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PROLOG
1. PLAN DER BEDST LØSER PRIVATE INDGANGE (2 INDGANGE)
	Masterplanen skaber i sit udlæg af privathed udad til og fællesskab indad til, boliger som har to indgange: En der er privat som
i en almindelig bolig og en der er igennem fælleskabet.

t. sti
eksis

5.	INKLUDERENDE MASTERPLAN, OVERSKUELIGHED OG
TRYG FÆRDSEL
	Masterplanen har særligt fokus på at være inkluderende,
overskuelig og imødekommende overfor borgere med særlige
behov. Den klare opdeling af trafikken sikrer tryg færdsel for de
bløde trafikanter.

2. BYGNINGSSTRUKTUR DER I SIG SELV SKABER STILLERUM
	Gårdhavehusene skaber i sin geometri og lydabsorberende
materiale et stille uderum.

6.	TILPASNING TIL LANDSBYMILJØET
– VARIATION I ARKITEKTUR OG BYRUM
	De nye boliger tilpasser sig det smukke bevaringsværdige kulturmiljø igennem sin nedbrudte skala med mindre bygningsvolumener og nyfortolkning af de kendetegnende gavlmotiver.

3. UDSIGT FRA BOLIGEN, LANGE KIG TIL SKOVEN
	Boligerne er vendt ud mod skoven og de parklignende udeområder og tillader derved alle boliger lange ugenerede kig til skov
og beplantning.

vådområde

21
materielgård
grusvej

4.	PRIVATHED, INDIVIDUELLE BOLIGER OG TILVALGS
FÆLLESSKABER
	Klart koncept med graduering af fællesskabet fra det helt store
fællesskab til det helt private sikrer en bebyggelse, der tilgodeser beboernes behov for både privathed og fællesskab.
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Fremtidens boliger og liv på Kellersvej
HOVEDGREB

BOLIG-KLYNGER OG BO-GRUPPER

Som ringe i vandet er bebyggelsens fælleskaber organiseret, med
den største grad af fællesskab ind mod midten og mest privathed
længst væk fra midten. Diagrammatisk meget klart opdelt med fællesskabet placeret ind mod midten af bebyggelsen og privatheden
placeret ud ad til. Jo længere man kommer ind mod bebyggelsens
hjerte, jo flere og større fællesskaber opstår der, hvilket understøtter
idéen om at have interessefællesskaberne i de eksisterende bygninger midt på grunden. De historiske bygninger ombygges til nye
funktioner som f.eks. ny café ved festsal, forskellige dagtilbud, et
fælles beboerhus og centrale servicearealer mv. Fremover vil disse
tilbud blive Landsbyens nye hjerte og omdrejningspunkt som det
kulturelle midtpunkt – smukt indrammet af de nye bygninger. De
historiske bygninger er fortsat Landsbyens imødekommende ansigt,
som ses når man som bruger af dagtilbuddene ankommer til stedet
ad den nye indkørsel og f.eks. bliver sat af på den første afsætningsplads ved Grønningen.

Bolig-klyngerne er organiseret på en måde så personalehus og
fælleshus er orienteret ind mod de indre byrum. Boligerne derimod
vender så at sige vrangen ud, hvorved alle får en lille have væk fra
fællesskabet, med egen privat indgang fra en sti der løber på ydersiden af hele bebyggelsen.

