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konkurrenceområde lisbjerg aarhus
opgave: almen boligbebyggelse som etagebyggeri

konkurrenceområde Seest kolding
opgave: Tæt-lav almen boligbebyggelse
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[A]

ige

introduktion
Fremtidens bæredygtige almene bolig er titlen på den åbne projektkonkurrence,

som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udskrev den 20. august 2013. Konkurrencen
blev udskrevet i samarbejde med Kolding Kommune og Lejerbo Kolding samt Aarhus Kommune og AL2bolig om to almene boligbebyggelser i henholdsvis Seest i Kolding (tæt-lavt byggeri) og Lisbjerg ved Aarhus (etagebyggeri) med henblik på realisering af vinderforslagene
efterfølgende.
Det er med stor fornøjelse hermed at kunne præsentere resultatet af konkurrencens to
etaper og de to endelige vinderforslag. Dommerbetænkningen beskriver konkurrencens to
etaper i baglæns rækkefølge. Først omtales de seks forslag, som gik videre til konkurrencens etape 2. Derefter følger en beskrivelse af de seks vinderforslag i etape 1 samt de syv
forslag, som blev præmieret med et indkøb. Der indkom i alt 60 forslag.
Konkurrencen har med samtlige 60 konkurrenceforslag på meget forskellig vis demonstreret, at det almene byggeri indeholder en række særlige muligheder for at vise vejen
for, hvordan man bygger gennem et helhedsorienteret bæredygtigt perspektiv. Det er demonstreret gennem boliger, der kan rumme forskellige livsfaser, invitere til rige nabofællesskaber og derved sikre kvaliteten i hverdagen.
De seks vinderforslag af etape 1 har mangfoldige og spændende bud på, hvordan
der skabes løsninger, som på nogle områder er velkendte og på andre områder nyskabende
– og hvordan der i kombinationen af dette kan rykkes ved definitionen af fremtidens bæredygtige almene bolig. Forslagene illustrerer professionelt, at minimering af energiforbrug
og materialers miljøbelastning kan indarbejdes på rigtig mange måder. Herigennem demonstrerer forslagene potentialet for de muligheder og rumligheder, der skabes med øje for stedet,
lyset og hverdagslivet – og som herigennem bliver udslagsgivende for det gode forslag.
De to endelige vinderforslag demonstrerer talentfuldt to forskellige løsningsmodeller, som opfylder konkurrenceprogrammet og har noget på hjerte. Begge forslag udmærker
sig ved at være nytænkende og visionære bud på Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig. De er
forankrede i den specifikke kontekst og udnytter rammen for den konkrete byggeopgave optimalt. De to vinderforslag er udarbejdet af Dissing+Weitling architecture med et forslag til
tæt-lav byggeri i Seest og Tegnestuen Vandkunsten med et forslag til etagebyggeri i Lisbjerg.
Konkurrenceprocessen og resultatet vil blive præsenteret på en udstilling i Bella Centeret,
Almene Boligdage i september 2014. Vi glæder os endvidere til at folde konkurrencens mange
pointer ud ved et debatarrangement i efteråret 2014.
Tak til alle, der har bidraget til udvikling af fremtidens bæredygtige almene bolig – delta-

gere, dommerkomite, rådgivere og følgegruppen.
Dommerkomiteen 20. maj 2014
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etape 1 – den åbne konkur
seks vindere

overblik

Deltagere seest

Tæt-lav almen boligbebyggelse
Bystrup Arkitekter og Designere | X- Po Arkitekterne

| Lovebarn | Lendager Arkitekter | Raúl García
Cuvas (ES) | Force4 Architects | Grieg Arkitekter (NO)

| Anne Mette Frandsen | Trine Jensen | Jeppe Skaarup
Winding | Arkitektgruppen Holbæk | Årstiderne
Arkitekter | Karlson arkitekter | Bille Arc |
DISSING+WEITLING architecture | Alex Poulsen
Arkitekter | 70° N arkitektur (NO) | Lars Gamran/
Arkitekturproduksjon (NO) | Byens Tegnestue
arkitekter maa | Gimle by Martinussen | Freebird &
Sunshine | Bjerg Arkitektur

Lendager Arkiteker

forslag A4 / 01338

| Arkitektfirmaet Bauen

| Tegnestuen Vandkunsten | Anders Abraham
architects | Kant Arkitekter | Uffe Black Nielsen

| Josefine Gotlieb Kaisner ; Laura Boelskifte; Sidsel
Tuxen; Albert Algreen Petersen | CUBO Arkitekter

| Bygmester Niels Lindberg | Rubow Arkitekter
| Menegatti Francesco (IT) | Borlund Architects (CH)
| Studio Anders Christiansen | Point | Tage Lyneborg

RUBOW arkitekter
Deltagere lisbjerg

forslag A31 / 84572

almen boligbebyggelse som etagebyggeri
Urban Agency | VESTHARDT Arkitekter | Nathan
Romero Arkitekter (dk,es) | Sloth Møller | Nicolas
Tofting

| Kant Arkitekter | Christoffer Pilgaard |

Proces Arkitektur | Lützen and Windfeldts Architects

| Bystrup Arkitekter og Designere | ALI1 (no) |
Mogens Vestberg Hansen | Tegnestuen Vandkunsten

| AI | Arkitektkontoret (no) | HOU + Partnere
Arkitekter | Boldsen & Holm arkitekter | CUBO
Arkitekter | AFAR | LUMO Arkitekter | OOOJA | Dorte
Mandrup Arkitekter | Lendager Arkitekter | AG5
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Tegnestuen Vandkunsten

forslag b13 / 57761

rrence

syv indkøb

indkøb 50.000 kr:
Josefine Gotlieb Kaisner;
Laura Boelskifte; Sidsel Tuxen;
Albert Algreen Petersen

forslag A28 / 17490

indkøb 25.000 kr:

DISSING+WEITLING architecture

forslag A15 / 23710

Årstiderne Arkitekter

70° N arkitektur

forslag A12 / 35777

forslag A17 / 10532

Bjerg Arkitektur

Urban Agency

forslag A22 / 00712

forslag b1 / 82417

AI og DTU Byg

Lendager Arkitekter

forslag b14 / 11969

forslag b23 / 01138

VESTHARDT ARKITEKTER og Archiwoo

forslag B2 / 35813

//KonKurrence nummer _ 00712

CUBO

forslag b18 / 76070
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etape 2
seks deltagere

Lendager Arkitekter

DISSING+WEITLING architecture

forslag A4 / 01338

forslag A15 / 23710

RUBOW arkitekter

VESTHARDT ARKITEKTER og Archiwoo

forslag A31 / 84572

forslag B2 / 35813

Tegnestuen Vandkunsten

CUBO

forslag b13 / 57761

forslag b18 / 76070
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samlet
forløb

to endelige vindere

Konkurrencens formål var at få realistiske bud på to typer bebyggelser, tæt-lav og etagebyggeri, som kunne bidrage til at
fortsætte en stærk tradition inden for dansk boligarkitektur
og samtidig medvirke til udvikling af fremtidens bæredygtige
almene bolig. Konkurrencen blev gennemført i to etaper med
det formål at kunne udpege op til seks forslag, som alle skulle
viderebearbejdes og kvalificeres yderligere. Det stod deltagerne frit, om de ville arbejde med den ene eller den anden
opgave eller besvare begge.
I november 2013 kom det med spænding imødesete øjeblik,
hvor forslagene blev modtaget – ikke mindre end 60 forslag i
alt. Forslagene fordelte sig med 36 forslag til tæt-lav byggeri
på Kløvkærgrunden (populært kaldet Fyrværkerigrunden) i
DISSING+WEITLING architecture

Seest tæt på Koldings centrum og 24 forslag til boliger som

forslag A15 / 23710

etagebyggeri på nybyggergrunden i Lisbjerg grænsende til
den gamle Lisbjerg landsby ca. 8 km nord for Aarhus.
I februar 2014 blev resultatet af første etape, den åbne konkurrence, annonceret på konkurrencens hjemmeside FBAB.
dk. Der var enighed i dommerkomiteen om, at seks forslag på
overbevisende måde havde imødekommet ønsket om kvalitetsbyggeri til almindelige indkomster – kvalitetsbyggerier
som er innovative, udfordrer vanetænkningen og sætter nye
standarder for moderne helhedsorienteret bæredygtigt boligbyggeri.
Forslagsstillerne bag de seks konkurrenceforslag blev inviteret til at arbejde videre i etape 2. Derudover valgte dommerkomiteen at præmiere i alt syv forslag, der alle rummer gode
pointer til inspiration for kommende byggerier.
Arbejdet med at viderekvalificere de seks vinderforslag fra
etape 1 blev afsluttet og afleveret i april 2014. I juni 2014 afsluttede dommerkomiteen bedømmelsen af de seks forslag
og en enig dommerkomite kunne udpege to forslag som endelige vindere af konkurrencen. Resultatet realiseres nu som

Tegnestuen Vandkunsten

rammer for gode boligliv i henholdsvis Seest og Lisbjerg.

forslag b13 / 57761
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konkurrencefakta

Dommerkomité
For Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter:

Konkurrenceudskriver og –form Åben projektkonkur-

Ole Løvig Simonsen, tidl. By- og Boligminister, formand for

rence i to etaper udskrevet af Ministeriet for By, Bolig og

dommerkomiteen; Mikael Lynnerup Kristensen, kontorchef,

Landdistrikter i samarbejde med Kolding Kommune/Lejerbo

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Kolding og Aarhus Kommune/AL2bolig, i henhold til EU-direktiv nr. 2004/18/EF (udbudsdirektivet).

For Kolding Kommune og Lejerbo Kolding:
Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune; Bent Jacob-

I første etape udpegedes seks vindere, der blev indbudt til en

sen, formand Lejerbo, Kolding.

anden etape (tre for henholdsvis opgave A og opgave B) med
det formål at uddybe og kvalificere besvarelserne fra første

For Aarhus Kommune og AL2bolig:

etape. Anden etape afsluttedes med at udpege den endelige

Kristian Würtz, rådmand for Magistratsafdelingen for Børn og

vinder(e), der får tildelt projekteringsopgaven.

Unge erstattede i etape 2 Bünyamin Simsek, rådmand, Aarhus;
Anette Østerhaab, bestyrelsesformand, AL2bolig.

Konkurrenceprogrammet var udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Kolding

Fagdommere: Arkitekt MAA Jan W. Hansen; arkitekt MAA Ellen

Kommune/Lejerbo Kolding og Aarhus Kommune/AL2bolig

Kathrine Hansen, arkitekt MAA Kasper Guldager Jørgensen,

samt Arkitektforeningen.

ingeniør Pernille Hedehus.

Konkurrenceopgave Opgaven bestod i udformningen af

Rådgivere for dommerkomitéen

enten:

For Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Hans Erik Svarre,

|A| Tæt-lav almen boligbebyggelse med 35 boliger samt dispo-

specialkonsulent; Karsten Gullach, chefkonsulent.

sitionsplan med anden bebyggelse i Seest, Kolding Kommune
eller

For Kolding Kommune og Lejerbo Kolding: Michael Pagaard

|B| Almen boligbebyggelse som etagebyggeri med 40 boliger

Madsen, afdelingsleder, Kommunale Ejendomme; Morten

samt dispositionsplan indeholdende anden bebyggelse op til

Harder Hougaard, arkitekt, afdelingsleder planafdelingen;

10.000 m2 i alt i Lisbjerg, Aarhus Kommune.

Georg Schmidt, projektleder, Lejerbo; Mia Manghezi, byggeog udviklingschef, Lejerbo.

Deltagerne kunne frit vælge opgave |A| eller opgave |B|. Det var
ikke tilladt at indlevere flere forslag på opgave |A| eller |B|.

For Aarhus Kommune og AL2bolig: Stephen Willacy, stadsarki-

Konkurrenceperiode etape 1 20. august 2013 – 14. novem-

ri; Allan Werge, direktør, AL2bolig; Claus Poulsen, seniorkonsu-

ber 2013.

lent, AL2bolig.

Antal indsendte forslag 60.

På det 3. bedømmelsesmøde deltog desuden Lisbeth Errboe

tekt; Jan Nielsen, klimachef; Trine Birk, arkitekt, Støttet Bygge-

Svendsen, forvaltningschef i Planlægning og Byggeri, Aarhus
Antal forslag optaget til bedømmelse 60.

Kommune. I etape 2 deltog desuden Peter Brix Westergaard,
teknisk chef, AL2bolig.

Forslagenes fordeling på Kolding/Lejerbo og Aarhus/
AL2Bolig 36/24.

Dommerkomiteens sekretær Konkurrencerådgiver, arkitekt MAA Bettina Mylin, Arkitektforeningen.

Forslagenes fordeling på danske/udenlandske 52/8.
Bedømmelseskriterier Forslagene blev vurderet på deres
Konkurrenceperiode etape 2 06. februar – 09. april 2014.
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arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til

konkurrenceprogrammets ønsker og krav. I den forbindelse

På det andet bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen

blev der lagt stor vægt på forslagenes evne til at være nytæn-

med følgende 11 forslag: A4/01338, A6/70511, A11/26143,

kende i forhold til det almene byggeris udvikling i fremtiden

A12/35777, A15/23710, A17/10532, A22/00712, A24/54321,

samt helheden i forslagene mellem den arkitektoniske kvali-

A28/17409, A29/11223 og A31/84572.

tet og de integrerede bæredygtighedselementer som beskre-

På det tredje bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen

vet i programmet. Desuden blev der lagt vægt på sandsynlig-

med følgende 10 forslag: B1/82417, B2/35813, B4/42985,

heden for, at forslagene kunne realiseres inden for den øko-

B10/80808, B12/56212, B13/57761, B14/11969, B18/76070,

nomiske ramme for alment boligbyggeri.

B21/77777 og B23/o1138.

Bedømmelseskriterier etape 2 Samme kriterier som

med følgende 11 forslag: A4/01338, A6/70511, A12/35777,

På det fjerde bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen
ovenstående. Vedrørende realiserbarhed i forhold til pro-

A15/23710, A17/10532, A31/84572 og B1/82417, B2/35813,

grammets økonomiske ramme blev der forud for bedømmel-

B13/57761, B18/76070, B23/01138.

sen etape 2, for alle seks forslag, foretaget en økonomisk vur-

Byggeskadefonden havde forud for det fjerde møde foretaget

dering på baggrund af arealoplysninger angivet i deltagernes

en granskning af byggetekniske risici og en økonomisk gransk-

BIM model. Vurderingen blev foretaget af et uvildigt arkitekt-

ning. Fonden vurderede, om forslagene ville kunne opføres

firma Domus. Derudover har DGNB konsulent Hanne Tine

inden for det gældende maksimumsbeløb, således at bebyg-

Ring Hansen vurderet forslagenes besvarelser i forhold til

gelserne kan opføres med en for et almen boligbyggeris nor-

DGNB-certificeringsordningen. Byggeskadefonden har, lige-

mal og tilfredsstillende totaløkonomi – dvs. en normal levetid

som i etape 1, foretaget en granskning af byggetekniske risici.

og normale udgifter til drift og vedligeholdelse. Fonden foretog granskningen med den usikkerhedsramme, der er ved vur-

Bedømmelsesperiode etape 2 29. april–20. maj 2014. Dom-

dering på konkurrenceprojektstadiet.

merkomiteen afholdt i alt tre bedømmelsesmøder. På det 3.

På mødet besluttede man at fortsætte konkurrencen med føl-

møde blev det ved afstemning besluttet at udpege forslag

gende 6 forslag: A4/01338, A15/23710, A31/84572 og B2/35813,

A15/23710 og B13/57761 som endelig vindere.

B13/57761 og B18/76070.
Samt følgende fordeling af øvrige præmier og indkøb: Forslag

Samlet præmiesum etape 2 DKK 900.000. De seks deltage-

A28/17409,

A12/35777,

re modtog hver 150.000 kr. ekskl. moms.

B14/11969, B23/o1138.

Bedømmelsesperiode etape 1 28. november 2013 – 22. ja-

for etape 1 underskrevet:

A17/10532,

A22/00712,

B1/82417,

På det femte bedømmelsesmøde blev dommerbetænkningen
nuar 2014.
Konkurrenceresultat/fordeling af præmiesum:
Samlet præmiesum etape 1 DKK 1.100.000.

Forslag A4/01338 1. præmie, DKK 150.000
Forslag A15/23710 1. præmie, DKK 150.000

Bedømmelsen etape 1 Dommerkomitéen afholdt i alt fem

Forslag A31/84572 1. præmie, DKK 150.000

bedømmelsesmøder.

Forslag B2/35813 1. præmie, DKK 150.000

Efter en indledende bedømmelsesrunde koncentrerede dom-

Forslag B13/57761 1. præmie, DKK 150.000

merkomitéen sig på det første bedømmelsesmøde især om

Forslag B18/76070 1. præmie, DKK 150.000

følgende 31 forslag: A4/01338, A8/17642, A9/20719, A10/77777,

Forslag A28/17409 tildelt et indkøb, DKK 50.000

A12/35777, A13/13579, A15/23710, A16/05088, A17/10532,

Forslag A12/35777 tildelt et indkøb, DKK 25.000

A18/20758, A22/00712, A24/54321, A26/53241, A27/43658,

Forslag A17/10532 tildelt et indkøb, DKK 25.000

A28/17409, A29/11223, A31/84572, A34/58842 og A35/35813.

Forslag A22/00712 tildelt et indkøb, DKK 25.000

B1/82417, B2/35813, B3/11987, B4/42985, B6/14235, B9/03102,

Forslag B1/82417 tildelt et indkøb, DKK 25.000

B13/57761, B14/11969, B18/76070, B21/77777, B23/o1138 og

Forslag B14/11969 tildelt et indkøb, DKK 25.000

B24/15375.

Forslag B23/o1138 tildelt et indkøb, DKK 25.000
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GENERELLE BEMÆRKNINGER

etape 2

DEN BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIG
Det har været positivt, at forslagene for alvor bidrager til diskussionen om materialernes
miljøbelastning og den sociale bæredygtighed. Samtidig kan det konstateres, at diskussionen
om energiforbruget i vores boliger er blevet en naturligt integreret del af designet og som
derfor ikke længere er det, der skal fremhæves som det bæredygtige tiltag.
Forslagsstillerne har været stillet over for flere udfordrende valg – f.eks. lang- eller kortsigtede
løsninger set i forhold til den bundne økonomi, passive eller aktive løsninger, kompositmaterialer eller bygninger, der skal kunne skilles ad, variation i boligsammensætningen eller fleksibilitet i den enkelte bolig, tunge eller lette konstruktioner osv. Valg som alle har fordele og
ulemper i forhold til, hvordan fremtidens bæredygtige almene bolig påvirker miljøet og det
liv, der leves i og omkring boligen.
Der er i forslagene stor forskel på i hvor høj grad, løsningsvalg og proces har været styret af
DGNB’s kriterier, eller om forslagsstillernehar haft egne visioner i forhold til bæredygtighed.

Diskussionen om energiforbruget

Alle seks deltagere har i konkurrenceforslagene demonstreret, at de har overblik over bære-

i vores boliger er blevet en naturligt

dygtighed – og at forslagene mindst kan opnå sølv efter standarderne i DGNB-bæredygtig-

integreret del af designet og er

hedsdefinitionerne, hvilket var et af udskrivers mål med konkurrencen.

ikke længere det, der fremhæves
som det bæredygtige tiltag.

Dommerkomiteen har lagt stor vægt på, at de to forslag, der er udpeget til at blive opført, har
boliger og friarealer, der i fremtiden kan huse forskellige beboere, inviterer til gode naboskaber og give de optimale fysiske rammer for et godt hverdagsliv. I dommerkomiteens drøftelser

Dommerkomiteen

om f.eks. lejernes behov for involvering og fælles aktiviteter har boligorganisationerne Lejerbo, Kolding og AL2 bolig med deres store erfaring bidraget med realistiske og præcise vurderinger for, hvad der fungerer og hvad der skaber værdi for beboerne i den senere driftsfase.

