist med urealistisk skarpe, vinkelrette
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Situationsplan fra
forslagsmappen

Det vurderes, at den foreslåede landskabelige bearbejdning med opbrydning
af den eksisterende ringvej og etablering
af nye chausséstensveje og fortove langt
overskrider anlægsrammen på udearea
lerne. Derudover er chaussésten ikke
særlig velegnede til gangbesværede og er
heller ikke særlig støjsvag.
Grundens støjmæssige udfordringer
danner basis for forslagets bebyggelses
planstrategi.
I ønsket om at bygge længst væk fra
den ene støjkilde, M3, opstår der dog
en ubalance i den ellers meget stramme
og bymæssige bebyggelsesplan, særligt
i den sydlige del. Ellers en fin tilgang til
støjproblematikken med en landskabelig bearbejdning, hvor blandingslyde og
identitetslyde anvendes som midler til at
imødekomme støjudfordringen.
I etape 1, kobles den ene bo-gruppe
meget af fra de øvrige, for at give plads til
endnu en bo-gruppe i etape 2. Det vurderes at denne disponering får en række
uhensigtsmæssige konsekvenser, blandt
andet for de eksisterende bygninger 23 og

20, samt for de to boliglænger der kommer til at ligge meget tæt på hinanden,
med indkigsgener til følge.
Arkitektonisk udtryk og materialer

Også på det bygningsmæssige niveau har
forslaget store ambitioner om at skabe
pauser for støjen. Bygningskroppene lukker sig om sig selv i en karréstruktur, så
der skabes ro i de indre gårde og der bygges med høj tagrejsning mod støjkilderne.
De to hjørner af karréen, der vender
mod syd og vest, har flade tage, så sol og
lys kan ledes ned i gårdrummene. Princippet er i udgangspunktet smukt, men
i den sydlige del af bebyggelsen ses det
dog ikke helt konsekvent gennemført. De
to væsensforskellige tagformer skaber en
skævhed i de rumlige kvaliteter i de to
typer af boliger.
Arkitekturen har klare referencer til
stedets fine murede huse. Særligt nyfortolkningen af gavlmotiverne har haft betydning for den nye bebyggelses udform
ning og skaber en fin forankring til stedet.
Brugen af tegl og skifer skaber også en
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sammenhæng med de oprindelige huse.
Den udvendige side af karréen beklædes
med mursten, genbrugt fra de nedrevne
boligblokke. Stenene afrenses og oxideres
og får dermed en relativt mørk gråbrun
farve, der for en del af rådgivergruppen og
dommerkomiteen har været karakteriseret
som et lidt dystert udtryk.
Fællesgangen som ligger på karéens
inderside, er udformet som en lavere,
træbeklædt bygningsdel, med fladt tag,
der skaber en intimitet og nærhed til de
grønne gårdrum.

arkitektonisk højdepunkt i bebyggelsens
ydre, og den markante forskel på udformningen af de to fællesrum, ses ikke
nærmere begrundet.
Fællesrum er opdelt i opholdsstue samt
køkken og spisestue, og er placeret på
to forskellige sider af gårdrummet med
lang afstand imellem de to rum. Denne
disponering er ikke optimal, da begge rum
skal kunne bruges ved måltiderne. Fællesrummene indgår som en del af gangarea
lerne, hvilket betyder at beboerne kan
”hænge ud her” og følge med. Til gengæld
mister rummene det hjemlige og hyggelige
præg. Nogle boliger har direkte udgang til
fællesrummene, hvilket kan opleves inti
miderende og til gene for de pågældende
beboere.
Hver bo-gruppe omkranser en større
beskyttet gårdhave, der vil være en stor
gevinst for samværet i boligklyngen. Små
nicher fra gangen og ud mod gårdhaven,
understøtter fint det uformelle samvær
og er gode for dem, der gerne vil deltage i
fællesskabet lidt på afstand.