De nye boliger udformes som gårdhavehuse og placeres rundt om
de eksisterende bevaringsværdige huse. Hver bo-gruppe er formet
som en hestesko, med en yderside med private boliger og egen
privat indgang udad til, og fællesarealer og personale faciliteter
placeret ind mod midten af grunden. Den enkelte bolig får lange
kig og udsigt til de grønne områder med de smukke gamle træer og
skovbryn. Fællesarealer og personalerum får udkig til fællesskabet,
livet i de indre byrum og de smukke gamle bygninger.
Alle boliger har to indgange og to ankomster, dels fra de indre fællesfaciliteter, dels en privat adgang til boligen via afsætningspladser
og ankomststier i det omgivende grønne parklignende område
med visuel kontakt til Skovmosens skovbryn. Herved opleves
boligerne som forgrund for de eksisterende huse og medvirker til
at danne den samlede bebyggelses nye bymæssige kontur. Med
åbenhed/udsigt til omgivelserne og tilpasning til stedet.
Bo-gruppernes gårdhaver beskytter ikke alene mod vejr og vind.
Men tilfører den nye bebyggelse, udeopholds områder som er
skærmet for støj, i mere end én forstand. Gårdhaverne beskyttes
af sammenhængende tagformer, som er designet med det mål at
skabe optimale barrierer for støj og bedst mulige forhold for sollyset. Tagene skaber generøse rumligheder indvendigt i husene og
sammenhængen tagene imellem skaber gode forhold for føring af
installationer.
Det nye byrum dannes som mellemrum mellem en ny kant af
relativt små gårdhavehuse svarende til en bo-gruppe og de eksisterende bevaringsværdige huse. For at skabe forskellige oplevelser
og tydeligt markere forskellige steder i Landsbyen, udformes alle
byrummene forskelligt og med forskellige funktioner og oplevelser integreret. Forskelligheden og tydeligheden i markering af
hver enkelt byrum og af offentlige, semioffentlige, semi private og
private zoner gør masterplanen nem og overskuelig at finde rundt
i – i særlig grad til glæde for mennesker med sanse- og funktionsnedsættelse.

LANDSBYSTEMNING
ARKITEKTONISK INDPASNING
OG HJEMLIGHED

Boligerne er disponeret som gårdhavehuse fordelt på 6 bo-grupper
med 13 almene boliger i hver. Bo-grupperne, foreslås organiseret
i klynger af 2 bo-grupper, så der opnås bolig-klynger med hver 26
boliger, bundet sammen under samme tag. Gårdhavehusenes disponering og indbyrdes nærhed til hinanden kan som ønsket danne
flere sammensætninger/konstellationer af grupperne, evt. via bygningsmæssige koblinger eller overdækkede gangforbindelser.

BYRUM
Alle bolig-klyngerne skaber i deres
sammenstilling med de eksisterende
bygninger nye og meget forskellige byrum.

Bo-grupperne er parvis placeret omkring personalets overlaprum,
koblet sammen to og to til bolig-klynger med 26 boliger i hver.
Således er personalet placeret i midten af hver bolig-klynge, hvilket
både er visuelt og logistisk optimalt.
Hver bo-gruppe er udformet som et gårdhavehus med en indre
gårdhave, som danner stille, beskyttede og trygge områder for
beboerne. Hvert gårdhavehus rummer 13 boliger grupperet i 3
længer langs den indre sammenhængende gangforbindelse som er
udformet som en loggia rundt om gårdhaven. Loggiaen forbinder
de almene boliger til fælleshuset og servicearealer i personalehuset.
Loggiaen danner boligens beskyttede adgang til og fra fællesskabet
i bo-gruppen. I hver bo-gruppe kan den indre gårdhave ” åbnes op
ud mod byrummene” via foldedøre. Således kan gårdhaverne stå i
mere eller mindre direkte forbindelse med de nye byrum.
Fællesfunktioner for boligerne som fællesophold og spiserum er
disponeret som små markante byhuse, langs kanten som knopskud.
Arkitektonisk opleves de altid forskelligt og fremstår unikke for hver
bo-gruppe. Mere anonyme er de små huse til servicearealer og
personale.

FORSKELLIGHED I BOLIG-KLYNGERNE
Alle bolig-klyngerne er forskellige i deres
udformning og deres placering som gør at
de tilpasser sig de lokale forhold omkring
støj og solorientering på hver deres måde.