FÆLLESSKABSTYPOLOGIER OG KONTEKST
Tæt-lav og boligklyngerne
I Seest viser de tre forslag, hvordan grundens særlige typologi, tegnet af landskabelige plateauer samt forholdet til de omkringliggende parcelhuskvarterer, kan imødekommes. Forslagene minder i disponeringen med 3-4 boligklynger om hinanden, men adskiller sig med
forskellig fællesskabstypologi, brug af materialer og konstruktionsprincipper. I hver klynge
skabes et centralt fælles rum mellem de 8-12 boliger, som en klynge består af. Klyngerne placerer sig på de landskabelige plateauer, hvorimellem landskabet løber mere eller mindre
uberørt. Forslag A4/01338 skaber en ny form for fællesrum i klyngen, idet de mellem de gavlvendte boliger foreslår et overdækket atrium. Mens fællesrummene i A15/23710 og A31/84572
skabes i uderummet mellem boligerne. I A4/01338 er boligerne orienteret øst/vest, hvilket
giver en ensartet retningsbestemt struktur for hele bebyggelsen. I A15/23710 og A31/84572
orienteres boligerne forskelligt i de individuelle klynger i forhold til de enkelte landskabsterrasser, udsigt og overordnet komposition, hvilket giver et varieret udtryk, der rimer bedre til
det omkringliggende parcelhuskvarter. De forskellige orienteringer kræver dog en grundig
bearbejdning i forhold til solorientering.
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Etagebyggeri og overgangen mellem landsby og ny bydel
De tre forslag til etagebyggeriet i Lisbjerg illustrerer overgangen mellem landsbyen og det
nye Lisbjerg med tre helt forskellige koncepter. Forslag B2/35813 og B18/76070 bryder markant, men stilsikkert, med landsbytypologien. Forslag B2/35813 placerer to kuber som monolitter. Her skabes helt nye former for fællesskaber i det indre overdækkede atrium, hvoromkring hjørneboligerne er organiseret i fleksible enheder, der peger på et nyt og fleksibelt
bud på etagebyggeriet. Forslag B18/76070 placerer to boligstænger på tværs af landskabskoterne. Imellem de to stænger skabes fællesrummet for ankomst og samvær. B13/57761 formår at skabe en overgang mellem landsbyen og det store landskabelige træk gennem fire
bogrupper bestående af mindre enheder. Imellem disse enheder skabes et fællesrum for
ophold. Forslagets skala og disponering skaber en ’både-by-og-land’ typologi og derved en
fin overgang mellem landsbyen og det nye Lisbjerg.
Fællesskaber og involvering
Der er i alle seks forslag arbejdet med at motivere til fællesskab omkring boligerne. Der er

Alle seks forslag har arbejdet med

arbejdet med forskellige forventninger til beboernes involvering og aktivitetsniveau i drifts-

at motivere til fællesskab omkring

fasen.

boligerne og med forskellige forventninger til beboernes involvering og
aktivitetsniveau i driftsfasen.

I forslag A4/01338 lægges i langt større udstrækning end i de øvrige forslag op til, at beboerne skal tage aktivt del i fællesskabet gennem bæredygtige aktiviteter. De bæredygtige tiltag
er opdelt og fordelt i fire klynger. Beboerne i én klynge tager sig af ressourcer (affald og genbrug), en anden klynge tager sig af vand (opsamling, vandrensning og vaskeri), en tredje ta-

Dommerkomiteen

ger sig af energi (solceller, træningsfaciliteter) og den fjerde har ansvar for frugtplantage,
køkkenurter, grovkøkken og ugentlige fællesspisninger. Dommerkomiteen vurderer, at forventningerne til beboernes involvering er prisværdig, men også for ambitiøse.
I forslag A31/84572 er der disponeret med belagte opholdszoner i midten af gårdrummet og
grønne arealer langs husene – et greb, der bidrager positivt til et muligt fællesskab i klyngerne. Der er ligeledes skabt anvendelige nicher og kroge, der giver rigtigt gode muligheder for
ophold og samvær. Også i A15/23710 danner boligerne rammen om et fantastisk gårdrum,
der givet vil bidrage positivt til fællesskabet i klyngen – dog kan det virke lidt ekskluderende
i forhold til omgivelserne. Begge forslag forekommer realistiske i forventningerne til beboernes fællesaktiviteter og arbejdsindsats i driften.
Forslag B2/35813 udnytter og disponerer adgangsrummet, der opstår i midten af bygningen
omkring trappe og elevatorkerne således, at der opstår mulighed for et naturligt møde og et
fællesskab mellem beboerne på etagerne. Ligeledes i B18/76070, hvor der er skabt et unikt
uderum mellem boligerne – kludetæppet – fungerer rummet til såvel ophold som adgangsvej og på den måde sikrer det uformelle møder. I forslag B13/57761 er uderummet med private, semiprivate og offentlige zoner lykkedes rigtigt godt, ligesom ’Slangen’, der binder hele
bebyggelsen sammen, giver rigtigt gode muligheder for fællesskab og mødesteder.
Forslagene har forskellige bud på lejernes medindflydelse i forbindelse med bygningernes
udformning. I forslag A31/84572 anerkender man, at den endelig udformning af såvel boliger
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og udearealer bør ske i samarbejde med de kommende brugere, for at sikre den størst mulige
tilfredshed, ejerskab og måske begyndelsen på et fællesskab, hvilket er indarbejdet i forslaget. I forslag B2/35813 er der også arbejdet med en vis grad af personlig indflydelsesmulighed, idet de forskellige facadeløsninger (plantevæg, karnap, hobbyboks eller drivhus) er beboertilvalg, ligesom man i forslag A15/23710 foreslår, at de kommende beboere kan være
med til at ’printe’ deres egen bolig.

MATERIALER, KONSTRUKTIONS- OG PRODUKTIONSPRINCIPPER
Forening af det nye og det gennemprøvede
’Byggeteknisk kvalitet’ er et fundamentalt begreb i alment byggeri og defineres som bygbare, simple, robuste og gennemprøvede systemer og konstruktioner. Konkurrencen om fremtidens bæredygtige almene bolig er på mange måder paradoksernes konkurrence. På den
ene side vægtes fornuftige, gennemprøvede og risikominimerede løsninger og samtidig efterlyser konkurrencen innovation generelt for den almene bolig og ikke nødvendigvis kun
ved ’gennemprøvede systemer’.
Dette har været et centralt diskussionsemne. Man kan rejse spørgsmålet: Hvordan sikres udviklingen af det almene byggeri, hvis det bagvedliggende kvalitetssikringssystem ikke er parat til at tage udfordringen op med henblik på nye f.eks. materialer? En anden væsentlig diskussion har handlet om ’det nye’ pr. definition er fremtiden, eller kan gennemprøvede systemer og velkendt byggeskik kombineret på nye måder skabe fremtiden?
Dette paradoks ses udfordret i de seks forslag og er vendt til potentialer. Samtlige forslag
bygger på nyfortolkninger af allerede kendte materialer eller byggetekniske løsninger.

Paradokset mellem nytænkning
og byggeteknisk sikkerhed ses

Flere af forslagene benytter i stor udstrækning enkle og velkendte træ- eller træbaserede

udfordret i de seks forslag og er

konstruktioner. Beton eller porebetonløsninger hører også til de enkle valg. Overflader ind-

vendt til potentialer. Samtlige

vendigt og udvendigt er også i stor udstrækning træ, men også beton – endda opskåret gen-

forslag bygger på nyfortolkninger

brugsbeton ses anvendt som såvel facade- som gulvmateriale. Enkelte forslag anvender

af allerede kendte materialer eller

mere komplekse materialesammensætninger. På isoleringen er det gennemgående papiriso-

byggetekniske løsninger.

lering eller træfiberisolering, der er anvendt. Valgene peger generelt på, at der i overvejelserne har været taget hensyn til såvel knappe materialeressourcer, materialernes bundne enerDommerkomiteen

gi og affaldsproblematikken.
I Lisbjerg arbejder forslag B18/76070 konsekvent med færdigt monterede lejlighedsmoduler,
som stables i en overbevisende arkitektonisk komposition. Boksmodulerne består af en stålrammekonstruktion og et træskelet, der beklædes med et langtidsholdbart kompositmateriale. Mere konsekvent og enkelt i materialeholdningen er forslag B13/57761, der arbejder med
et råhussystem baseret på træ. Træfacade, massivtræselementer og indvendig træbeklædning, hvor elementerne endda er fuldt adskillelige. Endelig er B2/35813 et eksempel på en
betonrammekonstruktion, lette præfabrikerede vægelementer, der skaber en høj fleksibilitet i lejligheder og et helt nyt koncept for et udvendigt terrasse-grid.
I Seest demonstrerer A31/84572 meget smukt, hvordan fremtidens bolig kan opføres med ét
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materiale ved anvendelse af pudset porebeton og demonstrerer, hvor enkelt, harmonisk og
gennemarbejdet fremtidens bæredygtige boliger kan fremstå. A4/01338 arbejder meget
analytisk med de anvendte og forskelligartede materialer. Forslag A15/23710 tager afsæt i
træbaserede byggekomponenter og arbejder med nye digitale produktionsmuligheder. Her
opleves det tydeligste eksempel på innovation gennem sammenstillingen af nye metoder og
traditionelle materialer, idet digitale produktionsmetoder muliggør en rationalisering og individualisering af det traditionelle træbyggeri. Ligesom genopdagelse af gamle principper
som ventilationsvinduet er fint integreret i forslaget.

ØKONOMISKE BETRAGTNINGER
Af konkurrenceprogrammet fremgår klart, at forslagene skal kunne opføres inden for den
økonomiske ramme, der gælder for alment byggeri. Konkurrencedeltagerne har været bekendt med den præcise anlægsøkonomi, og det har således navnlig i etape 2 været en vigtig
opgave for forslagsstillerne at redegøre for, hvorledes forslagene kan overholde økonomien.
Det vurderes, at alle forslag har arbejdet seriøst og kreativt for at opfylde det ambitiøse proAktive driftsbesparende tiltag som

gram for fremtidens bæredygtige almene bolig samtidig med, at anlægsøkonomien skulle

solceller, intelligent styring, varme-

holdes i skak under skitseringen. Forslagene giver alle bud på rationelle og nytænkende bygge

genvinding, genbrug af spildevand,

systemer, som vil kunne nedbringe byggeomkostningerne. Men aktive driftsbesparende til-

LAR løsninger mm. er tydeligvis svæ-

tag som solceller, intelligent styring, varmegenvinding, genbrug af spildevand, LAR løsninger

re at rumme inden for budgettet.

mm. er tydeligvis svære at rumme inden for budgettet og der er i flere projekter alene disponeret med passive tiltag.

Dommerkomiteen

I den økonomiske vurdering har udgangspunktet været at ligestille forslagene. Forslagsstillernes beskrivende tekster og tegninger er blevet vurderet og sammenholdt med arealuddrag fra forslagsstillernes BIM modeller (digitale bygningsmodeller). Det skal understreges,
at alle forslagene på dette konkurrencestade efterlader en del usikkerheder på, hvad der er
medtaget i overslaget og hvorledes de støtteberettigede m2 er gjort op. I flere af forslagene
er der udvist en nytænkning, som ikke umiddelbart lader sig indordne under en traditionel
beregningsmetode med standardpriser.
På basis af den økonomiske vurdering er ingen af de seks forslag kommet i mål med henblik
på overholdelse af økonomien. Det er tydeligt, at de forslag, der begrænser virkemidlerne,
lægger sig tættere på maksimumsbeløbet, mens de forslag, der benytter sig af mere spektakulære virkemidler, har svært ved at finde den økonomiske balance.
For alle forslagene gælder således, at de skal viderebearbejdes på en række områder for at
kunne realiseres. I en efterfølgende udviklings- og modificeringsproces er det dommerkomiteens vurdering, at også de økonomiske aspekter, som foruden anlægsudgifter også gælder
driftsøkonomien, kan komme på plads i de fleste af forslagene – uden at anfægte forslagenes hovedkoncept.

SAMMENFATNING
Det har været en udfordring at indfri de mange ønsker som ministeriet, kommunerne og
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boligorganisationerne har lagt ind i konkurrenceprogrammet, men det er dommerkomi-

etape 2

teens opfattelse, at de seks forslag i konkurrencens etape 2 samlet set demonstrerer, at
fremtidens bæredygtige almene boligbyggeri kan kombinere tradition og erfaringer med
nye byggetekniske og produktionstekniske muligheder.
Det har også været en lang og spændende rejse at gennemgå forslagene og alle skal roses for
deres meget gennemarbejdede og velbelyste forslag, som alle opfylder konkurrenceprogrammet – og mere, hvad bæredygtighed angår. Uanset det ikke helt er lykkedes at nå målstregen med henblik på økonomien.
De seks forslag demonstrerer en vifte af realiserbare muligheder for. hvordan fremtidens
bæredygtige bolig kan udformes. Det har således været en særdeles vanskelig opgave at udpege de to endelige vinderprojekter til de to grunde. Alle seks forslag har potentialer, der kan
generaliseres og benyttes til andre beliggenheder, hvilket også har været et vigtigt element
i programmet.
På baggrund af en samlet vurdering af forslagenes arkitektoniske, tekniske, funktionelle, bæredygtige og økonomiske løsninger samt evnen til at være nytænkende i forhold til det almene byggeris udvikling i fremtiden, er der ved afstemning opnået enighed om at udpege forslag A15/23710 og B13/57761 som endelig vindere af konkurrencen.
Dommerkomiteen ser frem til at følge realiseringen af forslagene og håber samtidig, at konkurrencens resultat har været med til at kaste lys over de mange potentialer, der ligger i
fremtidens bæredygtige almene bolig – og at det nye og traditionelle kan forenes, og at det
er rammerne for livet, der udspilles i og omkring boligerne, der skaber den bæredygtige bolig.

Konkurrencefeltet bestod generelt
af grundigt gennemarbejdede og
arkitektonisk veludførte forslag.
På trods af kompleksiteten og forskellige udfordringer i de to opgaver
bød forslagene på flere interessante
og generelt brugbare potentialer
og løsninger. Navnlig potentialet i
forslag til udvikling af bæredygtige
økonomiske modeller kan vise sig
at have konkret indflydelse på de
kommende almene byggerier, fordi
boligen derved kan blive bedre at
bo i og billigere.

Dommerkomiteen
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DISSING+WEITLING architecture

ophavsret

underrådgivere
EENTILEEN
WISSENBERG
MOVE arkitektur, landskab

Et markant natursyn og en vision
for nye brugerinddragende produktionsmetoder

a
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OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTrUKTUR

Udearealerne er karakteriseret ved, at forstædernes private

Den overordnede disponering af grunden udgøres af tre cir-

haver er opgivet til fordel for adgang til og udsyn over et fæl-

kulære boligklynger, der ligger midt på konkurrencegrunden

les naturlandskab på klyngernes ydersider. Det beskrevne

med frit udsyn til det naturfredede landskab og med fremtidi-

’M-profil’, der vælger natur og mennesker frem for asfalt og

ge udstykninger på alle sider. Dispositionsforslaget udgøres

biler, skaber en potentielt helt ny og bæredygtig visionær an-

udover ’klyngehusene’ også af ’bakkehuse’, rækkehuse’ og

lægsoplevelse. Dette flydende landskabssyn virker endvidere

’skovhuse’.

rigtig godt med det naturfredede landskab, der støder op til

Parkeringen afvikles uden for de enkelte klynger, og man le-

bebyggelsen og skaber flot sammenhæng mellem mose – og

des gennem området ad gang- og cykelstier og op på klynger-

engområde.

nes fællesdæk via landskabstrapper eller skrånende ramper.

Disponeringen med 3 klynger giver mulighed for at dyrke fæl-

Permeable belægninger og det, at bygningerne er hævet over

lesskab i klyngen, på tværs af klyngerne, men også plads til at

terræn, skaber gode betingelser for lokal vandafledning og

leve sit eget liv i egen bolig. På klyngernes inderside åbner der

opsamling af regnvand.

sig et veldimensioneret fælles gårdrum, hvor et potentielt
stærkt nabofællesskab kan opstå omkring de forskellige fæl-

BEBYGGELSEN

les opholdsarealer, grillpladser mm. På sin vis et enkelt greb,

Almenbebyggelsens cirkulære klyngeboliger beskrives i eta-

men samtidig et dristigt opgør med traditionel zonering med

pe 2 kun i pixelerede cirkler, der alle fremstår arkitektoniske

ønske om fællesskab og fælles landskab.

karakterfulde, menneskelige i skala og varme i deres materia-

Til hver klynge findes boliger i 2, 3 og 4 værelser, og der tilknyt-

levalg. Der er i bearbejdningen taget højde for at imødekom-

tes et fælleshus, hvilket yderligere styrker den sociale bære-

me varierende lysforhold med gennemlyste lejligheder og

dygtighed og giver mulighed for at kunne afholde større ar-

terrasser både for og bag.

rangementer og adgang til vaskeri, værkstedsfaciliteter, haveredskaber mm.
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BOLIGERNE

Der er grundlæggende arbejdet med lyset både i forhold til

Boligerne er veldisponerede og gennemlyste i stueplan med

indeklima, energi og gårdrum. Der er boliger med dejlige dob-

angivelse af flotte dobbelthøje løsninger i flere af boligerne.

belthøje rum, og der anvendes ventilationsvinduer, der bidra-

Også løsningen med udvendig trappeopgang i boliger i et eta-

ger til et godt indeklima. Boligerne opfylder 2015 uden aktive

geplan er flot indpasset og er med til at skabe en varieret sam-

tiltag, hvor forslagsstilleren har forholdt sig pragmatisk til

mensætning af boligtyper. Fleksibiliteten inden for den enkel-

yderligere tiltag - f.eks. solceller - idet det må bero på en øko-

te bolig synes stadig lille, når man tager byggesystemets be-

nomisk afvejning.

skrevne mulighed for individuel tilpasning i betragtning.

Byggesystemet beskrives som ’print dit hus’, hvor byggekompo-

Dette kunne måske søges udnyttet til fulde i den videre dialog.

nenter produceres, samles og sættes op på stedet. Denne digitale proces muliggør en form for masseproduktion, som igen

BÆREDYGTIGHED

muliggør et utal af variationer og individuel tilpasning. Dette

Projektet er kendetegnet ved en klar og personlig stillingta-

bør spille sammen med inddragelse af brugerne (Lejerbo, Kol-

gen til bæredygtighed. Gennemgående på alle niveauer lige

ding) i udformningen af de enkelte boliger i det videre forløb.

fra dispositionsplan til bebyggelsesplan, klynger og boliger er

Boligerne danner rammen om et fantastisk gårdrum, der gi-

der personlige statements under overskrifterne: Social, Miljø

vet vil bidrage positivt til fællesskabet i klyngen – dog kan det

og Økonomi. Disse giver et klart indtryk af, at projektet ’har

virke lidt ekskluderende i forhold til omgivelserne. Gårdrum-

noget på hjertet’ og et indblik i de overvejelser, som forslags-

met og omgivelserne indeholder fine forslag til lokal afled-

stilleren har været igennem i udarbejdelsen af forslaget og i

ning af regnvand.

de valg, der er taget.
Boligerne lægges tæt på det beskyttede mose- og vådområde,

ØKONOMI

og samtidigt foreslås et spændende stisystem, der ikke alene

På basis af den foretagne økonomivurdering vurderer dom-

giver bebyggelsens beboere, men hele bydelen, mulighed for

merkomiteen, at forslaget vil kunne bringes til realisering in-

naturoplevelser.

den for den økonomiske ramme for projektet. Det er dog

Projektet sprænger rammen for LCA i DGNB-systemet i for-

dommerkomiteens klare vurdering, at forslaget skal modifi-

hold til lav CO2-påvirkning på grund af udstrakt brug af træ og

ceres med henblik på at imødekomme de økonomiske forud-

funderingsløsningen. Forslagsstilleren har screenet projektet

sætninger, der gælder for alment byggeri. Bearbejdningen vil

til en DGNB guldcertificering, og det forekommer delvist rea-

kunne indgå i den sædvanlige dialog med mellem bygherren

listisk, men afhænger af projektets videre bearbejdning. Som

og den vindende rådgiver, og det er dommerkomiteens opfat-

udgangspunkt vurderes projektet som et projekt, der uden

telse, at bearbejdningen kan foregå uden, at forslagets funkti-

videre vil kunne opnå en sølvcertificering i DGNB-systemet

onelle, tekniske og arkitektoniske principper bliver antastet.

for boliger. Såfremt der gøres tilvalg af bygherre, vurderes
det, at projektet kan opnå en guldcertificering, men i betragt-

SAMMENFATNING

ning af forslagets økonomi vurderes det urealistisk.

