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[B]

[A]

konkurrenceområde  SeeSt  kolding

opgave:  tæt-lav almen boligbebyggelSe

konkurrenceområde liSbjerg  aarhus

opgave:  almen boligbebyggelSe Som etagebyggeri

fremtidens bæredygtige
Almene Bolig
en konkurrence
i to etaper
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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 kom-

mune og al2bolig om to almene boligbebyggelser i henholdsvis seest i kolding (tæt-lavt byg-

geri) 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 konkur-

rencens 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 de-

monstreret, at det almene byggeri indeholder en række særlige muligheder for at vise vejen 

for, hvordan man bygger gennem et helhedsorienteret bæredygtigt perspektiv. det er de-

monstreret gennem boliger, der kan rumme forskellige livsfaser, invitere til rige nabofælles-

skaber 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 bære-

dygtige almene bolig. Forslagene illustrerer professionelt, at minimering af energiforbrug 

og materialers miljøbelastning kan indarbejdes på rigtig mange måder. herigennem demon-

strerer 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 løsningsmodel-

ler, 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 op-

timalt. 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

konkurrencen   |   introduktion   |

fremtidens bæredygtige
almene boliG
en konkurrence
i to etaper
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etape 1 – den åbne konkurrence 
seks vindere

overblik

lendaGer arkiteker
Forslag a4 / 01338

rubow arkitekter
Forslag a31 / 84572

teGnestuen vandkunsten
Forslag b13 / 57761

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   |  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

deltaGere lisbjerG  

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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//KonKurrence nummer _ 00712

konkurrencen   |   overblik   |

etape 1 – den åbne konkurrence 
seks vindere

syv indkøb

bjerg arkitektur
forslag a22 / 00712

ai og dtu byg
forslag b14 / 11969

årstiderne arkitekter
forslag a12 / 35777

dissing+Weitling architecture
forslag a15 / 23710

vesthardt arkitekter og archiWoo
forslag b2 / 35813

cubo
forslag b18 / 76070

josefine gotlieb kaisner; 
laura boelskifte; sidsel tuxen; 
albert algreen petersen
forslag a28 / 17490

70° n arkitektur
forslag a17 / 10532

urban agency
forslag b1 / 82417

lendager arkitekter
forslag b23 / 01138

indkøb 50.000 kr:

indkøb 25.000 kr:
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etape 2  
seks deltaGere

lendaGer arkitekter
Forslag a4 / 01338

rubow arkitekter
Forslag a31 / 84572

teGnestuen vandkunsten
Forslag b13 / 57761

dissinG+weitlinG architecture
Forslag a15 / 23710

vesthardt arkitekter oG archiwoo
Forslag b2 / 35813

cubo
Forslag b18 / 76070
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samlet 
forløb

to endeliGe vindere

dissinG+weitlinG architecture
Forslag a15 / 23710

konkurrencens formål var at få realistiske bud på to typer be-

byggelser, 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 delta-

gerne 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 

seest tæt på koldings centrum og 24 forslag til boliger som 

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 kon-

kurrence, annonceret på konkurrencens hjemmeside Fbab.

dk. der var enighed i dommerkomiteen om, at seks forslag på 

overbevisende måde havde imødekommet ønsket om kvali-

tetsbyggeri til almindelige indkomster – kvalitetsbyggerier 

som er innovative, udfordrer vanetænkningen og sætter nye 

standarder for moderne helhedsorienteret bæredygtigt bolig-

byggeri.

Forslagsstillerne bag de seks konkurrenceforslag blev invite-

ret til at arbejde videre i etape 2. derudover valgte dommer-

komiteen 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 af-

sluttede dommerkomiteen bedømmelsen af de seks forslag 

og en enig dommerkomite kunne udpege to forslag som en-

delige vindere af konkurrencen. resultatet realiseres nu som 

rammer for gode boligliv i henholdsvis seest og lisbjerg.
teGnestuen vandkunsten
Forslag b13 / 57761
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konkurrencefakta

konkurrenceudSkriver og –form Åben projektkonkur-

rence i to etaper udskrevet af Ministeriet for by, bolig og 

landdistrikter i samarbejde med kolding kommune/lejerbo 

kolding og aarhus kommune/al2bolig, i henhold til eu-direk-

tiv nr. 2004/18/eF (udbudsdirektivet).