PRIVATHED
TO INDGANGE, TO ANKOMSTER
Ønsket om de to indgange til boligen har været vigtig i udarbejdelsen af masterplanen og man kan både få direkte adgang til sin egen
private bolig fra en sti placeret på ydersiden af samtlige gårdhavehuse og fra indersiden igennem byrummene. De to indgange
til hver bolig repræsenterer to ankomster. Den ene retter sig mod
fællesskabet – de andre beboere, personalet og trygheden i hurtigt
at kunne få hjælp. Det er den vej man benytter når man skal indgå i
aktiviteter med de andre, eller når man vil følge med i livet i bebyggelsen. Den anden ankomst er den private. Her kan man modtage
familien som kommer på besøg, eller kommer for at hente én. Her
kan man have sin postkasse og sit eget lille skur med personlige
ting – en havelåge og en lille sti op til indgangen. Her kan man se
at det er borgerens eget hjem. Alle boliger er placeret så man kan
ankomme på denne måde uden at komme i kontakt med ’institutionen’ eller de andre beboere. Hvilket er et spørgsmål om værdighed i
det gode liv, at man på nogle dage kan vælge at leve et liv i sit hjem,
uden at være påtvunget kontakten med byrummet og de andre
beboere.

PRIVAT VS. FÆLLES
Fællesarealerne vender indad i bebyggelse
og boliger vender ud ad for at sikre høj
grad af privathed og forhindre indkig.

Projektet nytolker de fysiske rammer til borgere med udviklingshæmning, hvoraf en del har et svært fysisk handicap, og genfortæller de humanistiske og arkitektoniske kvaliteter med en nutidig, tæt
og tryghedsskabende arkitektur, der kan lede tanken hen på den
klassiske landsby eller købstædernes tætte lave bydannelse med en
kerne af offentlige funktioner placeret centralt.
At tilføre området en ny struktur af huse, der i periferien kan danne
et bymæssigt og tæt rummeligt samspil omkring de eksisterende
centrale smukke og bevaringsværdige bygninger, og som tilpasser
sig områdets venlige menneskelige skala, tagformer og smukke
gavlmotiver i et nutidigt formsprog. Den humane landsbyskala
respekteres og fortsættes med bygninger i én etage med gavlmotiver, der skaber sammenhæng til de eksisterende bevaringsværdige
huse. Skalaen nedbrydes ved at dele bo-grupperne op i mindre
længer, der igen underdeles i tydeligt aflæselige individuelle boliger
med forskellige farver. Skalaen harmonerer med landsbyskalaen og
af-institutionaliserer dermed hele bebyggelsen til at fremstå som en
landsby fremfor en institution. Landsbystemningen fremhæves – og
understreger stedets karakter af en stille oase.
Den nye bebyggelse iscenesætter så at sige de smukke eksisterende
bygninger og gør oplevelsen af dem stærkere end den er i dag.

NYT OG GAMMELT
Den nye bebyggelse respekterer og
nyfortolker den eksisterende landsby skala i
et moderne formsprog.

PRIVATE INDGANGE
Fra det udvendige stisystem er der direkte
og private indgange til hver enkelt bolig.
Fra den indvendige side er der indgang
igennem fælles gangarealer.

FÆLLESOPHOLDSAREALER
De fælles opholdsarealer er placeret ind
mod det store fællesskab og boligerne er
placeret væk fra fællesskabet.

INDIVIDUELLE BOLIGER
Hver enkelt bolig har egen privat indgang
og hver bolig er markeret med en unik
farve for at af-institutionaliserer bebyggelsen og fremhæve individet.

FÆLLESSKABET IND MOD MIDTEN
Fra bebyggelsens hjerte i midtenspreder
fællesskabet sig som ringe i vandet
længere og længere ud i bebyggelsen
indtil de helt private boliger og deres haver.

ORIENTERING VÆK FRA STØJEN
Bygningerne er vendt væk fra støjen mod
nord og åbner sig mod dagslyset mod syd.
Bygningernes form skaber støjsvage
uderum.

FORBINDELSER
Gårdhaven er forbundet igennem en
glasgang til byrummene og til skoven
igennem Orangeriet.