Forslaget er et både markant og nytænkende bud på Fremti-

De beskrevne materialevalg er besnærende. Boligerne er nær-

dens Bæredygtige Almene Bolig på flere planer - fra sit mar-

mest dogmatisk komponeret af et modulært byggesystem af

kante natursyn til en vision for nye brugerinddragende pro-

trækassetter, beklædt med træ og sågar isoleret med træ. Et

duktionsmetoder. Forslaget skal fremhæves for sin stærke ar-

diffusionsåbent og formentlig velfungerende byggeprincip i

kitektoniske og identitetsskabende arkitektur og for samtidig

forhold til fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. Valg af

at ville skabe sammenvævede fællesskaber. På det byggetek-

krydsfineren bliver af afgørende betydning for indeklima og

niske niveau skal fokus på det sunde indeklima fremhæves

genanvendelse, og især limen skal der redegøres grundigt for

samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet.

i den videre udvikling. Også for de grønne tage skal der i den

Trods forslagets mange kvaliteter vil realiseringen være betin-

kommende viderebearbejdning indarbejdes en passende

get af nogle ændringer. Herunder skal der f.eks. arbejdes med

overgang til trækonstruktion og inddækning af træbeklæd-

en forsimplet bygningsgeometri, men det vurderes, at forsla-

ning generelt.

get er tilpas robust for viderebearbejdning i samarbejde med
bygherren.
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En øjenåbner for, hvordan man kan
bygge fremtidens etageboliger i træ

b

Dommerkomiteen

OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTRUKTUR

den nord for bebyggelsen træbeplantes og indrettes til rekre-

Forslaget bygger på fire manifester, der gør op med 1) det tra-

ative formål.

ditionelle, modernistiske og abstrakt tænkte betonbyggeri til

Hver bo-gruppe består af tre typer bolighuse med i alt 20 boli-

fordel for et mere folkeligt byggeri i træ, med 2) destruktion til

ger: To høje rækkehustyper i fire etager med toetages lejlighe-

fordel for genbrug og værdsættelse af patineringens kvalite-

der og med adgang fra altangang via gangbro, betjent af en en-

ter, med 3) forstaden som utæt byform til fordel for den tætte

kelt elevator, plus en trappehustype med énetages lejligheder.

by på landet og med 4) det almene byggeris orden og ensar-

Bebyggelsens træarkitektur fremstår sprød og elegant og

tethed til fordel for individuel medvirken og prægning.

med et meget varieret udtryk, der forstærker oplevelsen af
bebyggelsens tætte, komplekse og oplevelsesrige formatio-

BEBYGGELSEN

ner af bygningskroppe og rumforløb.

Forslaget fremstiller en koncentreret, ’høj-tæt landsby’ ved
siden af Lisbjerg-landsbyen bestående af fire bo-grupper bun-

BOLIGERNE

det sammen af en indre ’ringgade’ og af ’slangen’, en pergola-

Forslagets udvalg af bygnings- og boligtyper betragter dom-

lignende trækonstruktion, der forbinder husene omkring den

merkomiteen som et stort plus. Det samme gælder den fleksi-

centrale grønning.

bilitet, som byggesystemet tilfører indretningen af den enkel-

‘Slangen’ fungerer som overdækket parkering, skur, værksted,

te bolig. Den fast placerede trappe- og toiletkerne i boligerne

etc. foruden at være et varieret og rumskabende element i

lægger bånd på indretningen, dog ikke mere end at det er

gadebilledet og hele bebyggelsen. Der er placeret et fælles-

muligt at etablere en variation af velfungerende og velpro-

hus med vaskeri i det nordlige hjørne.

portionerede, gennemlyste lejligheder i husene.

De grønne arealer midt i bebyggelsen foreslås indrettet til

Bygningernes bærende konstruktion er et søjle-drager-system

fælles have med frugttræer, bærbuske og køkkenhaver. Fælle-

i massivt træ. Dækkene er træ og beton, mens facaderne be-
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står af præfabrikerede ramme- eller kassettesystemer. Også

forskelligartet. I dette forslag er der indarbejdet konstruktiv

indvendigt skildrer projektet, lidt idealiseret, en atmosfære

beskyttelse. Yderligere vurderinger af især facadernes æld-

præget af ubehandlet materialitet, domineret af træbyggesy-

ningsproces ønskes.

stemet.

Byggesystemet åbner store muligheder for fleksibilitet,

Træhusenes konstruktioner og materialeanvendelser er kendt

mangfoldighed og identitet, bl.a. fordi placering og montering

teknologi, her kombineret til en ny model af et træbygge

af lette vægge i boligen bestemmes og udføres af beboerne.

system.

Forslaget vurderes at performe over middel, jf. DGNBcertificeringen for boliger, på materialer, fleksibilitet og begrønning i

BÆREDYGTIGHED

forslaget, mens uderummenes kvalitet og dagslystilgang i

Forslaget har fokuseret på de fire tidligere nævnte manifester

den enkelte bolig vurderes at være gennemsnitlig. Forslaget

under overskrifterne: Fremtidig, bæredygtig, almen og bolig!

vurderes at kunne opnå en sølvcertificering - og at det ligger

Her fordøjes ordene og deres betydning. Derudover går be-

tæt på en guldcertificering.

skrivelsen frem efter DGNB-certificering, idet der er kommen-

Bygningen overholder 2015-energiramme med passive tiltag

tarer for hvert enkelt punkt i ordningen.

og kan, hvis ønsket, med et relativt beskedent solcelleareal

Der demonstreres en fornuftig tilgang til indeklima og fleksibi-

opgraderes til 2020-energiramme.

litet i forhold til ændringer på baggrund af beregninger – f.eks.

Forslaget skal desuden roses for den elegante måde at inte-

mulighed for anvendelse af andre glastyper på baggrund af

grere parkeringsarealerne i byggeriet. I det hele taget er ude-

simuleringer af temperaturforhold. Til boligernes indekli-

rummet med private, semiprivate og offentlige zoner lykke-

makvaliteter hører en større etagehøjde og dermed et større

des rigtigt godt, ligesom ‘Slangen’, der binder hele bebyggelsen

rumvolumen end standard. Udhæng og altangange, der ska-

sammen, giver god mulighed for fællesskab og mødesteder.

ber tilstrækkelig mulighed for solafskærmning og træets
gode indeklimatiske egenskaber gør tilsammen, at der kan

ØKONOMI

skabes et godt indeklima.

På basis af den foretagne økonomivurdering vurderer dom-

De væsentlige bæredygtige elementer er den konsekvente

merkomiteen, at forslaget vil kunne bringes til realisering in-

anvendelse af træ - inde som ude - og det varierede, levende

den for den økonomiske ramme for projektet. Det er dog

og brugbare rum mellem husene.

dommerkomiteens klare vurdering, at forslaget skal modifi-

Der arbejdes med en konstruktion, hvor elementerne bygges

ceres med henblik på at imødekomme de økonomiske forud-

på stedet. Systemet er sandwichkonstruktion af massivtræ

sætninger, der gælder for alment byggeri. Bearbejdningen vil

isoleret med papiruld. I forslaget er malinger og overfladebe-

kunne indgå i den sædvanlige dialog med mellem bygherren

handlinger bevidst undgået for at minimere miljøpåvirknin-

og den vindende rådgiver, og det er dommerkomiteens opfat-

ger og vedligeholdelsesudgifter, ligesom der ikke er behov for

telse, at bearbejdningen kan foregå, uden at forslagets funkti-

støbte eller kemiske samlinger. Det betyder, at man kan und-

onelle, tekniske og arkitektoniske principper bliver antastet.

gå en lange række af de stoffer og materialer, der traditionelt
giver problemer både i forhold til arbejdsmiljø, indeklima og

SAMMENFATNING

bortskaffelse af bygningsmaterialer. Det giver desuden me-

Forslaget fremhæves på grund af dets konsekvente og karak-

get få belastninger i forhold til knappe ressourcer, affald og

teristiske kombination af bæredygtig tænkning og træarki-

CarbonFootprint. Træet giver et ærligt udtryk og en patine-

tektur fra den store skala helt ned i den mindste detalje. For-

ring, som vil afspejle, at det er levende materialer.

slagets klare planudkast udformet til en tæt, kompleks og

Byggesystemet betyder, at bygningen er demonterbar. Dette

oplevelsesrig randbebyggelse har ligeledes medvirket til at

giver muligheder for ændringer over tid, så boligerne kan til-

overbevise dommerkomiteen.

passes nye behov.

Forslaget taler til hjertet med sin gennemførte træfremto-

Træets brugervenlige og traditionelt imødekommende, ’blø-

ning og et gaderum, der opfordrer til det uformelle naturlige

de’ karakter bidrager til en positiv opfattelse af såvel boligen

sociale liv og fællesskab. Det er det forslag, der samlet set har

og bebyggelsen. Træs robusthed over for klimaet kan være

de bedste lejlighedsplaner med mange indretningsmulighe-
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der, som indebærer væsentlig medindflydelse for de kom-

og ud over grundens afgrænsning. En øjenåbner for, hvordan

mende beboere. Her findes fællesskabet elegant i gademiljø-

man kan bygge fremtidens almene etageboliger i træ.

et mellem boligerne, samt aktiviteter knyttet til daglige gøre-

Trods forslagets mange kvaliteter vil realiseringen være be-

mål. Her opstår muligheden for et varieret og levende miljø.

tinget af nogle ændringer. Bl.a. skal der sikres anvendelige

Endvidere har lejlighedstypernes forskellighed, deres fleksibi-

uderum og depoter til alle boliger, bedre tilgængelighed og

litet samt imødekommenhed den kvalitet, at løsningen kan

sammensætning af boligtyper. Men det vurderes, at forslaget

kopieres til almene boliger andre steder, og dermed pege frem

er tilpas robust for viderebearbejdning i samarbejde med
bygherren.
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OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTRUKTUR

BOLIGERNE

Forslagets helhedsplan placerer tæt-lave bebyggelsesklynger

De to viste lejlighedstyper i én og to etager er begge traditio-

på terrænets naturlige plateauer omgivet af et velplanlagt og

nelt og rationelt udformede, generelt anvendelige og gen-

varieret rekreativt landskab med søer, enge, havebrug, dyre-

nemlyste.

hold, etc. Den fælles parkering øverst i området fungerer som

Husene er opbygget af lette stål- og aluminiumskonstruktio-

den samlede bebyggelses suburbane gade eller pladsflade.

ner beklædt med træ. Glasoverdækningen beskrives som en

BEBYGGELSEN

fordring i at sikre et godt indeklima under drivhuskonstrukti-

Bebyggelsesklyngerne består af fire boligklynger – korte se-

onen samt, hvorledes denne vedligeholdes og rengøres.

kvenser af to-etages dobbeltrækkehuse med en glasoverdæk-

Et markant træk ved boligerne er ’økoskorstenen’, der udfor-

ning imellem. Det halvprivate og halvoffentlige klimabeskyt-

mes som en simpel glaskonstruktion beklædt med højreflek-

tede mellemrum kan udnyttes til dyrkning, leg, forhaver eller

terende overflader for både at virke dagslysoptimerende og

blot som sæsonforlængende fælles opholdsareal.

danne basis for naturlig ventilation.

standard-drivhuskonstruktion. Dommerkomiteen ser en ud-

Bebyggelsen eller boligklyngen kan siges at repræsentere en
ny bebyggelsestype skabt af forslagsstillernes bæredygtige

BÆREDYGTIGHED

tilgang, men den repræsenterer samtidigt en tradition for tæt

Forslaget har sin egen tilgang til og vision om bæredygtighed,

grupperede, overdækkede bofællesskaber, hvoraf der findes

og har bygget et koncept op, der tilgodeser bæredygtigheden

flere eksempler inden for det almene boligbyggeri.

på flere planer. Der leveres en konsekvent og omfattende

Bebyggelsens arkitektoniske udtryk virker let, elegant og far-

gennemgang fra områdeplanen og den overordnede bebyg-

verigt. Som en samling drivhuspavilloner eller maritime som-

gelsesstruktur under overskriften ’øko-siting’ over bebyggel-

merhuse der placerer sig fint i det grønne forstadslandskab.

sens og boligernes udformning, ’øko-lektiv’ til den konstruk
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SEEST
BESPARELSE

85%

TR A N S POR T

H O B B Y RE D SK A B E R

G Ø RE M Å L

I

D A G LI GD A G E N

EMNE

bil

cykelpumpe

boremaskine

hækkesaks

symaskine

vaskemaskiner

grønthandel

madlavning

børnehentning

50 stk

35 stk

35 stk

35 stk

35 stk

35 stk

8 gang/måned

7 gang hver uge

5 gang/uge

20 stk

5 stk

5 stk

5 stk

5 stk

10

7 gange/måned

1 gang hver 6. uge

1 gang/uge

60%

85%

85%

85%

85%

71,5%

12,5%

98%

80%

NORMALT ANTAL
fordelt på 40 boliger

SEEST ANTAL
fordelt på 40 boliger

PROCENTVIS BESPARELSE

FORØGELSE TIL FÆLLESSKABET

EN K EL TS T Å E N D E

T I LT A G

G E N T A G E LSE R

O V E R

H E LE

K V A R T E R E T

EMNE

forsamlingshus

beboerbibliotek

sauna

0 stk

1/10

0 stk

1 stk

1 stk

1

100%

90%

100 %

multibaner/atletik

byttehal

affaldsfraktioner

vinterhave

nyttehave

aktivitetsstation

0 stk

1

0 stk

0 stk

1/35

1

7

1 stk

1 stk

8/35

100 %

86%

100%

100%

95%

NORMALT TILGÆNGELIGT
for familie i boligkvarter

TILGÆNGELIGT
for livsstykkefamilie

PROCENTVIS FORØGELSE

0

1 stk

100%

Økonomiske, sociale og miljømæssige fordele ved at deles.
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tive opbygning, materialeanvendelsen og den tekniske apte-

på bæredygtigheden, idet den sociale dimension fremstår

ring, ’øko-strukt’.

mest gennemarbejdet. Det vurderes, at forslaget uden pro-

Denne ’arkitektoniske bæredygtighed’ fremstilles som en vi-

blemer kan opnå en sølvcertificering i DGNB-certificeringen

sion baseret på det almene boligbyggeris tradition for fælles-

for boliger. Det vurderes, at opnåelse af guld er uden for for-

skab, men her i en nutidig udgave, hvor disse beskrives gen-

slagets rækkevidde.

nem temaerne ’fællesskabet’, ’fællesmiljø’ og ’fællesøkonomi’.
I bebyggelsens udformning og funktion eller indhold er der

ØKONOMI

endvidere lagt op til en tematisering imellem de fire klynger,

En økonomisk vurdering viser, at forslaget vil have det svært

hvor der arbejdes med en ’bioklynge’, ’vandklynge’, ’energi-

med at kunne realiseres inden for den fastsatte økonomiske

klynge’ og en ’ressourceklynge’. Forslaget fremhæver denne

ramme. Navnlig det glasoverdækkede uderum vurderes ikke

tematisering som en undersøgelse af forskellige bæredygtige

at være realistisk at udføre og det er dommerkomiteens vur-

skarpvinklinger, som giver forslaget meget høj grad af origi-

dering, at bebyggelsen mister en vigtig del af hovedkoncep-

nalitet og diversitet med mange forskellige og interessante

tet uden atriumløsningen.

oplevelser for beboerne. Dog har det også af økonomiske
grunde været nødvendigt at arbejde med de forskellige tiltag

SAMMENFATNING

adskilt i klyngerne og ikke gennemgående for alle boligerne.

Forslaget er et sammenhængende og originalt bud på en tæt-

Efter dommerkomiteens opfattelse forudsætter forslaget

lav bebyggelse baseret på en bredt anlagt analyse af og en

(måske for) ambitiøse forventninger til beboernes involvering

stærk og klar vision om bæredygtigt alment byggeri, der både

i det bæredygtige liv – f.eks. ved at dyrke økologiske grøntsa-

er traditionsbevidst og nutidigt.

ger til beboernes eget forbrug, eller ved affaldssortering til

Forslagets sikre arkitektoniske greb om kombinationen af

fraktioner til genbrugsstationen eller til bebyggelsens egen

bæredygtig innovation, fornyelsen af den almene boligkultur

byttestation.

og dens byggeskik har virket meget besnærende på dommer-

Forslaget indeholder en lang række virkemidler til social, mil-

komiteen og ført til mange gode diskussioner omkring det

jømæssig og økonomisk bæredygtighed, og man oplever, at

overdækkede uderum og hvor, grænserne for fællesskaber

forslagsstillerne har været mange vurderinger og overvejel-

bør ligge. Dommerkomiteen har haft sine tvivl om, hvorvidt

ser igennem for endelig at lande på den optimale kombinati-

forslaget kunne klare en skærpelse af økonomien, uden at en-

on af løsninger, der tilgodeser visionen. For eksempel udfor-

ten de tematiserede bæredygtige tiltag eller det glasover-

drer forslagsstillerne de finansielle modeller og konventionel

dækkede fællesareal ville blive kompromitteret.

tænkning og udfolder C2C-paradigmet, der ud over materiale-

Samlet set er forslaget et på mange måder unikt og originalt

kredsløb foreslår modeller for cirkulær økonomi. LEASCO er et

værdidrevet forslag, der på meget gennemtænkt vis udfor-

interessant bud på en fremtidig forretningsmodel, der dog

drer fremtidens bæredygtige almene bolig.

ikke er realiserbar efter almenboligloven.
Materialemæssigt gøres der rigtig meget ud af bunden energi, emissioner, bortskaffelse, genbrug og genanvendelse. Der
anvendes præfabrikerede elementer med bærende trækonstruktioner og papirisolering. På fællesarealerne er skiftende
belægninger, hvor de tunge belægninger udføres med genbrugsmaterialer. Der medtages enkelte C2C-certificerede produkter, og der forventes en genanvendelsesprocent på minimum 82%, hvilket er imponerende.
I tagkonstruktionen er integrerede lysskakte i kombination
med en økoskorsten, der bl.a. bidrager til naturlig ventilation
og godt indeklima.
Vedrørende DGNB-certificeringen performer forslaget bedst
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FREMTIDENS ALMENE BÆREDYGTIGE BOLIGER - FASE 2

Situationsplan 1:500
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OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTRUKTUR
Forslagets overordnede disponering bygger på ønsket om
overordnet at folde by, natur og kulturlandskab sammen, at
disponere bebyggelsen i enklaver på terrænets naturlige plateauer (firkløveret), at skabe god kontakt mellem bebyggelsesklyngerne samt mulighed for et tvangfrit fællesskab i den
enkelte boligklynge.
Disponeringen af bebyggelsesklyngerne på området er justeret i forhold til etape 1, så samspillet mellem dem og den omgivende bebyggelse, deres grønne og blå mellemrum og infrastrukturen er forbedret.
BEBYGGELSEN
Bebyggelsen er en nyformuleret hybrid af klynge- og rækkehusbebyggelsen. Bebyggelsesklyngernes korte, frie rækkehussekvenser i én og to etager går igen fra 1. fase. Klyngens
fælles mellemrum er viderebearbejdet, så det illustrerer de
muligheder for varieret indretning og grader af fællesskab,

40 | deltager | etape 2 | forslag a31 | rubow arkitekter

etape 2 | a31

41

det rummer. De supplerende illustrationer understreger både

valg, regnvandshåndtering, udearealer m.m. Der har tydeligt

den samlede bebyggelses og bebyggelsesklyngernes over-

været arbejdet tværfagligt på løsningerne og økonomien har

skuelige skala og afslappede karakter.

ikke været et glemt emne under udarbejdelsen.

Placeringen af de ét- og toetages boligrækker i klyngerne

De fremherskende byggematerialer og deres konstruktions-

samt klyngernes solorientering er efter dommerkomiteens

principper gør projektet C2C- og DGNB-venligt. Basismateria-

mening fortsat diskutabel, men vil med det frie bebyggels-

let - pudset porebeton - er let at forarbejde og kan repareres

planprincip kunne varieres og optimeres.

‘pletvis’, hvis det skulle blive nødvendigt.
Der er i forslaget vist stor respekt for området og dets kvalite-

BOLIGERNE

ter. Bl.a. er der rigtigt gode rekreative forslag til selvstændige

Boligernes enkle og fleksible hoveddisponering i etape 1 er

regnvandssøer, regnbede og vandrender til vandafledning.

fastholdt, men på dommerkomiteens anmodning tilføjet en

Der er disponeret belagte opholdszoner i midten af gårdrum-

ét-planstype i to etager med udvendig trappeadgang plus va-

met og grønne arealer langs husene – et greb, der bidrager

rianter heraf.

positivt til fællesskab i klyngerne. Der er ligeledes med pore-

Étplans-typerne glider uden problemer ind i den oprindeligt

betonblokkene skabt hyggelige og anvendelige nicher og kro-

fremstillede bebyggelsesstruktur med deres indgangsrepo-

ge, der giver rigtigt gode muligheder for ophold og samvær.

ser som formidlende overgang mellem den private bolig og

Forslagsstillerne har realistiske forventninger til beboernes

det fælles gårdareal.

aktiviteter og arbejdsindsats i driften og har samtidigt erkendt og indarbejdet, at den endelige udformning af boliger

BYGGETEKNIK OG MATERIALER

og udearealer bør ske i samarbejde med de kommende bruge-

Forslagets enkle byggeskik baseret på let tilvirkelige porebe-

re, for at sikre størst mulig tilfredshed og ejerskab.

tonblokke og- elementer hører til forslagets innovative, byg-

Forslaget er planlagt til, at beboerne skal blive i boligen ‘hele

geteknisk ‘afslappede’ kvaliteter.

livet’, den skal kunne tilpasses beboernes skiftende behov –

Forslaget redegør i tekst og gennembearbejdede snit for de

altså reel fleksibilitet, hvilket langt hen ad vejen er lykkedes.

byggetekniske problemstillinger og –steder, som dommerko-

Forslaget vurderes at performe gennemsnitligt i DGNB-certi-

miteen ønskede nærmere belyst. Byggeteknisk forekommer

ficeringen for boliger, hvor det vurderes at være muligt at

byggesystemet generelt enkelt og let håndterbart og materi-

opnå en sølvcertificering.

alebehandlingen ukompliceret. De arkitektonisk professionelt beherskede detaljer bør fremhæves.