Boligklynger og bo-grupper

Boligklyngerne udlægges som karréstrukturer, med boliggrupper to og to omkring
hver sit indre beskyttede og støjsvage
haverum med forskellige temaer.
Boligklynger er udformet som lukkede
karréer. Adgang foregår mellem to blokke
via et vindfang, som også er den eneste
forbindelse mellem de to bo-grupper,
hvilket gør det vanskeligt at opnå en velfungerende enhed.
Fællesrum er trukket lidt tilbage i
facaden, så der skabes et beskyttet for
areal med en terrasse. Rummene har fine
kvaliteter ved bl.a. at være gennemlyste og
med udgang til to sider.
Fællesrummene danner en fin overgang
mellem det indre gårdrum og landskabet
mod hhv. periferien og fællesstrøget. Det
ene af de to fællesrum er udformet med
et højt ovenlys centralt i rummet, der
utvivlsomt vil give en rumlig oplevelse, om
end det virker en anelse overdramatiseret.
Rummets form forekommer i højere grad
at stamme fra et ønske om at skabe et

Boligerne

Boligerne, der reelt er bygget over den
samme grundtype, er velfungerende.
Der foreslås to størrelser baderum, idet
tilbudsgiver vurderer, at der er bedre
økonomi i at etablere et mindre antal
bårebadeværelser i bebyggelsen, frem for
konsekvent at etablere et multianvendeligt badeværelse. Indvendigt og flere
steder udvendigt foreslås fast inventar i
træ, som bænke og nicher. Brede nicher i
boligerne er ikke velegnede til kørestolsbrugere.

51

Boligklynge fra
forslagsmappen

Badeværelserne virker veldisponerede
med brede skydedøre, og der kan etableres
loftslift fra seng til badeværelse.
De varierende tagformer medfører at
den ene halvdel af boligerne vil have en
meget dramatisk rumhøjde på 6-7 meter.
Ønsket om at skabe rumlige kvaliteter og
et smukt ovenlys, vurderes meget positivt,
men der er, i den viste løsning, et misforhold i proportioneringen af rumhøjden
set i forhold til boligens begrænsede
grundareal. Den anden halvdel af boliger
ne er til gengæld lidt underforsynet med
rumlige kvaliteter, da der her er helt
vandrette lofter.
Der er tænkt godt dagslys ind, med
både ovenlys og et stort dørparti med glas
samt vindue i soveværelset. Der er gode
muligheder for møblering.
En terrasse med skur til hver bolig

skaber privathed, uden generende indkig.
Terrasserne er vurderes dog at være for
åbne udadtil.
Personalefaciliteter i boligklyngerne

Personalehuset, er tænkt som et overlaps
rum, der ligger selvstændigt, men tæt på
fællesrum, hvilket er positivt. Fællesvaske
riet, er placeret for sig selv, men tæt ved
personalehus, hvilket også er en udmærket løsning.
Botræningsboliger og dagtilbud i
ekst. boligbygning

Bygning 8 Indrettes til 20 boliger i den
østlige ende, og som dag- og botrænings
tilbud i vestlig del. Der etableres et ikke
nærmere begrundet disponibelt rum imellem boligdel og dagtilbud. Det er fornuf
tigt at benytte bygning 8 til dette formål.
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Snit fra forslagsmappen

Med dens beliggenhed og indretning er
denne bedre egnet til dette formål end
bygning 9 og 10.
Den overvejende del af indretningen
bibeholdes. Der foreslås en mindre ombygning i dagtilbuddet for at gøre grupperummene mere anvendelige. Der er
brede gange og gode fællesarealer i såvel
dagtilbuddet som i botræningstilbuddet.
Det foreslås, ved etablering af etape 2,
at anlægge en beplantet støjvold, hvilket er
en interessant tanke.

med en foldevæg. Generelt er der tale om
en god disponering.
Bygning 12

Indrettes fint med åbne kontorarealer i
den midterste del, mens hjørnerum an
vendes til separate kontorer og møderum.
Reception placeres i kontorlandskabet,
mens toiletter og depoter lægges i kanten
af midterrummet.
Bygning 19

Bygningen renoveres og der indrettes to
store rum til interessefællesskaber, det ene
med mulighed for opdeling. Det vurderes
at være en god plan.