BOLIGK LYNGE – STUEPL AN

1:200

TRYG FÆRDEN
Bebyggelsen er forbeholdt de bløde
trafikanter. Stier forbinder imellem hver
bo-grupper og giver adgang til de private
indgange til boliger.

SNIT GENNEM BOLIGK LYNGE
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ET BYM ÆSSIGT TÆT OG RUMMELIGT SAMSPIL OMKRING DE
EKSISTERENDE CENTR ALE, SMUKKE OG BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER.

ÉN BOLIG TYPE
BORGERENS HJEM
Alle boligerne har egen have og lange spændende kig til skoven fra
opholds- og soverum. Ingen generende indkig.
Boligens opholdsdel er indrettet med entre, køkken og ophold
som samler de to adgange rumligt, i en overskuelig og tryg ramme
omkring den enkelte beboer.
Ovenlys i stuen og loftets hvælvede form, tilfører boligen stor rummelig karakter og dagslys fra mere end en side med højt dagslysniveau og et godt optisk indeklima, der både gavner døgnrytmen og
humøret.
Boligen er tænkt som en fleksibel bolig med mulighed for opdeling
mellem opholdsrum og soverum, via skydevægge, således at boligen har to rum. Boligen er stor nok til at kunne indrettes fleksibelt,
på mange forskellige måder og med borgerens egne møbler.
Fra soverum er der adgang til boligens badeværelse og toilet.
BADEVÆRELSET
Boligerne er i forslaget begrænset til én grundtype. Ved anvendelse
af teknologiske hjælpemidler til svært fysiske handicappede beboere kan rumstørrelsen på et båre-badeværelse reduceres og vil som
følge heraf ikke afvige væsentligt i størrelse, i forhold til toilet og
bad med plads til en kørestolsbruger samt en hjælper. For at opnå
en ergonomisk løsning til båre-badeværelset foreslås en pladsbesparende drejbar håndvask og pladsbesparende skyde-drejedør.

TO INDGANGE
Alle boliger har to indgange - en privat
indgang direkte udefra igennem haven og
en indgang der kobler sig på fællesskabet.
Beboeren vælger selv sin hovedindgang.

UDSIGT FRA ALLE BOLIGER
Boligerne er vendt ud mod skoven og de
parklignende udeområder og tillader
derved alle boliger lange ugenerede kig til
skov og beplantning.

BOLIG PL AN
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Disponering af bolig ved stort hjælpemiddelbehov

FÆLLESHUSET I BO-GRUPPEN

PERSONALEHUS I
BOLIG-KLYNGEN

For tydeligt at markere forskellen mellem det fælles og det private,
er fælleshuset udformet og disponeret som et selvstændigt hus
i bo-gruppen, hvis primære hovedrum principielt er opdelt i en
køkken/spisedel og en opholdsdel omkring en fælles servicekerne
indeholdende handicaptoilet, garderobe, depot mv.. Fælleshuset
er disponeret med stor fleksibilitet i forhold til ophold og spise
situationer. F.eks. kan der vælges imellem flere mulige rumlige
underopdelinger via skydedøre og foldevægge. Husets disponering
understreger placeringen på kanten til de nye byrum og ud til de
mere beskyttede gårdhaver. I forbindelse med fælleshuset etableres
terrasser både i gårdhaven og i kantzonen mod byrummene, således at beboerne selv kan vælge hvor meget de vil deltage i fællesskabet. På kanten mod de indre byrum, kan man opholde sig langs
kanten af fællesskabet og observere livet imellem husene.

For at følge visionen fra udviklingsplanen om at boligen er borgernes hjem, organiseres servicearealer som ønsket tilhørende
bolig-klyngerne - som et centralt nedtonet ”mellemled” imellem to
bo-grupper. I den enkelte bolig-klynge er personalehuset markeret
som et selvstændigt hus og ligger tæt på fællesrummet og centralt
i fht. boligerne. Personalehuset disponeres i forsættelse af en boliglænge, i koblingen af bo-grupperne.
OVERLAPRUM
Personalets overlaprum og servicearelaer
er placeret i midten mellem to bo-grupper
for at sikre optimalt arbejdsflow for
medarbejdere.