ØKONOMI

De pudsede porebetonmure og det glatte tag beklædt med

En økonomisk vurdering viser, at forslaget med mindre juste-

glasfiberarmerede polymerkoposit-plader giver sammen med

ringer kan realiseres inden for den økonomiske ramme.

de beherskede detaljeringer et stilfærdigt, raffineret arkitektonisk udtryk. Det samme gælder fælleshusets arkitektur.

SAMMENFATNING
Forslaget er både som helhed og i sine enkelte dele et meget

BÆREDYGTIGHED

overbevisende bud på en ny, behersket fremstilling af et al-

Både socialt, miljømæssigt og teknologisk opfylder bebyggel-

ment boligbyggeri på et grundlag af fællesskab og bæredyg-

sen kravet om en fornuftig, afbalanceret bæredygtighed, der

tighed. Dommerkomiteen har dog haft visse betænkelighe-

på grund af sin byggeskikagtige beherskelse kunne fortjene

der med klyngernes og boligernes solorientering og udsigts-

betegnelsen arkitektonisk bæredygtighed.

forhold, der fortsat forekommer lidt ulogisk.

Forslaget har vist, hvor befriende enkelt det kan gøres. Væg-

Til trods for forslagets professionelle beherskelse af de arki-

ge, afskærmninger om hyggekroge og halvmure består af

tektoniske virkemidler, herunder sammenhængen mellem

massive porebetonelementer. Forslaget er overbevisende og

det funktionelle indhold og den tektoniske opbygning, kan

realistisk i sin stilfærdige tilgang til bæredygtighed. Ikke pran-

bebyggelsens udformning og fremtoning fremstå så traditi-

gende og ‘udenpå’, men velgennemtænkt og fornuftigt i såvel

onsbevidst neutral, at det ikke helt matcher en progressiv bo-

indretning, fleksibilitet, indeklima, energiforbrug, materiale-

ligforenings image. De pudsede facaders krav til vedligeholdelse har ligeledes givet anledning til let betænkelighed.
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OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTRUKTUR

Kælderparkeringen er løst fint i henhold til programmets øn-

Forslagets overordnede plan- og bebyggelsesstruktur af

sker, men kunne uden problemer anlægges som parkering i

punkthuse i fire og fem etager med en adderet længe i to eta-

konstruktion på terræn, hvilket anses som positivt.

ger til fælleslokaler og ét-værelses lejligheder er uændret fra
1. etape. Kvaliteterne ved denne struktur er som beskrevet i

BEBYGGELSEN

etape 1 den åbne, grønne bebyggelsesform, de gode udsigts-

Forslagets punkthusbebyggelse præsenterer en original, ny

forhold og den koncentrerede bygningsform.

typehybrid skabt af etagehuset med smalle lejligheder kom-

Punkthuse og fælleshuslænge danner en ankomstplads, der

bineret med punkthuset (urban villa) eller af klyngehuset om-

fungerer som entré til bebyggelsens fælles grønne, rekreative

kring fællesarealet ekstruderet op til et etagehus.

arealer.

Punkthusenes fælles, klimabeskyttede, centrale ankomst- og
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MATRIKELGRÆNSE
KU OMRÅDE

BOLDBANER
STI

FJERNVARMELEDNING

Dispositionsplan 1 : 1000

Vision

rkitektonisk holdning

oligen
oligens nære omgivelser skal være ”en udvidet dagligstue” til glæde i dagligdagen”
Boliger med karakter og stoflighed”
Boliger med dagslys og landskabelig udsigt”

oligens tilpasningsdygtighed
Boliger som kan tilpasse sig ændrede familieformer og familiestørrelser og passe til forskellige
ulturer”
vores projekt baseres på en boligtype som kan varieres fra en etværelses bolig til et 15 vælses kollektiv eller flergenerationsbolig.

aterialeholdning
at bruge materialer hvor de ”performer” bedst”
”constructive bedst practice” – et princip vi har brugt til opdeling af vore huse i hovedkon-

4

struktioner baseret på optimeret betonteknologi og apteringer med lette konstruktioner baseret
på trækonstruktioner.
Energi- og indeklimakoncept
”Brug investering og teknologi i forhold til energi og ressourceforbrug på en ”clever” ”Smart”
måde” - Miljørigtig kollektiv varme – og energiforsyning kombineres med præcise passive elementer som givet et 2015 niveau- Få produktive elementer tilføjes så vi enkelt når et 2020
niveau. Overinvesteringer i energitiltag er ikke bæredygtigt
Grøn strategi
”Gennemførlig robust grøn strategi er både baseret på det fælles og i forhold til den enkeltes
interesser og deltagelse”
– begrønning i husenes store skala og i større fællesrum er baseret på robuste og fælles løsninger, mens begrønning på de private altaner er en mulighed for den enkelte men baseret
forskelle i interesser.
”Tag landskabet i besiddelse fra starten”
”First-mover advantage” de første beboere i den nye Lisbjergplan
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trapperum i kombination med muligheden for at etablere

Forslagets teknisk, miljømæssige bæredygtighed trækkes af

fællesarealer på etagerne skaber rum for det valgfrie fælles-

den koncentrerede bygningsform, den enkle og fleksible byg-

skab, som kendetegner det almene boligbyggeri og i dag den

geskik og de grønne kvaliteter. Der er på de enkelte etager

sociale bæredygtighed. Landskabet imellem kuberne og kva-

næsten uanede muligheder for at sammensætte boligerne

liteterne til ophold er ikke overbevisende eller tilstrækkeligt

efter behov – i hvert fald behovet på opførelsestidspunktet.

bearbejdet.

Mulighederne spænder fra syv mindre boliger til én stor bolig

Bygningernes facader af faste gavle og altangrid er siden eta-

med 15 værelser. Alt efter antallet af lejligheder på de enkelte

pe 1 udviklet og illustreret som varierende, begrønnede fla-

etager er der gode muligheder for dagslys, idet hjørnelejlig-

der alt efter beboernes præferencer.

heder får lys fra to sider og samtidigt kan få lys fra det gen-

Tagterrasserne er i etape 2 blevet erstattet af tagbegrønning.

nemgående trapperum i midten. Værdien af lyset fra trapperummet på de nederste etager bør dog nok ikke overvurderes,

BOLIGERNE

om end det altid vil være positivt med udkig og direkte ud-

De smalle boligers enkle, båndmønster af indeliggende våd-

gang til et overdækket ‘uderum’.

og installationsrum overfor udeliggende opholdsrum gør

Den sociale bæredygtighed er relateret til de overlappende

dem meget fleksible i forhold til størrelse, rumdisponering og

fællesskabsgenererende rumligheder i både bebyggelsen,

opdeling. Desuden skaber de smalle lejligheder mulighed for

bygningerne og boligerne. Det fælles rum i midten af byg-

en fleksibel kontaktflade til de fælles, centrale ankomst- og

ningen, omkring trappe og elevatorkernen forventes at kun-

opholdsrum, ligesom de er forudsætningen for lejlighedernes

ne skabe et fællesskab mellem beboerne på etagen, mens det

lange private altaner. Små rum og en del gangareal er en nega-

i dommerkomiteen opleves mere tvivlsomt, at rummet mel-

tiv konsekvens af det ellers nytænkende lejlighedsmønster.

lem bygningerne vil opfordre til ophold på grund af skalafor-

Altanerne kan begrønnes med plantevægge eller suppleres

hold.

med karnapper og drivhuse. At lejlighederne er smalle, vil nor-

De vigtigste materialer er træ og beton. Bygningens hoved-

malt give gode lysforhold både fra facadesiden og fra trappe-

konstruktion er beton, mens der apteres i lette trækonstrukti-

atriet, men altanernes, drivhuse og karnappers solafskær-

oner. Til belægninger inde i køkken, bad og entre, belægnin-

mende effekt og det begrænsede lys især fra trappeatriet på

ger ude og til vægge i trapperum anvendes genbrugsbeton,

de nederste etager, gør dommerkomiteen betænkelig ved

der er opskåret beton fra nedrevne bygninger, hvilket anses

nogle af boligernes dagslysforhold.

som et positivt tiltag i relation til bæredygtighed generelt.

Boligernes møllevingeorganiserede etageplaner orienterer

Beboerne kan opnå individualitet og variation ved tilvalg af

dem alle mod to verdenshjørner og giver dem dermed alle en

facadeløsninger; plantevæg, karnap, hobbyboks eller drivhus.

øst, syd eller vestfacade.

Den grønne facade, der vil opstå på baggrund af disse valg,

BYGGETEKNIK OG MATERIALER

Bygningen overholder energiramme 2015 med passive tiltag

giver bygningerne et grønt image.
Konstruktioner og materialer repræsenterer en god, gennem-

ud fra devisen, at overinvestering i energitiltag ikke er bære-

prøvet byggeskik af bærende indre betonvægge og lette træ-

dygtigt. Forslagsstillerne forventer, at de tilvalgte facadeele-

sandwichelementer som facade (betonsandwichelementer

menter kan bidrage til regulering af indeklimaet, idet plante-

på gavlene), samt præfabrikerede toilet/ badekabiner.

væggene og karnapper eller drivhuse kan skabe skygge om

Materialerne består hovedsageligt af tektonisk optimeret be-

sommeren og dermed afhjælpe overophedning. Da der er tale

ton og træ og DGBN- venlige komponenter.

om tilvalg, bør der nok lægges en overordnet vurdering ind,
ligesom det bør vurderes, om tiltagene tillader tilstrækkeligt

BÆREDYGTIGHED

dagslys til boligerne, da karnapper og drivhuse ikke kan fjer-

Forslaget har i sin besvarelse taget udgangspunkt i en vision

nes, når der er behov for lyset.

og en række korte koncepter på bl.a. boligens tilpasningsdyg-

Forslaget vurderes at performe over gennemsnittet i DGNB

tighed, materialeholdningen, energi- og klimakoncept samt

certificeringen for boliger og at kunne opnå en sølvcertifice-

en grøn strategi.

ring. Såfremt udfordringen med immobil solafskærmning lø-
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etape 2 | b2

ses vil projektets sølvcertificering forbedres yderligere og

SAMMENFATNING

med ekstra tiltag enten for uderummenes kvalitet eller i udfø-

Forslaget er, som alment boligbyggeri med vægten på fælles-

relsesfasen vil forslaget kunne komme meget tæt på en guld-

skab og bæredygtighed og inden for rammerne af en miljø-

certificering.

mæssig og teknisk afbalanceret byggeskik, typologisk og arkitektonisk nytænkende og dermed et vigtigt bidrag i debatten

ØKONOMI

om udvikling af den almene bolig.

Selv om den økonomiske vurdering viser en overskridelse i

Dog er dommerkomiteen lidt tvivlende over for den åbne

forhold til den fastlagte ramme, vurderer dommerkomiteen,

punkthustype, om den klimatisk, funktionelt og skalamæs-

at det er realistisk at kunne justere forslaget, så det holder

sigt er helt så velegnet til stedet, ligesom der er blevet stillet

den økonomiske ramme uden, at forslagets hovedkoncept

spørgsmålstegn ved lysforholdene i lejligheder og de fælles

bliver antastet.

opgangsatrier.
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Vertikal dagligstue

Bebyggelsen ligger på et landskabeligt felt udspændt mellem adkomstvejen mod nord, som er
anlagt som en grøn allé, en grøn landskabskile mod syd og den fælles byfælled mod øst der har
rekreativ og landskabelig karakter. Fra alléen ankommer man til bebyggelsens ankomstplads
med 5 p-pladser samt 2 hc parkeringspladser på terræn og med nedkørsel til p-kælder. Bebyggelsens fælleshus er langt ud til ankomsten og fra forpladsen entreres porten til P1 og passagen
til P” og man glider naturligt og niveaufrit ind i bebyggelsen med adgang til de to opgange i
bebyggelsens første etape.

View 4-værelsesbolig

Regnvand
De bæredygtige tiltag i vores håndtering af regnvand, tager udgangspunkt i størst mulig nedsivning på egen grund. Belægningsomfanget er minimeret i terræn, og udføres generelt med
permeable belægningstyper. Tagvand og afvanding fra altaner opsamles til vanding af vores
grønne beplantninger, med overløb til regnvandskassetter i terræn.
For at imødese fremtidens store regnskyl og 10 års hændelserne, vil vi anbefale at nedsivningssystemet suppleres med et grønt forsinkelsesbassin, som uanset vandstandsniveauet bidraget
til et rigt plante og dyreliv. Med bygningsfortætningen i de efterfølgende etaper, bliver det helt
sikkert nødvendigt at indarbejde en forsinkelsesordning på regnvandssystemet, uanset om der
vælges ren nedsivning eller tilslutning til det offentlige afløbsnet.

L 26 4 VÆR.

L 25 4 VÆR.

DRIV
HUS

UDEOPHOLD
PÅ EGEN ALTAN
Belægninger

Bebyggelsesformen er åben med punkthuse i parklignende omgivelser udformet som rekreative udearealer, med forbindelser til bydelens fælled. På fælled og landskabet på grundstykket
udvikles et kreativt landskab med mange aktivitetsmuligheder med dyrkning, haver, leg og
dyrehold. Dette aktivitetstæppe skal udvikles sammen med beboerne. Materialer der anvendes
i landskabsbehandlingen stammer ofte fra naturen selv og har en lav forarbejdningsgrad. De
landskabelige elementer udgøres primært af sand, jord, sten, træ og planter. Beplantningen
sikrer et godt klima med lægivende trægrupper og hegn.

UDEOPHOLD
PÅ EGEN ALTAN

Punkthusene er foreslået med mindst muligt footprint, belægninger i terræn er ligeledes søgt
minimeret mest muligt for både at kunne gøre bebyggelsen så grøn og regnvandsnedsivnings
venlig som muligt men også for at spare på anlægsudgifterne.
Vi foreslår de udvendige belægninger etableres af opskåret genbrugsbeton
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SPISE

OPHOLD

Et fælles rum som også på den enkelte etage kommer til at danne en udvidelse af ens egen
bolig og som en ny zone kommer til at tilhøre boligen på en naturlig måde.
Vi har lavet en udformning af trappe- og det grønne opholdsrum så rummet i sin fulde udstrækning har en form der åbner sig mod forskellige verdenshjørner og tager lys ind diagonalt igennem dette rum. Dette betyder at der altid i døgnets lyse timer vil være dele af rummet som får
sol både fra toppen eller fra en af siderne. Med de store nogle steder dobbelthøje udskæringer
i dette rum sikrer vi transparens og gode dagslysforhold. Vi har klimatiseret dette fællesrum så
det bliver mere anvendeligt på alle årstider, og gør det egnet til mange forskellige aktiviteter.
Forhold som er belyst gennem yderligere rumlige tegninger i materialet.

V1
OPHOLD

V2

KØKKEN

TOI
BAD

GARDEROBE

Beboerne har via opgangshavelauget mulighed for at indrette det grønne rum i forhold til forV3
skellige og skiftende behov. Det
grønne rum afskærmes mod vejrliget ved en glasvæg og forsynes med mulighed for grønne vækster efter beboernes behov. Initiativet omkring det grønne
KØK
fællesrum tages af beboerne og hvert hus er organiseret som et lav som organiserer det store
grønne fællesrum.
På det tredje niveau skaber vi både kontakt mellem boligen og de nære fællesarealer, men skaber også mulighed for privathed. Vores grundboligtype giver mulighed for direkte kik og kontakt
til fællesarealer og adgangssituation. Dette giver en valgfri mulighed for at have en nærkontakt
mellem bolig og fællesarealerne og bibringer samtidig med sin transparens og gennemsigtighed
BAG og tryghed TOI
en overskuelighed
til fællesarealer. Samtidig har vi på boligniveau etableret store
IND
private opholdsaltaner.
BAD
TOI
GARDE

GANG

ROBE

BAD

Glaselevator og spiraleret trappe.
Kontakt og mødet mellem mennesker skabes i højere grad hvor mennesker rent faktisk mødes
og kan se hinanden. I moderne kontor byggerier er der evidens for at arbejdsmiljøet bliver
bedre og mødet mellem mennesker øges og stimuleres via great indoors, hvor trappen snor
sig op gennem huset, hvor mødet mellem mennesker etableres på reposer – i dette projekt i
de grønne rum.
Projektet har endvidere kun to elevatorer, dette er udover at være økonomisk fordelagtigt med
til at flest muligt af beboerne kan møde hinanden i elevator - trapperummet, jo færre elevatorer
BAG
og trapperum jo flere møder.

IND

GANG
De private opholdsaltaner
De private opholdsaltaner er placeret i et ”terrassenet”, som er en bærende rationel konstruk-

tion for udeopholdsflader. Vi foreslår at boligernes private opholdsaltaner har et apteringsprincip med 4 tilvalgsmuligheder for beboerne. Der kan apteres Drivhus, karnap hobbyboks og
personlig plantevæg.
Den personlige plantevæg
Den personlige plantevæg giver mulighed for at personliggøre og præge beboerens private
udemiljø med grønne planter. Her kan den individuelle glæde ved forskellige grønne planter og
blomster udfolde sig, og måske samtidig være med til at give læ- og ”beskyttelse”.
Hobbyboks
Hobby boksen giver beboeren mulighed for i forbindelse med boligen at have plads til forskelligt
grej og sysler. Det kan være en kærkommen tilføjelse til boligen og give udvidelse af mulige
V1
aktiviteter og stor glæde.
Karnap
Karnappen giver i denne udgave mulighed for ikke-overdækket ophold på terrassen og tjener
som en udvidelse af terrassens opholdsareal.
Drivhus/vinterstue
Drivhuset kan give beboeren mulighed for at dyrke lidt grøntsager til eget forbrug og mærke
duften af varme modne tomater og agurker. Desuden kan drivhuset i visse perioder bare tjene
som en behagelig opholdsplads med sol og beskyttelse for vinden.

V2

Belysning
Denne opdeling af det sociale i forskellige niveauer sammentænkes med en belysningsstrategi
hvor den mest intensive belysning findes på arealerne nærmest bebyggelsen for derefter at
aftage ud i de parklignende dele, hvor naturlige stiforløb sikres belysning og enkelte udvalgte
spots. Parkeringsarealernes belysning udgøres af almindelig kørebanebelysning, mens adkomstarealer omkring fælleshus og punkthuse suppleres med yderligere belysning. På de belagte
flader og på de øvrige nære aktivitetsarealer bruges en lav standerbelysning suppleret med enkelte master med store spots. Oppe i husenes fælles adgangssystem og i de grønne rum sikrer
vægmonterede lamper en god belysning. Særlige zoner eller aktiviteter kan belysningsmæssigt
V3
iscenesættes specielt.

ELEV

DRIV
HUS

V3

TOI BAD

TOI
BAD

BAG
IND
GANG

GARDEROBE
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Snitplacering

TOI BAD

V2
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OVERORDNET DISPONERING OG INFRASTRUKTUR

Stiforbindelsen på tværs og under stokkene er fortsat bebyg-

Forslagets overordnede plandisponering af grunden og be-

gelsens ’tværgade’, hvortil de fælles lokaler, parkeringskælder,

byggelsen er en fortolkning af den terrasserede, modernisti-

installationsrum, etc. knyttes. ’Tværgadens’ krydsning med

ske stokbebyggelse med de fælles adgangsarealer i midten

gårdrummene skaber hotspots for tilfældige møder og plan-

og haver til hver side. Denne bebyggelsesstruktur med skif-

lagt komsammen i hele bebyggelsen.

tende mellemrum af mere urbane og belagte fælles- og adgangspladser henholdsvis grønne park- og haverum tænkes

BEBYGGELSEN

repeteret på hele arealet ned mod Lisbjerg Skole.

Den tætte, nedtrappende stokbebyggelse skaber grundlag

Bebyggelsen er siden etape 1 blevet tilpasset det samlede

for varierede og livlige miljøer mellem husene. Bebyggelsens

byggefeltet, så den nu rummer 2 x 2 stokke i to etaper inden

tætte stokke betyder imidlertid også en forskel i lejligheder-

for det udlagte byggefelt. Nedtrapningen af stokkene fra fire

nes lysforhold. Den korte afstand mellem blokkene i den fire-

til to etager følger og understreger det faldende terræn sam-

etages høje ende af bebyggelsen vurderes at forringe lysfor-

tidig med, at det derved åbner for udsigten til landskabet.

holdene og muligheden for sol i uderummet. Det samme gæl-

Forhaver, fritliggende havelodder og drivhuse udgør en del af

der altangange, broer og elevatorer, der er en forudsætning

de grønne bæredygtige tiltag.

for de fælles, offentlige og aktiverende pladser og adgange
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mellem blokkene. Skal trappe og elevatortårne inddækkes af

– både i forhold til brugen af uderummet og til dagslysforhol-

hensyn til vejr, vind og brand, vil de virke blokerende for ud-

dene i boligerne.

sigt og lysindfald.