Bygning 7

Ambulatorie disponeres med læge-, fysio-,
fod- og ergoterapi, samt sanserum i et
plan. Dispositionen inden for de nuværen
de rammer er meget overbevisende og opdelingen af husets funktioner understøttes
fint af den nye hovedindgang.

Arealer og anlægsøkonomi

78 nye boliger:
Boligarealer i alt inkl. fælles:
Boligarealer brutto:
Boligarealer netto:

Bygning 11

Bygningen udvides mod syd med cafe, der
vender ud mod både plænen og den nye
plads der opstår, når havemuren fjernes.
Scenen laves om til mobilscene og rummet gøres derved mere fleksibelt. Der
skabes mulighed for opdeling af rummet

Tilbygning til bygning 11
(nyt fællesareal), ca.
Tilbygning til bygning 11
(café), ca.:
Nybygget serviceareal i alt, ca.:
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5.110 m²
65,0 m²
37,0 m²

100 m²
130 m²
300 m²

Den anførte anlægsøkonomi forekommer
i hovedsagen realistisk. Det vurderes, at
budgetposter for caféen, især i relation
til produktionskøkkenet i bygning 11 er
underbudgetteret. Det samme gælder
for så vidt udearealer. Til gengæld er der
specifikt kalkuleret med etablering af ny
fælles varmecentral. Samlet set vurderes
anlægsøkonomien at være OK.

DGNB-kriterierne, opnås et velafbalan
ceret projekt, som bl.a. formår at fastholde og styrke væsentlige eksisterende
kvaliteter.
Forslaget er screenet til bronze (meget
tæt på sølv).
Pointtallet for alle fem kvalitetsområder
overholder (med margin) kravene og det
samlede gennemsnit ligger kun 1 % fra
sølv. Dette kan formentlig meget enkelt
findes i området for proceskvalitet (der er
lavt sat). Det er således realistisk, at resultatet kan blive sølv.

Teknik, vedligehold, energi, to
taløkonomi og bæredygtighed
DGNB - kriterierne

Gladsaxe Kommunes egenkriterier:

Pointberegning efter DGNB´s
beregningssystem:
Proces kvalitet: 60 %
Miljø kvalitet: 65 %
Økonomisk kvalitet: 63 %
Social kvalitet: 66 %
Teknisk kvalitet: 66 %
Minimum: 60 %
Gennemsnit: 64 %
Forventes at kunne opnå:
DGNB - BRONZE (tæt på sølv)

Overordnede greb for håndtering af
forsyninger:
Der forslås en ny infrastruktur til de tek
niske installationer i jorden, i velisolerede
rør, hvilket vægtes positivt.
Fjernvarme fastholdes. Ombygningen
af den eksisterende varmecentral er særskilt med i økonomien.
Forslaget indeholder tiltag vedrørende
lokal afledning af regnvand.
Indeklimakvalitet:
Der er lavet indeklimasimuleringer af
dagslysforholdene, hvilket viser over 3 %,
men der nævnes ikke 3 % af hvad. Der
skrives om BR10 krav til det termiske
indeklima, dette er dog ikke understøttet
af nærmere simuleringer.

Redegørelsens overbevisning i forhold til
realisme og dokumentation:
Forslagsstiller falder ikke i ”teknikfælden”
med ensidig fokusering på ”hårde parametre”. Der indledes således med en
beskrivelse af, hvorledes projektet er udarbejdet ud fra fokus på seks pejlemærker,
defineret som: Kulturarv, Støj, Omsorgs
fulde rammer, Forbindelser, Bæredygtighed og Genhusning.
Gennem en systematisk anvendelse
af de 6 pejlemærker, sammenholdt med

Drifts- og brugervenlighed:
De forslåede løsninger er generelt velbeskrevet og med overskuelige skitser og
diagrammer, som kommer vidt omkring
emnet. Centrale ventilationshuse er for-
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Byggepladsindretning, etapedeling,
genhusning og tidsplan

slået af hensyn til driften og vedligeholdelsen. Dog er der forslået en ny teknologi
- ”ventilationsvinduet” - som må betragtes
som værende en utraditionel løsning, men
interessant. Forslagsstiller har dog ikke
redegjort for de fremtidige udgifter og
udfordringer, som eventuelt er forbundet
med denne nye teknologi.