Nicher i både fællesrum og gangforløb giver mulighed for at følge
med i fællesskabet lidt fra sidelinjen.

Personalet har egen adgang via entre, garderobe toilet, mv. Overlaprum er udformet med diskret visuel åben forbindelse til bo-gruppernes sammenhængende ankomst areal.
Vaskeri placeres også her for bedst at kunne tilgås af alle beboere i
bolig-klyngen.
Bolig-klyngerne er organiseret på en måde så personalehus og
fælleshus er orienteret ind mod de indre byrum. På den måde ligger
alle personalefaciliteter henvendt mod centrum og administrationen i bygning 12. Det skaber forholdsvis korte afstande mellem
personalestationer og fælles administration. Personalehusene i de
enkelte bolig-klynger ligger i forhold til hinanden som perler på en
snor omkring de indvendige rum, og er logistisk optimalt placeret
i midten af bolig-klyngen. Det skaber indbyrdes visuelle og fysiske
sammenbindinger mellem personalestationerne.
Bygningen 12’s placering er central og servicerer hele området og
sikrer korte afstande for personalet. Placering af personalerum mod
midten giver medarbejderne godt overblik og skaber tryghed i
udeområderne.

KORTE INTERNE AFSTANDE
Administrationen placeret i bygn. 12 er
central ift. personalets overlaprum placeret
i midten af hver bolig-klynge.

FÆLLESHUS – PL AN
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EN NUTIDIG TÆT OG TRYGHEDSSK ABENDE ARKITEKTUR, DER K AN LEDE TANKEN HEN PÅ DEN KLASSISKE LANDSBY ELLER KØBSTÆDERNES TÆTTE LAVE BY DANNELSE.
ILLUSTR ATIONEN VISER FREMTIDSVISIONEN OM ET FULDT UDBYGGET KELLERSVEJ.

BYGNING 8 – DAGTILBUD

BYGNING 19 – DUKKEHUSET

Bygning 8 indrettes med Dagtilbud i den vestlige ende og med
boliger i den østlige ende. I det tiloversblevne areal imellem de to
tilbud, indrettes depot- og pulterrum.

Dukkehuset indrettes med tre store rum orienteret mod syd og terrassen. Rummene kan være i åben sammenhæng eller opdelt i tre
rum med hver sin indgang fra den fælles entré. Mod nord er huset
indrettet med entré, køkken og bifunktioner.

Dagtilbuddet indrettes med skarp opdeling af grupperum og
fællesarealer. Der er to indgange hvoraf den ene giver adgang til
grupperummene og den anden til fællesarealerne og indgangene er forbundet med en gang der også forbinder grupperum og
fællesarealer. Gangene er brede så borgerne uhindret kan passere
hinanden. Ud for fælles opholdsarealer anlægges en terrasse med
skur.

Syd for Dukkehuset placeres en stor terrasse med plads til arrangementer og grill. Der her direkte niveaufri adgang til den åbne del af
Dukkehuset udefra.

DAGTILBUD – BYGNING 8

1:100

BYGNING 11 – CAFÉEN,
SALEN OG TR ÆNINGSRUM

BYGNING 12
ADMINISTR ATIONEN

Bygning 11 forlænges i to retninger, hvorved den bliver synlig fra
Grønningen. Mod syd med café, foyer, garderobe, køkken mm.
Mod nord med træningssal og depoter. Bygningens hovedstruktur bevares med gangforbindelser på siderne. Imellem bygning
11 og 12 placeres den nye indgang, som ligger centralt placeres
imod Grønningen. Begge facader omkring salen kan åbnes helt
op, så byrummet kan bruges i sammenhæng med salen til f.eks.
sommerfest eller markedsdag. I den fjerneste ende af salen er en
stor skydevæg parkeret. Væggen har samme form som rummet og
hænger i skinner i loftet så den kan køres ud og opdele rummet i to
vilkårlige størrelser. Scenen laves om til en mobilscene, så rummet
kan udnyttes mere fleksibelt.