Der er arbejdet konstruktivt med kommentarerne fra etape 1.
Der er tale om et præfabrikeret modulbyggeri. På materialesi-

BOLIGERNE

den er der valgt en blanding af helt enkle materialer som træ

Boligerne er de samme som i etape 1 med en mindre justering

og genbrugt tegl til højteknologiske kompositmaterialer. De

af ungdomsboligernes størrelse og indretning. Der savnes vi-

viste konstruktioner og materialer i stål, træ og gips er som

sualiseringer, der viser lejlighedernes rumligheder og materi-

kendt byggeteknik uproblematiske i relation til genanvendel-

alitet. Boligerne er fortsat traditionelt struktureret og ratio-

se og recirkulation. Det foreslåede coatede facademateriale

nelt udformet. Som kendte og afprøvede boligtyper er de vel-

virker dog kemisk mere problematisk i relation til bæredyg-

fungerende og generelt anvendelige.

tighed.

Gennemlyste opholdsrum med altaner til begge sider er en

Fleksibiliteten i boligen klares bl.a. ved flytbare skabselemen-

kvalitet.

ter, der giver de enkelte lejere mulighed for selv at indrette
boligen.

BYGGETEKNIK OG MATERIALER

Forslaget skal fremhæves for at levere en bebyggelse, der op-

Forslaget uddyber i etape 2 byggeteknikken og de anvendte

fylder energiramme 2020 uden anvendelse af aktive tiltag –

materialer.

som det eneste i konkurrencen. Dette er opnået ved en for-

Selvom der anvendes en rationel byggeteknik med industrielt

nuftig bygningskrop, gode U-værdier, men specielt ved de

præfabrikerede boksmoduler i stålrammer og træ, er byggeri-

tekniske løsninger på vand, varme og ventilation.

et ikke teknisk uproblematisk med de mange facadeforsæt-

Det vurderes, at forslaget performer rigtig godt i DGNB-certi-

ninger, udkragninger og gangbroer udsat for vejr og vind. Det

ficering for boliger. Der kan uden tvivl opnås en sølvcertifice-

vurderes dog at være problemer, som teknisk lader sig løse.

ring.

Også konstruktioner i gips og stål omkring vådrum kan være
problematisk, ligesom tagterrasserne kræver byggeteknisk

ØKONOMI

opmærksomhed.

På basis af den økonomiske vurdering risikerer forslaget at

Selv om de bevægede facader med opholdsaltaner monteret

blive dyrere end den fastsatte økonomiske ramme, men dom-

på modulboksene formodentlig er byggeteknisk krævende, er

merkomiteen vurderer, at forslaget ville kunne bringes til rea-

de et karaktergivende tilskud til bebyggelsens arkitektur.

lisering inden for den økonomiske ramme for projektet.

Det arkitektoniske udtryk, der fremkommer i etape 2 med de
plast coatede træfinerplader, virker kunstigt.

SAMMENFATNING
Forslaget er, som en ny etagehustypologi inden for almen t

BÆREDYGTIGHED

boligbyggeri med vægten lagt på fællesskab og bæredygtig-

Forslagets organisering af bosætningen omkring fællesskab,

hed, både arkitektonisk, bo-kulturelt og teknisk-funktionelt

forstået som spontane eller tilvalgte fælles møde- og sam-

innovativt og avanceret.

værsmuligheder, er central for dets sociale bæredygtighed.

Dommerkomiteen har dog været betænkelig ved tætheden

I forslaget er der skabt et unikt uderum mellem boligerne –

og lysforholdene i blokkenes mellemrum og i de nederste

‘kludetæppet’. På én gang er der taget hånd om regnvandsaf-

nordvendte lejligheder.

ledning, møderum, materialehensyn m.m. Regnvandet er in-

Bebyggelsesplanen er meget retningsbestemt og giver lange

tegreret i et slanget forløb i det faldende niveauforløb mel-

adgangsveje på smalle og lange altangange hvor man skal

lem husene, varieret med bassiner, opsamling og endog

passere hinanden.

vandstråler til leg. Til belægningen er anvendt genbrugstegl i
forskellige farvevarianter. På grund af afstanden mellem husene i den høje ende, gangbroerne og orienteringen er der
dog usikkerhed om, hvorvidt dagslysforholdene er optimale
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etape 1

GENERELLE BEMÆRKNINGER
De indkomne forslag repræsenterer samlet set meget professionelt gennemarbejdede og
idérige forslag, som det har været krævende, men også meget spændende at sætte sig ind i.
Forslagene indeholder mange forskellige bud på at skabe gode hjem, demonstreret gennem
boliger, der kan rumme forskellige livsfaser, invitere til rige naboskaber og sikre kvaliteten i
hverdagen. Forslagene tegner et tidsbillede af, at der i dag teknisk set findes mange løsninger på bygninger, der via passive tiltag kan efterleve 2015 energikrav. Den energi, der skal
anvendes for at opnå 2020 energikrav, kan skabes med lokal eller regional CO2-neutral energiproduktion. Forslagene demonstrerer samlet set, at fremtidens bæredygtige almene boligbyggeri kan bygge videre på den tradition og de erfaringer, der er, for at arkitekter sammen
med visionære bygherrer skaber milepæle i dansk arkitektur.
BÆREDYGTIGHED
Når man vurderer bæredygtigheden i forslagene kan samtlige forslag groft set inddeles i to

Forslagene tegner et tidsbillede af,

kategorier. I den ene kategori har forslagsstillerne selv opstillet visioner for, hvad de mener,

at der i dag teknisk set findes mange

der indenfor bæredygtighedsbegrebet er mest væsentligt i forhold til det almene boligbyg-

løsninger på bygninger, der via passive

geri og den aktuelle kontekst. De har målrettet deres forslag på at opnå den bedste løsning

tiltag kan efterleve 2015 energikrav.

på de områder, der vurderes væsentligst f.eks. i forslagene A4/01338, A6/70511, A28/17409,
A31/84572 og B23/01138. Den anden kategori er gået systematisk frem efter DGNB’s målepunkter, for at kunne opnå den bedste certificering som f.eks. i forslagene A12/35777,
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A27/43658, B1/82417, B2/35813 og B14/11969.
Dommerkomiteen har set meget positivt på forslagsstillere, der har søgt at hæve sig op og
vurdere bæredygtigheden i forhold til de enkelte projekters kontekst og fokus og arbejdet
ud fra disse med en systematik, der kan kvalificere virkemidlernes effekter i et helhedsorienteret perspektiv.
Forslagene præsenterer mange forskellige materialer som f.eks. sammenklæbet halm, træ –
nyt og genbrugstræ – både ubehandlet og i forskellige behandlinger og forarbejdninger. Der
foreslås uorganiske materialer som porebeton og porøse teglblokke som gennemgående
facadeelementer, materialer der kan lagre og afgive varme og forskellige forslag til isoleringsmaterialer som f.eks. papirisolering og isolerende plastprodukter. Alle er spændende
input til diskussionen om fremtidens byggematerialer som i forslag A17/10532, A18/20758,
A31/84572, B4/42985, B13/57761, B14/11969 og B23/01138.
Byggematerialer der – livscyklusbetragtet – præsterer fornuftigt, og hvor der er tillid til, at
materialet faktisk har en holdbarhed, der modsvarer brugstiden, vurderes positivt. F.eks. porebeton, tegl og papirisolering.
Flere forslag har gennemtænkt, hvordan bygningerne efter endt brug kan bortskaffes med
minimal miljøbelastning. Enkelte forslag har desuden indarbejdet genbrugte materialer
som f.eks. B23/01138. Materialernes miljøbelastning under fremstillingen – specielt energiforbruget – har været i fokus i en række forslag. Disse vurderinger er en del af materialernes
livscyklusbetragtninger.
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Forslagene har generelt arbejdet seriøst med at nedbringe energiforbruget og at inddrage
passive energitiltag frem for aktive. Flere forslag har en enkelt facade vendt ud mod et glasoverdækket rum/atrium, for således at skabe en ekstra klimazone – et enkelt forslag placerer
boligerne inde i et drivhus for således at holde hele boligen i en bufferzone mellem ude og
inde. Langt de fleste forslag opfylder energikrav 2015 uden aktive tiltag. Et enkelt forslag
mener at kunne opfylde energikrav 2020 uden aktive tiltag, hvilket umiddelbart virker urealistisk. De fleste projekter foreslår derudover et større eller mindre areal med solceller, der kan
give mulighed for at opnå energikrav 2020.
De fleste forslag har arbejdet fornuftigt med orientering, varmetilskud fra solindstråling og
vinduesplaceringer/størrelser, solafskærmning, dagslysforhold og materialers varmekapacitet, for at opnå gode varme- og indeklimaegenskaber i boligerne. I den passive ende, er der,
ud over de vanlige som f.eks. tunge bygningskerner til varmeakkumulering og gode isoleringsegenskaber, eksempler på sæsonlagring af varme, bygningselementer med faseskift til
energilagring og økoskorstene, der både kan fungere som lysskakt og til naturlig ventilation.
Der er i forslagene en stor variation i valg af energikilder. Der er således forslag, der fremhæver, at opvarmning med fjernvarme er den mest bæredygtige energikilde på grund af varmeproducenternes bestræbelser for at levere miljøbevidste produkter. Andre foreslår bebyggelser, der er mere eller mindre selvforsynende og uafhængige af energitilskud udefra. Forslagene peger på en bred vifte af muligheder: Energiproducerende elementer som solvarme,
solceller, vindenergi og jordvarme.
Der er i vurderingen lagt vægt på, at energikonceptet er en integreret del af det arkitektoniske koncept, er robust, at det har en god totaløkonomi og få miljøbelastninger. Ganske få har
i energikonceptet tænkt ind, at det skal være forberedt til Smart Grid (intelligent elsystem,
hvor forbruget tilpasses produktionen fra vedvarende energikilder), hvilket vurderes som et
fornuftigt tiltag.
Forslagene bærer præg af, at der er arbejdet med at skabe rum med gode lysforhold og generelt gode indeklimaforhold. Der er forslag, der er gået skridtet videre, som har analyseret på
lys- og vindforhold på de udendørs opholdsarealer, f.eks. B14/11969, for at sikre optimale forhold her, hvilket er positivt. Attraktive udearealer med gode klimaforhold er netop et af de
elementer, der kan bidrage til at skabe et godt fællesskab i en bebyggelse.

De fleste forslag har arbejdet

Håndtering af regnvand og vandforbruget er behandlet i en række forslag. Flere belyser,
hvordan regnvandet både kan opsamles til anvendelse i boligen (toiletskyl og vask) og hvordan regnvand kan indgå som rekreative elementer i udemiljøet – som f.eks. søer, kanaler,
vandtrapper- og stråler og dermed skabe attraktive og varierende udeområder.
Løsningsmuligheder som fremmer den sociale bæredygtighed, er et overordentligt væsentligt element i konkurrencen. Fremtidens bæredygtige almene bolig skal fungere optimalt

fornuftigt med orientering, varme
tilskud fra solindstråling og vinduesplaceringer/størrelser, solafskærmning, dagslysforhold og materialers
varmekapacitet, for at opnå gode
varme- og indeklimaegenskaber i
boligerne

både ved fællesskaber i det nære og til den omliggende kontekst. Forslagsstillernes bud på
at skabe sammenhæng mellem den private, den semiprivate og den offentlige zone er løst
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med varierende kvalitet. Flere forslag har overset den semiprivate zone, der er vigtig i forForslagsstillernes bud på at skabe

hold til at kunne skabe gode relationer og fællesskaber i en bebyggelse. Mange har dog løst

sammenhæng mellem den private,

det rigtigt godt, f.eks. i forslagene A12/35777, A22/00712, A24/54321, A27/43658, A28/17409 og

den semiprivate og den offentlige

A31/84572 og B1/82417, B4/42985, B18/76070, B23/01138.

zone er løst med varierende kvalitet.
Variation i boligtyperne skal sikre en tilsvarende varieret beboersammensætning. Derfor
bør fleksibiliteten både i beboersammensætningen og helt ned i den enkelte bolig sikre, at
Dommerkomiteen

boformen er attraktiv gennem hele livet. Besvarelserne viser mange gode eksempler herpå.
Der er forskel på opfattelsen af fleksibilitet. F.eks. tager forslag A22/00712 fleksibiliteten helt
ind i dagligdagen, idet rummene på simpel vis kan foldes ind eller ud alt efter behov, hvilket
vurderes meget positivt. Andre løser fleksibiliteten på bebyggelsesniveau, hvor et rigt udbud
af forskellige muligheder og størrelser af boligenheder betyder, at der kan flyttes rundt uden
at skulle forlade fællesskabet.
Primær fokus på økonomisk bæredygtighed har været at fremhæve forslag der demonstrerer, hvorledes der ved omtanke i planlægningen kan bygges smartere og bedre og derved
skabes driftsbesparelser – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller funktionalitet. Derudover er overvejelser vedrørende besparelser på opførelse og drift kan anvendes til
løbende forbedringer af boligen.

GENERELT OPGAVE |A| SEEST
KONCEPT
De 36 forslag til Seest har alle givet væsentlige bidrag til diskussionen om, hvordan fremtidens tæt-lave bæredygtige almene bolig – generelt og specielt med beliggenhed på Kløvkærgrunden – kan organiseres og udformes.
Forslagene er variationer over, hvordan boligenheder på en til to etager sammenstilles for
Der er mange fine eksempler på sammenstilling af boliger i klynger på de
naturlige landskabelige plateauer,
hvor der opstår rum med forskellige
grader af fællesskab.

optimering af bokvalitet og fællesarealer mellem boligerne. Her findes drømmen om glashuset, som demonstreres i forslag A36/30897 og A17/10532, hvor boligerne placeres under store
sammenhængende glaskonstruktioner. Forslag A4/01338 fremhæves for at skabe en ny form
for fællesarealer i overdækkede rum mellem boligerne, der er organiseret i gavlvendte længer. I den anden ende findes forslag som A6/70511, der placerer enetages boliger parvis under sadeltag udlagt som i parcelhuskvarterer. Derimellem findes mange fine eksempler på
sammenstilling af boliger i klynger på de naturlige landskabelige plateauer, hvor der opstår
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rum med forskellige grader af fællesskab.
Der er flere gode eksempler på parvis sammenstilling af længer, hvor der opstår fælles og
semiprivate adgangsforhold imellem boligerne og private haver på modstående side, hvilket
er demonstreret meget overbevisende i forslag A31/84572. Endelig har forslag som A22/00712
og A15/23710 demonstreret muligheder for sammenstilling af moduler i forskellige cirkulære, lineære og takkede formationer, for derved at skabe en variation og fleksibilitet i bebyggelsen.
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Forslag som A28/17409 og A31/84572 udmærker sig ved med særlig stor indlevelse at understrege kvaliteterne i stedets typologi tegnet af de landskabelige plateauer og stedets naturlige diversitet som mosen og vegetationen. Forslagene har givet anledning til at understrege
de bæredygtige potentialer i at afkode, bevare og styrke stedets typologi og naturens diversitet og derved indgå i nye attraktive boligområder og deres rekreative kvaliteter.
BOLIGERNE
Flere projekter demonstrerer, hvordan boligens grundmoduler kan sammenstilles og varieres til forskellige boligtyper. Forslag A31/84572 fremhæves for på enkel og funktionel vis at
løse, hvorledes forskellige kombinationer af fire grundmoduler kan skabe en rig variation af
boligtyper.

Forslagene indeholder mange forskellige bud på boliger, der kan rumme forskellige livsfaser, invitere til

Konkurrencens besvarelser illustrerer en rig variation over mulige byggetekniske løsninger
for bæredygtigt tæt-lavt byggeri. Forslag A4/01338 fremhæves som et overbevisende eksem-

rige naboskaber og sikre kvaliteten i
hverdagen.

pel på præfabrikeret modulbyggeri, mens forslag A15/23710 udmærker sig med en teknik,
hvor træelementer fræses og samles på stedet. Forslag A22/00712 demonstrerer, hvordan et
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rationelt system med tre typer præfabrikerede moduler kan fremstilles industrielt, transporteres og monteres effektivt. Endelig fremhæves forslag, der demonstrerer, at det er muligt at
skabe tidssvarende og fremadrettede bæredygtige konstruktioner gennem opmuring af
massive murede facader, der pudses. Forslag A31/84572 og A28/17409 demonstrerer, hvorledes boligerne kan mures op med porøse teglblokke eller porebeton som eneste komponent
i facaden. Materialets enkelhed som byggekomponent demonstreres i disse projekter gennem klare og ærlige arkitektoniske udtryk med få og smukke detaljer i en facade, der tilmed
er diffusionsåben.
STEDTILPASNING
Besvarelserne fordeler sig ved, at nogle har forholdt sig særligt til nærområdet ved bl.a. at
videreføre grønne og blå forbindelser på tværs af grunden og derved skabe en sammenhæng
med de omkringliggende naturområder. Andre formår på overbevisende måde at åbne bebyggelsen op via stisystemer til de omkringliggende parcelhuskvarterer, ligesom flere respekterer en afstand til nabobebyggelser ved at etablere grønne områder mellem ny og eksisterende bebyggelse. Endelig har hovedparten af forslagsstillerne en fin bearbejdning af
bygningernes skala i forhold til de omkringliggende bebyggelser.

GENERELT OPGAVE |B| LISBJERG
KONCEPT
Forslagsstillerne har forholdt sig meget forskelligt til den særlige situation at placere sig på
kanten til Lisbjerg by og orienteret mod det store landskabstræk, der åbner sig mod Aarhus
og bugten. Det er illustreret gennem typologier, hvor der opstår forskellige rum til fællesskab. Der har i vurderingen af forslagene været fokus på, hvordan den ønskede tæthed kan
forenes med det at skabe et identitetsskabende sted med hjemlighed og fællesskab.
Følgende typologier og projekter fremhæves: De store punkthuse med hjørnelejligheder
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som forslag B2/35813 og B23/01138. Her skabes nye rum til fællesskab i de indeliggende og
overdækkede opgange. Byvillaen er en anden typologi, der er illustreret gennem sammenstilling af kvadratiske punkthuse, der kan indeholde en bolig på hver etage. I forslag B1/82417
er dette gennemført konsekvent med boliger, der forbindes vertikalt med vandrette broer,
hvor der opstår mulighed for fællesskab. I forslag som B4/42985 og B14/11969 er punkthusene sammenstillet til større enheder. Længehuset er illustreret mest overbevisende i forslag
B18/76070, hvor fællesarealer etableres i de vandrette forbindelser og mellem længerne. Endelig er der forslag, der kombinerer længen med punkthuset i bogrupper, hvilket er illustreret meget overbevisende i forslag B13/57761.
En del projekter foreslår fælles taghaver, hvilket vurderes som udfordrende i forhold til vindforholdene på stedet.
Der er gode eksempler på, hvordan fælleshuset disponeres ved indgangen til den almene
Der er gode eksempler på, hvordan

bebyggelse og danner overgangen mellem den nordlige ankomst og boligerne, som forslag

fælleshuset disponeres ved ind

B2/35813 og B13/57761. I forslag B23/01138 er fælleshuset fint integreret i punkthusenes

gangen til den almene bebyggelse

grundplan, hvor der i hvert hus findes et fælleshus med hver sin funktion. Endelig fremhæ-

og danner overgangen mellem den

ves forslag B4/42985 og B18/76070, idet de formår at optage terrænfaldet på grunden forbil-

nordlige ankomst og boligerne.

ledligt ved at disponere fælleshuset som overgang fra parkeringskælder til de rekreative
områder, der på grund af terrænfald ligger i niveau.