Grundlæggende en fin og meget detaljeret
tilgang til denne komplekse planlægnings
opgave. Udbudstidsplanen overholdes.
God fokus på sikkerhedsmæssig adskillelse af beboelse og byggeplads.
Forslaget søger at begrænse omfanget
af midlertidige pavillonboliger helt ned til
kun 10 pavillonboliger, hvilket er yderst attraktivt i økonomisk henseende. Begrundelsen er en høj grad af præfabrikation og
en meget detaljeret byggepladsplanlægning. Det vurderes dog, at den anførte
udførelsestidsplan er for optimistisk, især
hvad angår mellemliggende perioder for
nedrivninger, flytnings- og ibrugtagningsperioder i 3-delingen af nybyggeriet.
Pavilloner placeres centralt på plænen,
hvilket vurderes at være en rigtig god
idé, både i brugsmæssig og økonomisk
henseende.

Energiforbrug:
Der er udarbejdet en fin redegørelse for
opnåelse af 2020 klasse, men en overordnet strategi synes at mangle. Passive tiltag
og solceller gør, at 2020 klassen overholdes
med en margen på 3 kWh/m2/år.
Den forslåede 2-delte bæredygtigheds
ledelse er en god ide og vil ganske rigtigt
supportere commissioningsledelsen.
Totaløkonomi:
LCC beregningen er meget overordnet
og beregnet i DGNB’s værktøj. Der er
foretaget en beregning for én boligklynge,
baseret på en periode af 50 år.
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Bilag 1
Dommerkomiteens karaktergivning

[POINT]
RÅDGIVERTEAM

HONORAR	ARKITEKTUR
SAMLET
15%
50%

TEKNIK

BYGGEPLADS

25%

10%

VÆGTET
KARAKTER
100%

[point
2,25-5]

[point
0-5]

[point
0-5]

[point
0-5]

[point
2,25-5]

Tilbudsgiver 15761

3,00

4,5

4

3

4,00

Tilbudsgiver 18897

2,95

2,5

4

3

2,99

Tilbudsgiver 26735

3,69

2,5

3,5

3

2,98

Tilbudsgiver 51886

3,28

3

3

4

3,14

Tilbudsgiver 57147

2,84

3,5

3,5

3

3,35
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Bilag 2
Tilbudte honorarprocenter og timesatser:

RÅDGIVERTEAM
Tilbudsgiver 15761
Honorarprocent: 10,75
%
Honorar : 14.888.750,00 kr.
Timepris kat. A:
Timepris kat. B:
Timepris kat. C:
Timepris kat. D:
Timepris kat. E:
Timepris kat. F:

900,00
850,00
750,00
775,00
650,00
450,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Tilbudsgiver 18897
Honorarprocent: 11,00
%
Honorar : 15.235.000,00 kr.
Timepris kat. A:
Timepris kat. B:
Timepris kat. C:
Timepris kat. D:
Timepris kat. E:
Timepris kat. F:

950,00
850,00
750,00
650,00
550,00
500,00

Tilbudsgiver 51886
Honorarprocent: 10,50
%
Honorar : 14.542.500,00 kr.
Timepris kat. A:
Timepris kat. B:
Timepris kat. C:
Timepris kat. D:
Timepris kat. E:
Timepris kat. F:

950,00
850,00
800,00
750,00
700,00
600,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Tilbudsgiver 57147
Honorarprocent: 10,95
%
Honorar :
15.165.750,00 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Timepris kat. A:
Timepris kat. B:
Timepris kat. C:
Timepris kat. D:
Timepris kat. E:
Timepris kat. F:

Tilbudsgiver 26735
Honorarprocent: 9,00
%
Honorar : 12.465.000,00 kr.
Timepris kat. A:
Timepris kat. B:
Timepris kat. C:
Timepris kat. D:
Timepris kat. E:
Timepris kat. F:

875,00
780,00
650,00
650,00
650,00
475,00

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

58

1050,00 kr.
850,00 kr.
675,00 kr.
725,00 kr.
625,00 kr.
550,00 kr.

60