Administrationen indrettes til åbent kontorlandskab, mødelokaler
og reception i stueetagen og bindes sammen med den nye indgang
imellem bygning 11 og 12 med en elevator, der giver adgang for kørestolsbrugere og dårligt gående. Der etableres ny synlig stiforbindelse til indgangen. Kælderen under bygning 12 indrettes til vaskeri
og linneddepot til caféen.

BYGNING 19

1:100

BYGNING 11 & 12

BYGNING 8
BOTR ÆNINGSTILBUD

1:100

HELHEDSORIENTERET BÆREDYGTIGHED
Bebyggelsen er udviklet med fokus på en helhedsorienteret bæredygtighed, sammenholdt med DGNB kriterierne, som spænder over
miljømæssig, økonomisk, social, teknisk og proces kvalitet. Vi har
udviklet et projekt som vil kunne DGNB certificeres minimum med
niveau sølv.

Botræningstilbud indrettes i Bygning 8, da denne bygning kva sin
placering med boliger mod syd bedst egner sig til formålet.
Botræningstilbud indrettes omkring to fællesopholdsområder, med
boligerne placeret på begge sider. Således kan botræningstilbuddet
opdeles i to enheder med ti boliger i hver. Ude foran fællesrummene placeres sydvendte terrasser til udeophold og aktiviteter samt
skure til havemøbler mm.

MILJØMÆSSIG KVALITET
Den miljømæssige kvalitet er sikret, dels ved at optimere byggeteknik og tekniske installationer til et minimalt energibehov NZEB,
energiklasse 2020, dels ved at have meget stærk fokus på de valgte
materialer, for derved at minimere omfanget af uønskede stoffer og
reducere den indlejrede energi i materialer og konstruktioner. Vi har
søgt materialer som inddrager genbrug i produktionen, som f.eks.
papiruld, og materialer som ved evt. udskiftning kan regenereres,
som f.eks. naturanodiseret aluminium. Nordisk træ uden negative
tilsætningsstoffer er derfor også en meget væsentlig komponent
i byggeriet. Valg af materialer og et hybridt ventilations system vil
dels sikre et sundt indeklima, dels sikre beboerne mulighed for
individuel regulering. Besparelser på grundvandsressourcerne er
prioriteret og regnvand fra tagflader opsamles og benyttes dels i de
lokale vaskerier i bo-grupperne dels som et oplevelseselement og
mikroklima forbedrende element i uderummene.

Hvis man senere ønsker at udvide med yderligere en bolig-klynge
er det muligt ved at nedrive bygning 8 og opføre en ny bolig-klynge
imellem bygning 7 og 12, som herved vil have nærhed til den første
afsætningsplads, Grønningen og bebyggelsens hjerte med fælles
dagtilbud.

Hele bebyggelsen er rykket sammen omkring de eksisterende bygninger – ikke alene for at skabe et tæt landsbymiljø, men også for
derved at minimere det befæstede areal og for at sikre størst muligt
ekstensivt plejet areal uden om bebyggelsen.
ØKONOMISK KVALITET
Den økonomiske kvalitet er sikret ved at have fokus på totaløkonomi, især ved valg af materialer og fysiske løsninger som giver en
fornuftig drift og minimalt vedligehold Anlægsøkonomien er kalkuleret inden for de angivne rammer. Alle udearealer er robuste og
med en stor del af arealet rundt om bebyggelsen planlagt for lavt
plejeniveau. Set over et langt perspektiv er bebyggelsen planlagt
således at sammenlægninger af boliger kan ske uden konstruktive
problemer.

Høj sammenhængende
lydbarriere mod motorring 3

Nordvendte
ovenlys

Tæt konstruktion =< 0,5l/s/m2
Optimal isolering, papiruld.