Dommerkomiteen

BOLIGERNE
Boligerne indeholder velkendte og gennemprøvede indretninger. Ofte disponeret med en
central vådrumskerne varieret over de forskellige typologier. Boliger med særlig kvalitet opleves, hvor der opstår varieret rumlighed og lysindfald fra flere sider og mulighed for sollys,
kontakt til landskab og de nære omgivelser. Således er hjørnelejligheder med nordlig orientering mindre attraktive end de lejligheder, der er gennemlyste og samtidig optimerer udsigt
og kontakt til nærområderne. Det gennemprøvede princip med fællesskab til den ene side
og privat haverum til den anden er benyttet i flere forslag. Dette er særlig vellykket i forslag
B13/57761, hvor boligerne til den ene side henvender sig til ankomst og fællesarealer og til
den anden side mod haver. Mest optimeret er dette i forslag B18/76070, hvor der mellem
længerne skabes et kludetæppe med fællesfunktioner og fordeling. Udsigten og terrænnet
understøttes af orienteringen af de to længer. Endelig er der arbejdet med øget rumhøjde i
forslag B13/57761 og til dels i forslag B14/11969, hvilket fremhæves som en kvalitet for boligerne.
STEDTILPASNING
Få forslag har forholdt sig til byfælleden, til formidling af overgangen mellem landsbyen Lisbjerg og det nye Lisbjerg. Forslag B13/57761 og B14/11969 fremhæves for at anlægge en skovhave med spiselige planter.

samlet vurdering
De 60 konkurrenceforslag har på meget forskellig vis demonstreret, at det almene byggeri
indeholder en række særlige muligheder for at vise vejen for hvordan man bygger med høj
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arkitektonisk kvalitet i et helhedsorienteret bæredygtigt perspektiv. Den særlige mulighed
ligger i, at forslagene på én gang skal være nytænkende og samtidig skal være holdbare og
opføres med stor respekt for en økonomisk bæredygtighed, herunder ’byggeteknisk kvalitet’,
hvilket af den almene sektor defineres som bygbarhed og simple, robuste og gennemprøvede systemer og konstruktioner.
Det er i denne konkurrence demonstreret, at denne erfaringsbaserede og traditionsbevidste
tilgang kan kombineres med en original og nytænkende tilgang, der kan integrere et bæredygtighedsperspektiv, der indeholder såvel miljømæssige som økonomiske og sociale virkemidler. Navnlig seks forslag viser, at sammenstilling af viden på nye måder skaber løsninger,
som på nogle områder er velkendte og på andre yderst nyskabende, og derved rykker ved
definitionen af fremtidens almene bæredygtige bolig. En enig dommerkomite har udvalgt

Der har i vurderingen af forslagene
været fokus på, hvordan den ønskede
tæthed kan forenes med det at skabe
et identitetsskabende sted med
hjemlighed og fællesskab.

følgende seks forslag til videreudvikling i etape 2.
Dommerkomiteen

Tæt-lav byggeri i Seest
Følgende tre forslag viser ved brug af meget forskellige koncepter, materialer og konstruktioner vejen for, hvordan der kan bygges tæt-lavt med virkemidler, der er vurderet i et helhedsorienteret bæredygtighedsperspektiv og samtidig skaber det gode hjem. Hjem, der skal videreføre traditionen for den tæt-lave almene bolig ved at skabe liv og hjemlighed på det særlige sted, der satte Seest på verdenskortet.
•

Forslag A4/01338, der mellem gavlvendte toetages modulopbyggede boliger skaber fælles overdækket atrium.

•

Forslag A15/23710, der består af træmoduler, der samles på stedet og organiseres som
cirkulære boenheder med et centralt fælles rum.

•

Forslag A31/84572, hvor fuldmurede bygningsmoduler sammenstilles parallelt i boligklynger, hvorimellem der skabes fællesarealer.

Etagebyggeri i Lisbjerg
Følgende tre forslag udmærker sig ved på overbevisende måde at danne foregangseksempler på en af de første etaper i udviklingen af det nye Lisbjerg samt være konkrete bud på
forbilledlige almene boliger, tilpasset stedet og dets fremtidige beboere.
•

Forslag B2/35813, der i rammekonstruktioner i punkthusene skaber nye rum til fællesskabet.

•

Forslag B13/57761, hvor længerne af lette moduler lægges ud i landskabet.

•

Forslag B18/76070, hvor boliggrupperne i massivtræskonstruktioner skaber en særlig
form for tæt hjemlighed.

indkøb
Følgende syv forslag har modtaget et indkøb: Forslag A28/17490, Forslag A12/35777, Forslag
A17/10532, Forslag A22/00712, Forslag B1/82417, Forslag B14/11969, Forslag B23/o1138.
Forslagene fremhæves for at komme med bud på gode enkeltideer til konkurrencens overordnede vision og ideer som generelt kan bidrage til inspiration for kommende almene byggerier.
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forslag A4/01338 | seest kolding

vinder etape 1

lendager arkitekter

ophavsret

Anders Lendager; Christopher Carlsen; Esben Jensen; Christian Fursund; Sebastian Faurschou; Ida Bergström; Signe Munk; Camilla Grøn; Beata Hemer; Ida Pedersen; Ronnie Markussen; Emil Hansen

COWI
Michael Nielsen; Maja Brandt; Reto Hummelshøj

Archimed
Anne Sophie Bendixen; Victoria Lygum; Jesper Andreasen

a

OVERORDNET DISPONERING

verigt. Som en samling drivhuspavilloner eller maritime som-

Forslagets helhedsplan placerer tæt-lave bebyggelsesklynger

merhuse i det grønne forstadslandskab.

på terrænets naturlige plateauer omgivet af et velplanlagt og
varieret rekreativt landskab med søer, enge, havebrug, dyre-

BOLIGERNE

hold, etc. Den fælles parkering midt igennem området funge-

De to viste lejlighedstyper i én og to etager er begge traditio-

rer som den samlede bebyggelses suburbane gade eller

nelt og rationelt udformede, generelt anvendelige og gen-

pladsflade.

nemlyste.
Husene er opbygget af lette stål- og aluminiumskonstruktio-

BEBYGGELSEN

ner beklædt med træ. Materialerne er delvist genbrug og C2C

Bebyggelsesklyngerne består af fire boligklynger, korte se-

certificerede. Glasoverdækningen beskrives som en standard

kvenser af toetages dobbeltrækkehuse med en glasoverdæk-

drivhuskonstruktion.

ning i mellem. Det halvprivate/ halvoffentlige klimabeskytte-

Et markant træk ved boligerne er et skorstensagtigt element,

de mellemrum/drivhus kan, mere eller mindre lukket, udnyt-

’økoskorstenen’, der fungerer som kombineret skakt for na-

tes til dyrkning, leg, forhaver eller blot som sæsonforlængende

turlig ventilation, lysindtag og termisk masse.

fælles opholdsareal.
Bebyggelsen eller boligklyngen kan siges at repræsentere en

BÆREDYGTIGHED

ny bebyggelsestype skabt af forslagsstillernes bæredygtige

Forslaget præsenterer en sammenhængende, gennemarbej-

tilgang, men repræsenterer samtidigt en tradition for tæt

det tænkning og tegning af fysisk-miljømæssig, social-bolig-

grupperede, overdækkede bofællesskaber, hvoraf der findes

kulturel og økonomisk-teknisk bæredygtighed. Denne ’arki-

flere eksempler inden for det almene boligbyggeri.

tektoniske bæredygtighed’ fremstilles som en vision baseret

Bebyggelsens arkitektoniske udtryk virker let, elegant og far-

på det almene boligbyggeris tradition for fællesskab, men her
i en nutidig udgave.
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I bebyggelsens udformning og funktionelle indhold lægges

uden at forslagets funktionelle, tekniske og arkitektoniske

op til en fællesskabsgenererende ressource- og energibespa-

principper bliver antastet.

rende livsform og bosætning, hvor man ved at rykke sammen
omkring en kollektiv udnyttelse af faciliteter fra biler til have-

SAMMENFATNING

redskaber og fra vaskeri til fælles, frivillig madlavning, sund-

Forslaget er et sammenhængende og originalt bud på en tæt-

hedspleje, kulturaktiviteter, affaldsfraktionering, dyrkning

lav bebyggelse baseret på en bredt anlagt analyse af og en

m.m. både har mulighed for at spare penge og lever bedre.

klar vision om bæredygtigt alment byggeri, der både er tradi-

Forslaget har sin egen tilgang til og vision om bæredygtighed,

tionsbevidst og nutidigt.

og har bygget et koncept op, der tilgodeser bæredygtigheden

Forslagets sikre arkitektoniske greb om kombinationen af

på flere planer. Der leveres en konsekvent og omfattende

bæredygtig innovation, fornyelsen af den almene boligkultur

gennemgang fra områdeplanen og den overordnede bebyg-

og dens byggeskik virker overbevisende.

gelsesstruktur, under overskriften ’øko-siting’, over bebyggelsens og boligernes udformning, ’øko-lektiv’ til den konstrukti-

I etape 2 ønskes følgende forhold belyst:

ve opbygning, materialeanvendelsen og den tekniske apte-

•

Forslaget indeholder en lang række virkemidler til social, mil-

•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der
sikrer et sundt indeklima.

jømæssig og økonomisk bæredygtighed, og man oplever, at
forslagsstilleren har været mange vurderinger og overvejel-

•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
orientering, størrelse og ventilationsåbning.

ser igennem for endelig at ende på den optimale kombination af løsninger, der tilgodeser visionen.

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægsog driftsøkonomi.

ring, ’øko-strukt’.

•

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,

Der er vist et katalog over mulige materialer, hvor fokus har

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

været upcycling, recycling og CO2-belastning.

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærk-

Forslaget er diskret holdt op mod DGNB, således at der er tillid til, at det kan opnå en certificering også uden, at dette har
været det styrende.

ninger).
•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overholdelse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive tiltag.

ANLÆGSØKONOMI

•	Håndtering af vanskelige jordbundsforhold (mosejord).

En økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive

•	Det glasoverdækkede mellemrums betydning i.h.t. brut-

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for
den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på

toetageareal og BBR-beregning.
•	Glasoverdækningens indflydelse på det indre klima i be-

konkurrenceprojektstadiet.

byggelsen, ventilation, temperatur, vind, fugt og kondens

På basis af den foretagne granskning vurderer dommerkomi-

samt dets indflydelse på opvarmnings- og kølebehov i bo-

teen, at forslaget vil kunne bringes til realisering inden for
den økonomiske ramme for projektet.
Det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal undergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større
sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og økonomiske forudsætninger for, at det er realistisk, at maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. Og at det
er realistisk, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

ligerne. Samt driftsudgifter, herunder til rengøring.
•	Glasoverdækningens konstruktion og virkemåde som lukket eller åben konstruktion.
•	Husenes tekniske sammenbygninger, skotrende problematikken.
•	Økoskorstenens kombinerede ventilations- og lysskaktfunktion.
•	Bebyggelsens vej- og adgangsforhold fra Kløvkærvej samt
sti nedenfor skrænt.

ment byggeri.

•	Bebyggelsens forhold til skrænt i nordøst.

Bearbejdningen vil indgå i opgaven for etape 2, og det er dom-

•	Det offentlige aktivitetsområdes placering og adgangs-

merkomiteens opfattelse, at bearbejdningen kan foregå,

forhold.
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forslag A15/23710 | seest kolding

vinder etape 1

dissing+weitling architecture

a

OVERORDNET DISPONERING

onel zonering med ønske om fællesskab og fælles landskab.

Den overordnede disponering af grunden udgøres af tre bo-

Til hver klynge knyttes et fælleshus med mulighed for at ind-

ligtypologier der fordeler sig omkring en centralt liggende

rette ungdomsboliger på øverste etage, hvilket yderligere

cirkulær fordelingsvej. Forslaget udgøres af tre cirkulære bo-

styrker den sociale bæredygtighed og giver mulighed for at

ligklynger, hvortil der er foreslået tre yderligere klynger i en

kunne afholde større arrangementer og adgang til vaskeri

eventuel fremtidig udvidelse. Placeringen ligger i den sydøst-

værkstedsfaciliteter, haveredskaber mm.

lige del af konkurrencegrunden op til den i dag eksisterende
bebyggelse og adgangsvej.

INFRASTRUKTUR
Parkeringen afvikles uden for de enkelte klynger og man le-

BEBYGGELSEN

des gennem området ad gang- og cykelstier og op på klynger-

Almenbebyggelsens cirkulære klyngeboliger beskrives i hen-

nes fællesdæk via landskabstrapper eller skrånende ramper.

holdsvis en geometrisk rund og to pixelerede versioner. Alle

Permeable belægninger og det, at bygningerne er hævet over

versioner fremstår arkitektoniske karakterfulde, menneskeli-

terræn, skaber gode betingelser for lokal afledning og opsam-

ge i skala og varme i deres materialevalg. Den geometriske

ling af regnvand.

runde version skaber dog boliger med meget varierende lysforhold og udendørsophold, hvor den pixelerede version vir-

BOLIGERNE

ker mere demokratisk i sin fordeling af samme. Der er stadig

Boligerne er veldisponerede og gennemlyste i stueplan med

stor forskel på en sydvest vendt terrasse og en der vender

angivelse af flotte dobbelthøje løsninger i flere af boligerne.

nordøst, hvilket der bør tages højde for i næste etape.

Det er ønskeligt at indarbejde boliger i et etageplan for at ska-

Udearealerne er karakteriseret ved, at forstædernes private

be en mere varieret sammensætning af boligtyper. Fleksibili-

haver er opgivet til fordel for adgang til og udsyn over et fæl-

teten inden for den enkelte bolig synes lille, når man tager

les naturlandskab på klyngernes ydersider. På klyngernes in-

byggesystemets beskrevne mulighed for individuel tilpas-

derside åbner der sig et veldimensioneret fælles gårdrum,

ning i betragtning.

hvor et potentielt stærkt nabofællesskab kan opstå omkring
de forskellige fælles opholdsarealer, grillpladser mm. På sin

BÆREDYGTIGHED

vis et enkelt greb, men samtidig et dristigt opgør med traditi-

Der er i forslaget gennemgående på forskellige niveauer (ma-
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sterplan, situationsplan, klynger, boliger m.m.) hægtet kom-

Det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal un-

mentarer under overskrifterne: Social, Miljø og Økonomi. Disse

dergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større

giver et indblik i de overvejelser, som forslagsstilleren har væ-

sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og øko-

ret igennem i udarbejdelsen af forslaget og i de valg, der er ta-

nomiske forudsætninger for, at det er realistisk, at maksi-

get. Ved at hægte kommentarerne op på fysiske niveauer, har

mumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. Og at det

man dog mistet nogle af bæredygtighedsparametrene – f.eks.

er realistisk, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdel-

efterlyses et gennemarbejdet energi- og indeklimakoncept.

se af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

De beskrevne materialevalg er besnærende. Boligerne er nær-

ment byggeri.

mest dogmatisk komponeret af et modulært byggesystem af

Bearbejdningen vil indgå i opgaven for etape 2, og det er dom-

trækassetter, beklædt med træ og sågar isoleret med træ. Et

merkomiteens opfattelse, at bearbejdningen kan foregå,

diffusionsåbent og formentlig velfungerende byggeprincip i

uden at forslagets funktionelle, tekniske og arkitektoniske

forhold til fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. Bibehol-

principper bliver antastet.

des de grønne tage i den kommende viderebearbejdning bør
der redegøres for overgangen til trækonstruktion og inddæk-

SAMMENFATNING

ning af træbeklædning generelt.

Forslaget fremhæves for sin stærke arkitektoniske og identi-

Byggesystemet beskrives som ’print dit hus’, hvor byggekom-

tetsskabende arkitektur og for at ville skabe sammenvævede

ponenter produceres, samles og sættes op på stedet. Denne

fællesskaber og have en vision for ny digital byggeteknik i træ

digitale proces muliggør en form for masseproduktion, som

med høj fleksibilitet og sundt indeklima.

muliggør et utal af variationer og individuel tilpasning. Dette
kunne spille sammen med inddragelse af brugerne i udform-

I anden fase ønsker følgende forhold belyst:

ningen af de enkelte boliger. Dog virker tanken om at produ-

•

og driftsøkonomi.

cere og samle på byggepladsen som en romantiserende tanke, hvor det med fordel kunne foregå i omgivelser med fast

•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der
sikrer et sundt indeklima.

tag og i klimatiserede arbejdsforhold.
Forslaget viser konsekvent en gennemgående tilgang, der

•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
orientering, størrelse og ventilationsåbning.

både er miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.
Netop angivelsen af beskrevne økonomiske besparelser på

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs-

•

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,

driften ved bæredygtigt byggeri vil være særdeles gavnlig at

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

få konkretiseret. Hvis holdbare økonomiske modeller udvik-

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærk-

les og realiseres, vil det give forslaget en høj demonstrationsværdi og vil kunne bane vejen for fremtidige almene bæredygtige boliger.
Forslaget er måske vel optimistisk i forventningen til beboer-

ninger).
•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overholdelse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive tiltag.

nes adfærd og aktivitet f.eks., at bebyggelsen kan være selv-

•	Håndtering af vanskelige jordbundsforhold (mosejord).

forsynende med lokal madproduktion, men at indtænke det

•	Bebyggelsen kun som pixeleret version. Version med cir-

som en mulighed, er positivt.

kulær bebyggelse udgår.
•	En principskitse af, hvorledes boliger i ét plan kan tilgode-

ANLÆGSØKONOMI

ses i bebyggelsen. Gerne liggende ovenpå hinanden med

En økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive

udvendig adgangstrappe.

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for
den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på

•	Ventilering og vedligehold af hulrum under boliger og
fælles gårdrum.

konkurrenceprojektstadiet. På basis af den foretagne gransk-

•	Vandafledning fra fælles gårdrum.

ning vurderer dommerkomiteen, at forslaget vil kunne brin-

•	Konkretisering af værdioptimering, minimering af drifts-

ges til realisering inden for den økonomiske ramme for pro-

udgifter.

jektet.
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•	Alternativ placering af bebyggelsen end den angivne -

•	Angivelse af fællesarealer og niveauer af fællesskab mel-

gerne længere inde på grunden.
•	Udendørs dagslysforhold og ophold for alle i forhold til
årstid og de varierende orienteringer i klyngen.

lem klyngerne.
•

Fordele og problematikker ved on-site og eller off-site element produktion.

•	Klar anvisning af tilstrækkelig parkering, stisystemer og

•	Byggetekniske detaljer, der understøtter træbeklædnin-

ramper til de respektive klynger samt tilgængelighed inde

gens patinering og vedligeholdelse i forhold til vandafled-

i klyngerne.

ning mv. og kombination med grønne tage.
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forslag A31/84572 | seest kolding

vinder etape 1

rubow arkitekter

ophavsret

Susanne Hansen, arkitekt MAA; Lars Hetland, arkitekt MAA; Tanja Jordan, arkitekt MAA, MEGA;
Camilla Bundgaard, arkitekt; Katrine Daugaard Jørgensen, arkitekt; Madeleine Sembring, arkitekt MAA;
Enrico Gobatta, arkitekt

underrådgivere
MIST + GRASSAT ophavsret
Anne Galmer, arkitekt MAA, MDL og Anne Dorthe Vestergaard, arkitekt MAA.
Medarbejdere Alessandro Merati og Eriko Maekawa.

Sloth Møller Rådg. Ingeniører
Niels Jørgen Olesen, ingeniør IDA

a

OVERORDNET DISPONERING

ger, der er både fleksible og driftssikre, en mangfoldig blandet

Bebyggelsen disponeres omkring den eksisterende hovedad-

bebyggelse, og tryghed gennem sociale fællesskaber. Alle for-

gangsvej og etablerer to store loops på grunden, som indde-

hold, som kan findes ud i alle projektets enkeltdele.

ler den kommende bydel i en firkløverlignende bebyggelsesplan. Den detaljerede projektgrund har fået en ideel selv-

INFRASTRUKTUR

stændig placering nær områdets forsyningsvej, og de øvrige

Bebyggelsens infrastruktur med fællesparkering af biler og

bebyggelser kan opføres uafhængigt. Det store landskab-

cykler i tilknytning til den enkelte boligklynge er både velfor-

stræk og grønne naturstrøg langs områdets nordlige kant

synet og veldisponeret. Også sammenhæng mellem interne

binder området flot sammen landskabeligt og fungerer som

og eksterne stiforbindelser er udført hensigtsmæssigt.

god buffer til naboområdet. Større buffer mod sydlig nabobe-

Den daglige affaldshåndtering finder sted i boligklyngens en-

byggelse og Overbyvej kunne overvejes.

hed ved længen ud mod parkeringsarealerne. Der lægges op

Forslaget viser også en god læsning af områdets terræn og

til et ambitiøst sorteringsniveau.

koteforhold. Projektets rækkehuse indplacerer sig på de eksisterende plateauer med en overskuelig landskabsbearbejd-

BEBYGGELSEN

ning til følge. Ligeledes bruges terrænets fald i en strategi for

Placeringen og orienteringen af klyngerne efter det tidligere

håndtering af regnvand for hele bydelen, hvor vandet samles

Teglværks retninger virker dog noget uhensigtsmæssig i hen-

i fælles rekreativt anlæg.

hold til passive strategier og udnyttelse af dagslys og solvar-

Ud over en god helhedsplan manifesterer projektets sig igen-

me. Dette forslås omdisponeret. Bebyggelsen opfattes gene-

nem fire dogmer om at værne om miljøet, økonomiske boli-

relt som vellykket og homogen omkring friarealer med fælles-
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funktioner. Hver boliggruppes fælles gårdanlæg kan fortolkes

skal være for hele livet. Det betyder, at boligen – for dem, der

frit af beboerne i fællesskab – i forslaget beskrives de tre til-

ønsker at blive boende i et godt naboskab - skal være fleksibel

gange ’Haven’, ’Gården’ og ’Den Fri Natur’.

og kunne indrettes efter skiftende behov og livsfaser.