SOCIOKULTUREL OG FUNKTIONEL KVALITET
Den sociale bæredygtighed fremmes på mange måder: Bebyggelsen og rumdisponeringen er overalt balanceret mellem muligheden
for det helt private med egen indgang til boligen, - og muligheden
for større eller mindre grad af visuel eller fysisk kontakt til det sociale møde. Den lille nære bo-gruppe omkring gårdrummet kan være
nok for nogen, hvor oplevelsen af flere mennesker måske kan ske visuelt fra den del af fællesrummet som er orienteret mod landsbyens
små byrum og endelig kan det mere komplekse sociale møde dels
foregå i de overskuelige små varierede byrum, dels i bebyggelsens
samlende funktioner i de eksisterende bygninger.
Udearealerne rummer rigt varierede oplevelser og muligheder for
fysisk udfoldelse med en stor artsdiversitet og mange frugt- og bærbuske som beboerne kan nyde i den private og den fælles husholdning. I friarealer er der desuden reserveret plads til små dyrkningshaver, en aktivitet som nogle beboere kunne have glæde af.
TEKNISK KVALITET
Optimalt indeklima og fornuftig energieffektiv drift af tekniske
løsninger samt sikring af fleksibilitet er væsentlige parametre i det
tekniske koncept. Passive løsninger er valgt hvor dette er muligt,
således finder vi det væsentligt at beboeren efter ønske fra sommer
til vinter kan veksle mellem naturlig og mekanisk ventilation.
PROCESKVALITET
Konkurrenceprocessen er gennemført som en integreret design
proces hvor optimeringer ses i et helhedsorienteret perspektiv. Den
integrerede proces ønskes fortsat i et tæt samarbejde med bygherren, personale og brugere

Udhæng for naturlig
solafskærmning

Lav taghældning mod syd,vest
og øst for mere dagslys i gårdrum

Regnvandsopsamling
fra tagflader til
genanvending

Regnvand afledes
til forsinkelsesbassinner

Gårdrum med optimeret
mikroklima. Beskyttet
uderum med
planter, fisk,fugle, vand.

Naturlig ventilation

Solceller på 60 gr.
sydorienterede
tagflader

STØJ FRA MOTORVEJ
< 58 dB

Landskabet trækkes
ind i bygningen
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Privat skærmet
udeareal

Høj dagslysfaktor

Mekanisk ventilation
med 85 %
varmegenvinding

Eksisterende landskab
bevares

Støjsvagt miljø
i gårdrum

Sanseoplevelser
i orangeri
Grøntsagsprod.
i orangeri

Balanceret mek.
ventilation med
udsugning i
køkken og bad

Termisk masse
i tunge
lejlighedsskel

Lavenergi
vinduer
U<= 0,8

Udsyn til grønne
omgivelser. Skov.
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SÅLEDES K AN GÅRDHAVERNE STÅ I MERE ELLER MINDRE DIREKTE FORBINDELSE MED DE NYE BYRUM.

LANDSK AB

gode muligheder for afsætning og adgang til tæt ved bymidten.
Der er stadig mulighed for at fastholde en grøn, indre plæne, som
kan aktivereres ved at arbejde med amfitrin, plads til scene, boldspil
og bakker.

IDEEN OM SAMLENDE GRØNNE RUM OG
FORBINDELSER I LANDSKABET
Vi har arbejdet med at finde frem til en samlet helhedsplan for
området ved at forstærke og forbedre forbindelser der allerede er i
området i dag – men som nyfortolkes for at få nye sammenhænge
frem i området. Der er allerede en indre bygade på Kellersvej, som
vi nu forstærker og fortætter omkring den indre bymidte. Herved
opstår en række indre byrum, som vi kan give nye funktioner og
opnå et langt større indre aktivitetspotentiale.

Området ved plænen, caféområdet og Slotsgården kan være et
aktivt rum for udveksling og mødested mellem de forskellige brugergrupper, men også for områdets lokale beboere som vil kunne
passere forbi området og videre til Gammelmosen. I en ring omkring byggeriet er der et stort potentiale i at udvikle det eksisterende grønne bælte/parkstrøg der allerede findes i dag. Ved at etablere et nyt netværk af stiforbindelser og udbygge de eksisterende
beplantninger og forme et nyt bakket terræn, kan der etableres et
grønt bælte omkring som kan danne en fin ring omkring Kellersvejs
byggerier. Dette grønne bælte vil også kunne være en attraktion for

Bebyggelsen lægger sig som ryg for byrummene og også god
naturlig afskærmning mod støjen fra motorvejen. Trafikken lægges
uden for bykernen og løber langs det sydlige skel, men stadig med

lokalmiljøet/naboområder og udgøre mere brugbart og inviterende område til ophold, leg og motion. De nye forbindelser vil åbne
området op og invitere byens ind i bebyggelsen.
Nye gang- og cykelstier danner sammenhængende ringe i bebyggelsen. Den inderste ring løber i overgangen mellem de eksisterende ældste bygninger og de nye bolig-klynger. Stiforløbene forbinder forskellige byrum som gives forskellige funktioner og karakterer.
Den yderste ring løber langs bo-gruppernes hække og giver adgang
til alle boligernes private haver og egne separate indgange. Stien
løber i overgangen mellem boligerne og Gammelmosen.
GÅRDRUM OG PRIVATE HAVER
I bo-grupperne gives der plads til indre, grønne fælles gårdhaver
med plads til terrasser og grønne plantninger. Gårdrummene

udformes efter stemningsbilleder f.eks. frugthave, græshave,
skovhave og som kan være med til at de forskellige gårdrum får sit
eget særpræg. Hver bolig får sin egen separate indgang og mindre
haveareal som borgerne kan få mulighed for at sætte deres eget
præg på. Haverne indrammes af bølgende hække der giver en rolig
og beskyttet ramme om de private haver.

parkering for minibusser, som giver mulighed for at komme helt tæt
på bebyggelsernes hovedindgange – uden at de bløde trafikanter
skal krydse trafikken. De to sydlige boligklyngers afsætningsplads
holdes altid åben, mens adgangen til den nordlige boligklynge begrænses med pullerter for at beskytte adgangen til Gammelmosen
for de bløde trafikanter.

BILTRAFIK OG PARKERING
Biltrafikken får ny adgangsvej fra Buddingevej. Adgangsvejen løber
i et halvcirkelforløb syd om bebyggelsen og disponeres med to
ankomstpladser mod øst og vest. Den vestlige ankomst giver god
adgang til den indre del af bebyggelsen og herfra har man god synlig kontakt med bygninger der rummer administration og café.

CYKELPARKERING
Overdækninger til personalecykelparkering, skure til side-by-side
cykler og renovation samles i enheder for hver boligklynge. Placeringen af enhederne er fleksibel og tilpasses i det videre forløb. Den
placering som her er valgt dækker over ønsker om at få god adgang
for personalet og borgerne, tæthed til indgange og let afhentning
af renovation.

Ved de nye boligklynger etableres tre mindre afsætningspladser og

Træer og beplantninger
De store, smukke, eksisterende træer giver området en særlig karakter, som altid er svær at genskabe, hvis træerne ryddes for voldsomt.
I forslaget søges de værdifulde og bevaringsværdige træer bevaret i
så stor udstrækning som muligt.

Omkring aktiviteter og regnbede kan frodige blomstrende plantninger være med til at give liv og ryg for opholdspladser. Grønningen
holdes åben med klippede græsområder. I driften kan arbejdes med
at lade områder stå uklippede med højt græs og blomstereng.

Hvis træer står i gårdrum og langs facader vil de blive beskyttet og
bevaret.
Nye lundplantninger spredes ud på grunden og vil være med til at
fortsætte og udbygge det eksisterende områdes grundide med en
bebyggelse der præges af spredte, smukke træer.
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