Der skabes virkeligt gode muligheder for fællesskaber internt
mellem boligerne og boligklyngerne i mellem. De fire viste bo-

ANLÆGSØKONOMI

ligklynger har endvidere adgang til et fælleshus med et til-

En økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis

knyttet låneskur til haveredskaber og andet pladskrævende

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme

udstyr til fælles brug. Fælleshuset virker en smule underdi-

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering

mensioneret til brug til f.eks. konfirmationer eller andre stør-

på konkurrenceprojektstadiet. Dog bør forslagsstillerne i for-

re arrangementer. Dette bør eftervises i projektets etape 2.

bindelse med etape 2 bl.a. redegøre for, at det er realistisk, at
maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med

BOLIGERNE

henblik på, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse

Boligerne er veldisponerede med gennemlyste opholdsmo-

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment

duler. De fire boligtyper varierer fra to til fire værelser i en til

byggeri.

to etager. Alle boligerne er bygget op af tre grundmoduler for
at sikre en rationel byggeproces med mulighed for individuel-

SAMMENFATNING

le tilvalg.

Forslaget er meget overbevisende i sin læsning og bearbejdning af den samlede bebyggelsesgrund. Det er nuanceret og

BÆREDYGTIGHED

samtidig klart og enkelt fremstillet og er et overbevisende

Forslagsstillerne har overordnet set defineret og fokuseret på

bud på fremtidige bæredygtige fællesskaber.

de fire indledningsvist nævnte dogmer i forbindelse med tilgangen til bæredygtighed. Dette har givet en god helhedsop-

I anden fase ønskes følgende forhold belyst:

fattelse i forslaget og meget fine løsninger. Specielt er balan-

•

boliger har et fællesareal, og det offentlige lykkedes.

•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der
sikrer et sundt indeklima.

Materialevalget er på samme tid ambitiøst og enkelt. Enkelt,
fordi der arbejdes med en monokonstruktion, der både bærer

•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
orientering, størrelse og ventilationsåbning.

og isolerer og fordi materialebeskrivelsen består af få velvalgte materialer. Ambitiøst, fordi der lægges op til nuanceret

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægsog driftsøkonomi.

cen mellem det private, det semiprivate, hvor en gruppe af

•

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,

stillingtagen til materialernes afgasning, livscyklusvurderin-

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

ger og potentiale for genanvendelse. Dette skal dog uddybes

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærk-

yderligere for at kunne vurderes bedre. På detaljeniveau skal

ninger).

der tages forbehold for forslagets indeliggende altaner i hen-

•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

hold til afledning af fugt og vand – og reel praktisk anvende-

delse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive tiltag.

lighed i relation til sol/skygge.
Der er i udarbejdelse af forslaget gennemført vindanalyser til

•	Detaljering af overgang fra privat til fælles på ydersiden
af og mellem boligerne.

optimering af udearealernes anvendelighed, hvilket vurderes
positivt. Ligeledes er der gennemført dagslysberegninger og

•	En principskitse af, hvorledes boliger i ét plan kan tilgode-

Bsim-beregninger.

ses i bebyggelsen. Gerne liggende ovenpå hinanden med

I forhold til den videre proces har man i forslaget indtænkt en

udvendig adgangstrappe.

dialog med de kommende brugere – evt. repræsentanter herfor – for at kunne tilpasse løsningerne til disse. Et godt træk,

•

Mulighed for boliger i et plan liggende ovenpå hinanden
med udvendig trappe

når man skal arbejde med almene boliger og beboerdemokrati.

•	Vurdering af og mulighed for optimering af dagslysfor-

Endelig har forslagsstillerne en bevidsthed om, at boligen

hold på udearealer – f.eks. ved varierende planer eller al-
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ternativ placering af boliggrupperne.
•	Illustration af fælleshus der tilgodeser standard indretningskrav.
•	Boligernes interne fleksibilitet må gerne illustreres yderligere.
•	Detalje for indeliggende altaner i forhold til vandafledning og udvendig vedligeholdelse.
•	Hvordan den udvendige patinering forventes at udvikle
sig og evt. byggetekniske detaljer der understøtter dette.
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OVERORDNET DISPONERING

leshuset i tilknytning til ankomsten til bebyggelsen virker

Forslaget arbejder med forbundne punkthuse som typologi

som en god løsning. Parkering og depotrum er placeret i par

og den almene bebyggelse består af to af de fem angivne i

terre under punkthusene. Bebyggelsens elevatorer giver god

dispositionsplanen. Typologien er valgt i forhold til maksimal

adgang til p-pladserne og depotrummene til boligerne. Cyk-

udsigt og optimale dagslysforhold, og den skaber imponeren-

lerne parkeres i to overdækkede uderum i tilknytning til

de kig ud over landskabet og landsbyen. Det kan dog diskute-

punkthusene.

res om disse volumener står i for markant modsætning til

Uden på hvert punkthus er et markant ydre grid, der over tid

Lisbjerg landsby.

tænkes at beklædes med planter, hvilket vil tilfører punkthu-

Bebyggelsen lægger sig fint på terrænet hvilket giver husene

sene en karakteristisk grøn og luftig fremtoning. Det bør un-

lidt liv i forhold til hinanden samt sikrer at de øverste etager

dersøges, hvor realistisk det er, at dette vil lykkes i virkelighe-

har et varieret udsyn. Byfælleden er inddraget, så den bliver

den. Samme struktur bruges også til at forbinde bebyggelsen

fælles for landsbyen og nybyggeriet. Endvidere er der fin mu-

i niveau og skabe rumlige stiforbindelser som skaber skygge

lighed for opdeling i etaper, så der kan opføres to selvstændi-

om sommeren.

ge bebyggelser.

Forslagsstillerne synes at ville gøre op med det klassiske

BEBYGGELSEN

des så at sige på vrangen. Trapperummet åbnes og byder på

Bebyggelsen omfatter to punkthuse samt et længehus, som

sociale kvaliteter med plads til ophold og aktiviteter i ganga-

indeholder fællesrum og ungdomsboliger. Placeringen af fæl-

realerne på hvert niveau. I tilknytning til hver lejlighed er der

punkthus’ introverte og meget adskilte karakter. Huset ven-
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brede lange altaner og øverst er tagterrassen udformet som

fleste giver god tilgang af dagslys. Der er dog, som tidligere

et stort fælles landskab med begrønning og storslået udsigt.

nævnt, problemer for de nordøstvendte lejligheder. Dagslys-

Anvendelsen af tagterrassen er dog tvivlsom pga. vindforhol-

forholdene for opgangsatrierne bør også dokumenteres nær-

dene på stedet. Dette bør undersøges nærmere.

mere – herunder, hvor meget ”dagslys til bygningens midte”

Trapperummet og de ikke klimatiserede ophold ved den fæl-

det ”grønne rum” og ”åbningen til himlen” egentligt skaber på

les altan og det fælles grønne opholdsrum på hver etage rum-

de nederste etager.

mer kvaliteter, som bør illustreres yderligere.

I forhold til den sociale bæredygtighed og muligheder for fællesskaber beskrives trapperummene og de udendørs fælles-

BOLIGERNE

rum på etagerne som det semiprivate mødested, hvor bebo-

Programmets krav til fleksibilitet synes at være opfyldt. Boli-

erne kommer i kontakt med hinanden. Anvendeligheden f.

gerne kan opdeles og sammenlægges igen.

eks. i forhold til vind og lys ønskes vurderet, ligesom der kun-

Alle boliger har som tidligere nævnt store altaner. Og de dob-

ne ønskes en mere overbevisende fremstilling af de mulighe-

belte indgangsdøre i de store lejligheder giver et fint sær-

der konceptet lægger op til. Især anvendelsen af tagterrassen

præg. Dog medfører punkthusformen med fire boliger på

kan virke urealistisk på grund af områdets vindforhold.

hver etage ganske forskellige lysforhold. Selv om hver lejlighed får lys ’over hjørnet’ i opholdsdelen af boligen, bør der

ANLÆGSØKONOMI

tages højde for disse varierende orienteringer i den videre

En økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis

bearbejdning, særligt i de nordøstvendte lejligheder.

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme

Forslaget har et meget iøjnefaldende og dristigt materiale-

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering

valg, særligt i boligernes interiør. Dommerkomiteen har fun-

på konkurrenceprojektstadiet. Dog bør forslagsstillerne i for-

det det enkle og rustikke materialevalg meget originalt. Dette

bindelse med etape 2 bl.a. redegøre for, at det er realistisk, at

søges bibeholdt, men bør samtidig dokumenteres i forhold til

maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med

akustik og funktionel anvendelse (f.eks. billeder og væghæng-

henblik på, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse

te reoler ved udskiftning af beboere), idet det er væsentlige

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment

elementer i dagligdagen for beboere og boligselskab.

byggeri.

BÆREDYGTIGHED

SAMMENFATNING

Forslaget har ikke et specifikt fokus på bæredygtighedsele-

Forslaget fremhæves for de nytænkende indplacerede socia-

menter, relevante for almene boliger, men arbejder sig all

le kvaliteter punkthuset som typologi tilføres. Endvidere er

round frem efter DGNB’s kriterier.

disponeringen på grunden veludført med god ankomst og in-

Energibehovet er optimeret i forhold til passive tiltag, og der

frastruktur mellem bygningerne. Æstetisk veksler forslaget

kan ved kun 45 kvm solceller på hvert hus nås et niveau på

også mellem en flot tyngde og lethed, robusthed og materiel

2020 – bl.a. på grund af den kompakte bygningskrop.

nærvær på en og samme tid.

Den kompakte bygningskrop fremhæves i projektet bl.a. for
at have et minimalt materialeforbrug. Lidt af det sparede ma-

I anden fase ønskes følgende forhold belyst:

terialeforbrug sættes dog over styr pga. behovet for solaf-

•

ninger og til sammenbindingen mellem bygningerne.

•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der
sikrer et sundt indeklima.

Materialevalget er fornuftigt, enkelt og robust – træ og beton.
Ved endeligt valg af materialer vil der være fokus på miljø-

•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
orientering, størrelse og ventilationsåbning.

belastningen i livscyklusperspektiv, hvilket kan pege på andre materialetyper, hvor der kunne tænkes f.eks. i genanvend-

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægsog driftsøkonomi.

skærmning og materialeforbruget til facadens net, udkrag-

•

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,

te materialer eller upcycling.

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

Boligerne vender alle mod to verdenshjørner, hvilket for de

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærkninger).
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•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

•	System for de grønne vægge på den ydre konstruktion,

delse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive til-

herunder hvordan det forventes at udvikle sig over tid

tag.

samt behov for drift og vedligehold af facader.

•	Dagslysforhold i trapperum samt mikroklima- og vindforhold på tagterrasse.
•	Illustration af kvaliteterne af de fælles opholdsrum.

•	Strategier for vand og affald.
•	Adgang til affaldsstationen fra det nordøstlige punkthus.
Alternativt en mere central placering.
•	Vedligehold af facader.
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OVERORDNET DISPONERING

centrale grønning. Det er uheldigt med vejadgang parallelt

Forslaget tager udgangspunkt i fire manifester, der gør op

med stien.

med 1) det traditionelle, modernistiske og abstrakt tænkte be-

Slangen fungerer som overdækket parkering, skur, værksted,

tonbyggeri til fordel for et mere ’folkeligt’ byggeri i træ, med

etc. foruden at være et varieret og rumskabende element i ga-

2) destruktion til fordel for genbrug og værdsættelse af pati-

debilledet og hele bebyggelsen.

neringens kvaliteter, med 3) forstaden som utæt byform til

Der er placeret et fælleshus i det nordlige hjørnes bolighus.

fordel for den tætte by på landet og med 4) det almene bygge-

De grønne arealer midt i bebyggelsen foreslås indrettet til

ris orden og ensartethed til fordel for individuel medvirken

fælles have med frugttræer, bærbuske og køkkenhaver.

og prægning.

Fælleden nord for bebyggelsen træbeplantes og indrettes til
rekreative formål.

BEBYGGELSEN

Hver bo-gruppe består af tre typer bolighuse med i alt 20 boli-

Forslaget fremstiller en koncentreret, ’høj-tæt landsby’ ved

ger: To høje rækkehustyper i fire etager med toetages lejlighe-

siden af Lisbjerg landsbyen bestående af fire bo-grupper bun-

der og med adgang fra altangang via gangbro, betjent af en

det sammen af en indre ’ringgade’ og af ’slangen’, en pergola-

enkelt elevator, plus en trappehustype med énetages lejlighe-

lignende trækonstruktion, der forbinder husene omkring den

der.

82 | vinder | etape 1 | forslag b13 | tegnestuen vandkunsten

ent
alm
at
priv
evt.

vendeplads

‘naturleg’ og idræt

etape 1 | b13
‘fælleden’

‘boulevarden’
sti

‘slangen’
‘slangen’
fælles have
skolesti

planlagt vendeplads

83

Bebyggelsens træarkitektur fremstår sprød og elegant og

Træets brugervenlige og traditionelt imødekommende, ’blø-

med et meget varieret udtryk, der forstærker oplevelsen af

de’ karakter bidrager til en positiv opfattelse af såvel boligen

bebyggelsens tætte, komplekse og oplevelsesrige formatio-

og bebyggelsen. Træets miljømæssige egenskaber på grund

ner af bygningskroppe og rumforløb.

af dets CO2-neutralitet, indeklimakvaliteter, genanvendelighed og som rigelig ressource tæller også positivt.

BOLIGERNE

Træs robusthed overfor klimaet kan være forskelligartet. I det-

Forslagets udvalg af bygnings- og boligtyper betragter dom-

te forslag er der indarbejdet konstruktiv beskyttelse. Yderlige-

merkomiteen som et plus. Det samme gælder den fleksibili-

re vurderinger af især facadernes ældningsproces ønskes.

tet, som byggesystemet tilfører indretningen af den enkelte

Byggesystemet åbner store muligheder for fleksibilitet, mang-

bolig. Den fast placerede trappe- og toiletkerne i boligerne

foldighed og identitet, bl.a. fordi placering og montering af

lægger bånd på indretningen, dog ikke mere end at det er mu-

lette vægge i boligen bestemmes og udføres af beboerne.

ligt at etablere en variation af velfungerende og velproportio-

Til boligernes indeklimakvaliteter hører en større etagehøjde

nerede, gennemlyste lejligheder i husene.

og dermed et større rumvolumen end standard. En overord-

Bygningernes bærende konstruktion er et søjle-drager-sy-

net strategi for boligernes energi og indeklima ønskes.

stem i massivt træ. Dækkene er træ og beton, mens facaderne

Udearealernes egenskaber i forhold til vind og sollys/skygge

består af præfabrikerede ramme- eller kassettesystemer.

ønskes belyst.

Også indvendigt skildrer projektet, lidt idealiseret, en atmosfære præget af ubehandlet materialitet, domineret af træ-

ANLÆGSØKONOMI

byggesystemet. Træhusenes konstruktioner og materialean-

En økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive

vendelser er kendt teknologi, her kombineret til en ny model

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for

af et træbyggesystem.

den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på
konkurrenceprojektstadiet. På basis af den foretagne gransk-

BÆREDYGTIGHED

ning vurderer dommerkomiteen, at forslaget vil kunne brin-

Forslaget har fokuseret efter de fire tidligere nævnte manife-

ges til realisering inden for den økonomiske ramme for pro-

ster under overskrifterne: Fremtidig, bæredygtig, almen og

jektet.

bolig! Her fordøjes ordene og deres betydning. Derudover går

Det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal un-

beskrivelsen frem efter DGNB, idet der er kommentarer for

dergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større

hvert enkelt punkt i ordningen.

sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og øko-

Der demonstreres en fornuftig tilgang til indeklima og fleksi-

nomiske forudsætninger for, at det er realistisk, at maksi-

bilitet i forhold til ændringer på baggrund af beregninger – f.

mumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. Og at det

eks. mulighed for anvendelse af andre glastyper på baggrund

er realistisk, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdel-

af simuleringer af temperaturforhold.

se af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

Et af forslagets styrker er den konsekvente materialehold-

ment byggeri. Bearbejdningen vil indgå i opgaven for etape 2,

ning, hvor træ pga. dets bæredygtighed er valgt som det alt-

og det er dommerkomiteens opfattelse, at bearbejdningen

overvejende materiale. Træet indgår i et byggesystem, der

kan foregå, uden at forslagets funktionelle, tekniske og arki-

gør, at bygningen er demonterbar. Dette giver muligheder for

tektoniske principper bliver antastet.

ændringer over tid, så boligerne kan tilpasses nye behov. Malinger og overfladebehandlinger kan undgås, ligesom der ikke

SAMMENFATNING

er behov for støbte eller kemiske samlinger. Dette vil betyde,

Forslaget fremhæves på grund af dets konsekvente og karak-

at man kan undgå en lange række af de stoffer og materialer,

teristiske kombination af bæredygtig tænkning og træarki-

der traditionelt giver problemer både i forhold til arbejdsmil-

tektur fra den store skala helt ned i den mindste detalje. For-

jø, indeklima og bortskaffelse af bygningsmaterialer.

slagets klare planudkast udformet til en tæt, kompleks og

Opfyldelsen af tæthedskrav uden anvendelse af fugemateria-

oplevelsesrig randbebyggelse har ligeledes medvirket til at

ler bør dog beskrives yderligere.

overbevise dommerkomiteen.
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I anden fase ønskes følgende forhold belyst:

•	Adgangsforhold: niveaufri adgang, lange altangange.

•

•	Vedligeholdelsesbehov og behandling af træoverflader i

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs-

relation til holdbarhed.

og driftsøkonomi.
•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der

•	Hvordan den udvendige patinering forventes at udvikle
sig og evt. byggeteknisk detalje der illustrerer dette.

sikrer et sundt indeklima.
•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
orientering, størrelse og ventilationsåbning.
•

•	Kompositdækkenes konstruktion og holdbarhed.
•	Opfyldelse af krav til fugers og samlingers damp- og lufttæthed

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,
genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

•	Skillevægsfleksibiliteten.

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærk-

•

ninger).
•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

Forholdet mellem fælleshus og boliger med henblik på
støjgener.

•	Sol/skygge og vindforhold ude.

delse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive til-

•	Vejadgangens konflikt med sti/parallelvej.

tag.

•	Antal anlagte p-pladser. Der henvises til bilag B11 for retningslinjer.
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forslag B18/76070 | lisbjerg aarhus

vinder etape 1

cubo arkitekter

ophavsret

Ib Valdemar Nielsen, Bo Lautrup, Peter Dalsgaard, Lars Juel Thies.
Medarbejdere Per Ravn; Sanne Holm-Søndergaard; Susanne Schanz;
Rikke Elisabeth Nielsen; Mette Boisen, praktikant; Sarah Maria Thorup, praktikant.

AplusB
AplusB v. Rie Øhlenschlæger, konsulent bæredygtighed

Kragh og Berglund planning / urban design / landscape
Hans Kragh og Christa Hellesøe-Jensen

Ingeniørfirmaet Viggo Madsen
Kim Clausen

b

OVERORDNET DISPONERING

klatreborg, fugletårn, m.m. På tværs gennem længerne føres

Bebyggelsesplanen for hele området ned mod Lisbjerg Skole

en gangsti. Hvor stien krydser under længerne er bebyggel-

består af en stokbebyggelse af nordvest, sydøst rettede, ter-

sens fællesfunktioner placeret.

rasserede eller nedtrappede dobbeltlænger. Bebyggelsen bli-

Længerne falder med terrænet fra fire til to etager, hvilket

ver i projektet betegnet som høj-tæt by, men er, for at skabe

skaber mulighed for store sydvendte tagterrasser og grønne

større tæthed og vise hensyn til Lisbjergs landsbyskala, be-

tagflader.

vidst holdt én etage under det i lokalplanen illustrerede.
Længerne er parallelt, to og to, samlet omkring et fælles, ur-

BEBYGGELSEN

baniseret mellemrum, et ankomst- og opholdsareal, der er te-

Det urbane ’mellemrum’ udnytter terrænets fald med en ter-

matiseret i sekvenser, beskrevet som et møbleret kludetæp-

rassering, der starter i den nordlige, nedgravede parke-

pe. På den anden side af længerne findes det grønne mellem-

ringskælder, der som en parterreetage løber ud i ’vinterhaven’

rum med private haver tilhørende stuelejlighederne. I hver

med træer i kummer, caféborde og bordtennis. Herfra kan

ende af længerne og på ’fælleden’, højdedraget nord for be-

man af en siddetrappe bevæge sig op i ’urtegården’ med høj-

byggelsen, er der træbevoksning med supermøbler i form af

bede og plantekrukker eller videre ned over terrænet gennem
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’dagligstuen’ med støbte sofaer, lamper, etc. til ’legerummets

til varmepumper og solcelle-/ solvarmepaneler.

børneområde’ nederst med vand og sand og udkig til en lund

Boligernes indeklima – specielt dagslysforhold – ønskes bed-

af lindetræer.

re beskrevet. Ligeledes bør der gives en vurdering af det reali-

Bebyggelsens indre er således rekreativt, bylandskabeligt va-

stiske i ophold på tagterrasserne på grund af vindforholdene

rieret til det dramatiske, selv om den repetetive samlede om-

på stedet. Desuden bør de grønne tage vurderes i forhold til

rådeplan kan virke noget taktfast.

byggeskader (fugt).

’Mellemrummet’ er som fælles ankomstrum for to længer

I forslaget er der endvidere fremlagt en ’blå strategi’, der be-

møbleret med fritstående elevatorer, altangange og gangbro-

skriver håndtering af regnvand. Der er anvist mange gode an-

er. Mellemrummets kvaliteter i forhold til at være fælles-

vendelsesmuligheder for regnvand i ankomstrummet (f.eks.

skabsdannende er løst meget overbevisende.

vandløb, små vandfald og vandstråler til leg), hvilket bidrager

Altangangene på nordsiden af den ene længe betjener via

meget til kvaliteten og en spændende oplevelse af uderum-

gangbroer ligeledes den anden længes boligindgange, der

met. Det er tanken at anvende regnvand til såvel rekreative

samtidig fungerer som disse lejligheders sydvendte altaner.

formål, toiletskyl, bilvask og havevanding. Der bør laves en

De mange svævende gangbroer og elevatorer sætter et tek-

vurdering af vandbehov kontra regnvandsmængder. Det er

nologisk præg på mellemrummets miljø.

også uklart, om vandet til f.eks. toiletskyl er det samme, som

Bebyggelsens arkitektoniske udtryk er en original og overra-

er synligt og oplevelsesgivende i ankomstrummet.

skende kombination af den modernistiske boligblok eller bo-

Et af projektets store fordele er netop rummet mellem husene,

maskine og en rækkehusbebyggelse i træ.

der giver mulighed for fællesskab. Forholdene mellem det offentlige rum, det semiprivate og det private er løst optimalt.

BOLIGERNE

Materiale- og konstruktionsvalget forholder sig til bæredyg-

Bebyggelsens lejligheder er traditionelle, alle velfungerende,

tigheden bl.a. gennem valg af dansk fremstillede, industrielle

rumligt velproportionerede og dermed generelt anvendelige

komponenter. Bebyggelsen tænkes opført af fabriksfremstil-

og fleksible.

lede, rumstore elementer beklædt med træ. Gangbroer, trap-

Boligernes spejlvendte orientering placerer de mest offentli-

pe- og elevatorkonstruktioner er i stål og fiberbeton. I det

ge boligrum som entre og køkken mod det centrale, fælles

hele taget er der i materialevurderingen en tilgang, hvor der

uderum. Konsekvensen er sydvendte soveværelser.

fra materiale til materiale har været taget stilling til, hvad ma-

De gennemlyste opholdsrum er i god overensstemmelse med

terialet skulle kunne i forhold til det miljø, det skal være i. Det

bebyggelsens nord-syd orientering ligesom altanerne til beg-

har bl.a. betydet, at materialer som bambus og genbrugstegl

ge sider er en kvalitet.

er kommet på tale.

BÆREDYGTIGHED

ANLÆGSØKONOMI

Forslaget har indarbejdet bæredygtigheden ud fra DGNB’s

En økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis

overordnede overskrifter, men har givet en egen fokusering

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme

og vurdering af vigtigheden af de enkelte elementer, hvilket

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering

er overbevisende. F.eks. er der i forslaget overvejet om yderli-

på konkurrenceprojektstadiet. Dog bør forslagsstillerne i for-

gere isolering ville give nogen gevinst – holdt op mod den eks-

bindelse med etape 2 bl.a. redegøre for, at det er realistisk, at

tra ressourcebelastning det vil forårsage. Forslaget kan uden

maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med

aktive energitiltag rigeligt leve op til 2015 og der er forslag til

henblik på at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse

yderligere opgradering til 2020 eller ’Zero Energy Building’.

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment

Som et lille bidrag til optimering af energiforbruget, er der

byggeri.

fundet en løsning, hvor kun to elevatorer forsyner to boliglænger.

SAMMENFATNING

Varmeinstallationen er baseret på lavtemperatur, hvilket til-

Det er lykkedes projektet at fremstille en ny type boligbebyg-

lader en udnyttelse af forskellige varmekilder fra fjernvarme

gelse med afsæt i den traditionelle boligblok og inddragelse
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af principper relateret til især social bæredygtighed, tæthed

delse af 2015-kravene, herunder anvendelse af passive til-

og nærhed. Derudover opnås et originalt bomiljø og en unik

tag.

arkitektonisk identitet i fremstillingen af bebyggelsens kom-

•	Dispositionsplan for delområde Ia med øvrig bebyggelse

plekse foldning af ude- og inde, private, halvoffentlige/ halv-

1:1.000. Der er i konkurrenceprogrammet disponeret med

private og private rum.
I anden etape ønskes følgende forhold belyst:
•

Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægsog driftsøkonomi.

•	Strategi for udvælgelse af materialer og overflader der
sikrer et sundt indeklima.
•	Indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes
•

et bruttoareal på mellem 8.500 - 10.000 boligetage m2 i alt.
•	Terrænforhold og landskab i forhold til niveaufri adgang
og afvanding.
•	Sol-/ skygge- og vindforhold i de fælles udearealer, specielt mellem boligstokkene.
•	Byggeteknikken med rumstore elementer/ bærende konstruktioner/ springende facader.

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

•	Byggeteknisk bæredygtighed.

Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed,

•	Den springende og bevægede træfacades vedligeholdel-

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

se og patinering.

gasning, affald, nedbrydning, økotoxicitet og evt. mærk-

•	Ventilation og installationsføring.

ninger).

•	Afledning af regnvand fra tagterasser.

•	Energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

•	Adgang for flyttebiler, brandredning osv.
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forslag A28/17409 | seest kolding

indkøb 50.000 kr

Josefine Gotlieb Kaisner arkitekt maa
Laura Boelskifte arkitekt maa
Sidsel Tuxen arkitekt maa
Albert Algreen Petersen arkitekt maa

a

Forslaget skiller sig ud fra alle andre forslag ved i usædvanlig

En bolig består af to bygningskroppe, et volumen i et plan og

høj grad at læse Kløvkærgrundens iboende kvaliteter. Forskel-

et i to plan, der forskyder sig i forhold til hinanden og derved

lige naturområder som engarealerne, mose og sø, skov og lys-

skaber fin rytme mellem rum til ankomst og terrasse. Boliger-

ning samt levende hegn skabes ved at registrere og forstærke

ne demonstrerer ikke overbevisende, at de efterlever den va-

områdets vilde og selvsåede natur.

riation, der efterspørges i programmet.

Boligerne placeres i stokke, der parvis danner mindre klynger.

Der savnes redegørelse for energiaspektet i forhold til materi-

Boligerne er organiseret med en indlevet nøgtern beskrivelse

alevalg, solorientering og mulighed for egenproduktion af

af hverdagens fællesskab, der udspilles f.eks. ved fælles va-

energi. Forslagsstillerne forholder sig ikke til at kvalificere vir-

skefaciliteter, postkasser m.v., hvor man naturligt kommer.

kemidlernes effekter eller forslagets ydeevne inden for de

Ligesom udendørsarealerne programmeres som rum til at

udvalgte kriterier. Endelig efterlyses beskrivelser eller illu-

være i naturen men også mere organiseret fællesskab som

strationer, der knytter forslagets asketiske illustrationer og

f.eks. boldbane, legeplads, bålplads foreslås etableret.

ensartede bygningsenheder og formationer med det liv, der

Boligerne er muret op af porøse teglblokke. De vurderes som

skaber hverdagens fællesskab i Seest.

en byggekomponent, der harmonerer med almenboligens

Dommerkomiteen vurderer, at forslagets styrke ligger i sin

grundtanke om enkelthed og økonomiske nøjsomhed og for-

usædvanligt smukke, poetiske og nøjsomme tilgang til og be-

mer et klart arkitektonisk udtryk understøttet af enkle og ele-

arbejdning af natur, materialer og detaljer. De få, men velvalg-

gante detaljer. De porøse teglblokke menes at opfylde ambi-

te virkemidler er stærkt forankret i naturen og bygningskultu-

tiøse tætheds- og isoleringskrav for energioptimering kombi-

ren. Virkemidler og færdigheder der bør fremhæves og frem

neret med sunde diffusionsåbne og fugtregulerende

elskes i en tid, hvor ’det nyeste’ inden for beregninger,

egenskaber, hvilket vil understøtte et godt indeklima.

certificeringer, teknologier og materialer fylder meget.
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FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER - område (A) - Seest, Kolding

ORGANISERING
Ådalen og Kolding Centrum

Udsigts-bænke
Bistader

Seest fritidslandskab
Kløvkærgrunden
Grønne kiler
Blå kiler
Tætte træer
Parkering for el- og delebiler samt opladning for elkøretøj

Naturlegeplads

Etape 1 / 35 almennyttige boliger
Etape 1 / Fælleshus og vaskehuse
Etape 2 / 28 familieboliger
Etape 2 / 24 ældreboliger
Etape 2 / 18 flex-boliger
Etape 2 / Daginstitution/fritidshjem/ungdomsklub
Etape 2 / Fælleshus - kvartershus - naturværksted
Etape 2 / Boldbaner

Nyttehaver og dyr

Naturlegeplads

Ko
ld

ing

Diagrammtisk organisering af etape 1& 2
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LANDSKAB - BEBYGGELSE - BOLIG
Vores helhedsplan for Kløvkærgrunden, tager

se klynger af bygninger fletter engen sig ind og
danne åbne, grønne kiler mellem boligerne. I de
helt bygningsnære omgivelser, kultiveres engen

ETAPE 1
Etape 1 tæller 35 almennyttige boliger, et fæl-

forslag A12/35777 | seest kolding

indkøb 25.000 kr

årstiderne arkitekter
konsulenter
bjarne krog-jensen direktør, boligselskabet Fruehøjgaard, Herning
jesper bo jensen Lic. scient. pol. (phd), fremtidsforsker, Fremforsk – Center for Fremtidsforskning

a

Forslaget præsenterer en bebyggelse skabt ud fra et bredt

fællesskab over tæt sammenbygget interessefællesskab med

spektrum af bæredygtige overvejelser med DGNB som tjekliste.

fælles aktiviteter, fælles værksteder, etc. til nabofællesskaber

Planen for hele området viser en variation af bebyggelsesty-

af mere traditionel rækkehuskarakter.

per. Bebyggelsen er tegnet som fri, organisk bevæget toeta-

Dommerkomiteen har ønsket at fremhæve forslaget for dets

ges tæt-lav struktur grupperet langs en fælles sivegade eller

undersøgelse af forskellige fællesskabsformer som en central

siveflade med integreret parkering.

del af den sociale bæredygtighed kombineret med såvel mil-

Bebyggelse og boliger er formet omkring tre forskellige gra-

jømæssige som økonomiske bæredygtige funderinger, frem-

der af socialt, bæredygtigt fællesskab fra direkte bo-/ bolig-

stillet i en markant, udtryksfuld og variationsrig arkitektur.

4 værelser
4 værelser

Urtehave

3 værelser

4 værelser

4 værelser

Tagterrasse

3 værelser

Tagterrasse
Tagterrasse

Trampolin

2 værelser
Fællesskab

Fællesrum
Udvidelse af bolig
Sandkasse

Grøntsagsbed
Hængekøje

Boligfællesskab

92 | indkøb | etape 1 | forslag a12 | årstiderne arkitekter

Udvidelse af bolig
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70o n arkitektur
Medarbejdere Marianne Lucie Skuncke, arkitektstuderende; John Olav Kopperud, arkitekt;
Irene Wilner Bergholt, arkitekt; Berit Steenstrup, arkitekt; Magdalena Haggärde, arkitekt;
Joar Lillerust, arkitekt; Gisle Løkken, arkitekt.

a

Forslaget giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige almene bolig. Her er det at bo bæredygtigt lig med nye rumlige
oplevelser og en meget eksponeret kontakt til himlen, lyset
og luften og ikke mindst naboerne og forbipasserende.
Bebyggelsen og boligerne tager udgangspunkt i drivhuset
som en ydre klimazone, der muliggør en mere åben og fri disponering af de indre elementer, hvilket resulterer i en meget
let, lys, varierende og rummelig indre arkitektur. Til selve boligdelen lægger der sig et stort drivhus, som deles med naboen.
Konceptet bygger på skuldrende af tidligere årtiers eksperimenteren med ydre glaskonstruktioner, der åbner for mellem-klimazoner og har stor herlighedsværdi i ydresæsonerne.
Det fremstår som et meget seriøst og gennemarbejdet bud,
som særligt skiller sig ud i en meget detaljeret og fascinerende beskrivelse af halm som byggemateriale.
Bebyggelsen forestilles bygget af og beklædt med lokalt dyrket og høstet halm, som både bruges lodret bærende, fugthåndterende og lyd- og brandisolerende.
Dommerkomiteen vurderer, at forslaget er et både fascinerende, anderledes og velargumenteret bud på en fremtidig
bæredygtig boform og præmieres for det visionære niveau.
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forslag A22/00712 | seest kolding

indkøb 25.000 kr

bjerg arkitektur
ophavsret

underrådgivere
LUMO arkitekter
Midtconsult

a

Forslaget indeholder en meget gennemarbejdet løsning på

gange i løbet af den periode, en beboer huser den enkelte bolig.

boligens fleksibilitet i dagligdagen ved at introducere et mul-

Et ofte forekommende behov er fleksibel spiseplads. I rum-

tianvendeligt møbel, der fungerer som rumdeler og opbeva-

møblet kan væggen til et værelse flyttes, og møblerne evt.

ring – det er set før.

rykkes ud mod væggen - og tomandssengen kan skubbes ind

Men her har multimøblet fået tilføjet flere funktioner, der ta-

på sin plads i rummøblet. Når gæsterne er gået, kan bordet

ger højde for skiftende behov for ekstra sovepladser og ni-

slås sammen og væggen kan foldes ud igen. Herved opstår

cher til ophold, som man som beboer i alment boligbyggeri

der mulighed for et rum, hvor man f.eks. kan få ro til at stude-

normalt ikke har til rådighed. Det er der her skabt plads til i

re, mens de øvrige beboere kan opholde sig i resten af boligen

rummøblet med permanente nicher, der kan anvendes til

uden at genere. Ligeledes kan evt. gæster eller weekendbørn

hyggekroge eller huleagtige legepladser, og en indbygget to-

have eget værelse, hvor rummet resten af ugen kan indgå i

mandsseng, der kan trækkes ud efter behov.

fællesarealet.

Den mest nytænkende funktion er, at rummøblet også rum-

Dommerkomiteen vurderer, at multimøblet åbner mange mu-

mer to sæt fleksible vægge, der kan foldes ud og foldes ind,

ligheder for at indrette sig til skiftende situationer. Det gør, at

som en schweizerkniv, så ofte man ønsker – uden det store

et behov for at flytte til en større bolig, bliver mindre. Med sin

besvær.

egenskab hurtigt at kunne omstilles og derved at kunne ned-

Flere forslag har lette vægge, som kan fjernes eller flyttes –

bringe beboernes samlede arealbehov, er rummøblet et ægte

evt. opsættes på flere alternative steder i boligens grundplan

bæredygtigt element, hvilket dommerkomiteen ønsker at

og derved give forskellige muligheder for rumopdeling. Det

præmiere. At der også er tænkt i bæredygtighed ved materia-

kræver en anelse håndværkssnilde og evt. en malerkost – no-

levalget er kun et ekstra plus.

get man typisk vil gøre i forbindelse med beboerskift eller få
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Køkken
Trappe

Opbevaring

Opbevaring
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Badeværelse m. vaskesøjle

Fleksibelt møbelmodul med
opbevaring, køkkenskabe,
køleskab, stige, 2 x dobbeltsenge,
gæsteseng, legerum/læserum.

Modul A

Modul B

//KonKurrence nummer _ 00712

folde væg

opbevaring
gæsteseng
folde væg

3 x skabe

opbevaring

dør til værelse

stige
køleskab

køkkenskabe

legerum, læserum,
gæsteseng

skuffe til stige
seng

rummøbel
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indkøb 25.000 kr

urban agency

ophavsret

Holmsgaard Rådgivende Ingeniører

b

Forslaget indeholder en veldisponeret plan af konkurrence-

ninger uden naboer i lodrette skel. Derved opnås en fin varia-

området med 21 byvillaer i form af punkthuse i 3-5 etager,

tion af dagslys og udsigt, men også relativt store facadearealer,

som indeholder ca. 100 boliger. Den almene bebyggelse udgø-

der er udsat for stor vejrbelastning samt indkigsgener, da

res af 10 byvillaer i den nordøstlige del af byggefeltet. Det

bygningerne ligger meget tæt.

nære fællesskab skal opstå på de gangbroer, der horisontalt

Denne tæthed vurderes at forringe intentionerne med etable-

forbinder tre boliger til en fælles opgang og elevator. Dette

ring af fire mindre naboskaber på terræn, idet dagslys- og

giver en spændende, men også en orienteringsmæssigt kom-

vindforhold ikke er optimale i de rum, der opstår imellem hu-

pleks løsning med forholdsvis mange elevatorer samt en logi-

sene.

stik, hvor antallet af byvillaer i en etapevis udbygning ikke går

Dommerkomiteen vurderer, at konceptet fremstår innova-

op med antallet af opgange.

tivt, klart og identitetsskabende i en fin skala, der imødekom-

Punkthusene opføres som elementbyggeri i både trækonstruktioner og betonkonstruktioner over et rationelt mo-

mer stedets skala ved at punkthusene trappes ned mod Lisbjerg landsby.

dulgrid. Der er en bolig på hver etage med facader i fire ret-
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ai

ophavsret
Thomas Snog, partner, chefarkitekt

DTU Byg – Architectural Engineering
ophavsret

Casper Haugaard, studerende (ophavsret); Mathias Ruø Rasmussen, studerende (ophavsret); Søren Rosendahl Svare, studerende

b

Med afsæt i DGNB’s tjekliste skabes en bevæget randbebyggelse af koblede, kvadratiske bygningskroppe i varierende
antal etager. I midten af bebyggelsen formes en fælles grønning og rundt om bebyggelsen et bakket, grønt ’dige’ med
parkering under. Fælleden nord for randbebyggelsen beplantes til en rekreativ skovhave.
Bebyggelsens kvadratiske huse er tre og tre koblet omkring
en fælles altangang eller ankomstterrasse, der kan fungere
som social kontaktzone for de enkelte lejligheder.
Lejlighederne kan fleksibelt kombineres og flettes inden for
de tre bygningskroppes samlede ramme.
Facaderne består af et skoddesystem, der regulerer indkigget
og lysindfaldet til lejlighederne, som er uden altaner, men har
adgang til fælles tagterrasser.
Dommerkomiteen har ønsket at fremhæve forslaget for dets
velfungerende, enkle og varierede bebyggelses- og boligkoncept baseret på bæredygtighedens tre hovedparametre. Men
også forslagets arkitektoniske udtryk, som konsekvens af bæredygtige overvejelser, finder dommerkomiteen gennemtænkt og original, men også noget formalistisk.
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Ælder- og handicapboliger

Enlige familier og par

milie deles op

Ungdomsboliger
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forslag B23/01138 | lisbjerg aarhus

indkøb 25.000 kr

lendager arkitekter

ophavsret

Anders Lendager; Christopher Carlsen; Esben Jensen; Christian Fursund; Sebastian Faurschou;
Ida Bergström; Signe Munk; Camilla Grøn; Beata Hemer; Ida Pedersen; Ronnie Markussen; Emil Hansen

Balslev Rådgivende Ingeniører
Lasse Toft; Jan Holsøe; Rene Vinther; Ali Kücükavci

Archimed
Anne Sophie Bendixen; Victoria Lygum; Jesper Andreasen

b

Fælleshusene i Lisbjerg er et meget ambitiøst og bæredyg-

tigt visionært projekt. Visionen er at spare ressourcer ved at
tænke i fællesskaber. Konceptet er, at ved at tænke i nye løsninger, i nye kredsløb og i nye fællesskaber kan der skabes
mere sammen end hver for sig. Ambitionerne strækker sig fra
grønne forretningsmodeller, over økosystem tænkning til
egne definitioner og delmål på bæredygtighed. Værdigrundlaget vidner om en god læsning af programmet og giver en
kvalificeret og holistisk tilgang til opgaven.
Forslaget præmieres for det originale bud på punkthuset som
typologi. Som et Columbusæg gør forslagsstillerne op med de
traditionelt dårligt placerede nordøstvendte lejligheder ved
at gøre dem gennemlyste. Den indre facade bliver kompenseret med dagslys fra det fælles atrium.
Netop i atriet skabes der et originalt bud på, hvad det kan betyde at bo i fremtidens bæredygtige bolig. Her er adgang til
udeophold på de nedtrappede sydvendte tagflader og ud
over et stort fælles areal, har hver lejlighed sit eget semiprivate areal, hvor alle kan mødes på grund af den centralt placerede trappe. Her tilbydes mange fælles oplevelser og fordres
til godt naboskab beboerne imellem.
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