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

anden etape (tre for henholdsvis opgave a og opgave b) med 

det formål at uddybe og kvalificere besvarelserne fra første 

etape. anden etape afsluttedes med at udpege den endelige 

vinder(e), der får tildelt projekteringsopgaven.

konkurrenceprogrammet var udarbejdet af Ministe-

riet for by, bolig og landdistrikter i samarbejde med kolding 

kommune/lejerbo kolding og aarhus kommune/al2bolig 

samt arkitektforeningen.

konkurrenceopgave opgaven bestod i udformningen af 

enten: 

|a| tæt-lav almen boligbebyggelse med 35 boliger samt dispo-

sitionsplan med anden bebyggelse i seest, kolding kommune 

eller 

|b| almen boligbebyggelse som etagebyggeri med 40 boliger 

samt dispositionsplan indeholdende anden bebyggelse op til 

10.000 m2 i alt i lisbjerg, aarhus kommune.

deltagerne kunne frit vælge opgave |a| eller opgave |b|. det var 

ikke tilladt at indlevere flere forslag på opgave |a| eller |b|. 

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

ber 2013.

antal indSendte forSlag  60.

antal forSlag optaget til bedømmelSe  60.

forSlageneS fordeling på kolding/lejerbo og aarhuS/

al2bolig  36/24.

forSlageneS fordeling på danSke/udenlandSke  52/8.

konkurrenceperiode etape 2  06. februar – 09. april 2014.

dommerkomité

For Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: 

ole løvig simonsen, tidl. by- og boligminister, formand for 

dommerkomiteen; Mikael lynnerup kristensen, kontorchef, 

Ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

For kolding kommune og lejerbo kolding: 

jørn pedersen, borgmester, kolding kommune; bent jacob-

sen, formand lejerbo, kolding.

For aarhus kommune og al2bolig: 

kristian Würtz, rådmand for Magistratsafdelingen for børn og 

unge erstattede i etape 2 bünyamin simsek, rådmand, aarhus; 

anette østerhaab, bestyrelsesformand, al2bolig. 

Fagdommere: arkitekt Maa jan W. hansen; arkitekt Maa ellen 

kathrine hansen, arkitekt Maa kasper guldager jørgensen, 

ingeniør pernille hedehus.

rådgivere for dommerkomitéen

For Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: hans erik svarre, 

specialkonsulent; karsten gullach, chefkonsulent.

For kolding kommune og lejerbo kolding: Michael pagaard 

Madsen, afdelingsleder, kommunale ejendomme; Morten 

harder hougaard, arkitekt, afdelingsleder planafdelingen; 

georg schmidt, projektleder, lejerbo; Mia Manghezi, bygge- 

og udviklingschef, lejerbo.

For aarhus kommune og al2bolig: stephen Willacy, stadsarki-

tekt; jan nielsen, klimachef; trine birk, arkitekt, støttet bygge-

ri; allan Werge, direktør, al2bolig; claus poulsen, seniorkonsu-

lent, al2bolig.

på det 3. bedømmelsesmøde deltog desuden lisbeth errboe 

svendsen, forvaltningschef i planlægning og byggeri, aarhus 

kommune. i etape 2 deltog desuden peter brix Westergaard, 

teknisk chef, al2bolig.

dommerkomiteenS Sekretær  konkurrencerådgiver, arki-

tekt Maa bettina Mylin, arkitektforeningen.

bedømmelSeSkriterier  Forslagene blev vurderet på deres 

arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til 

 |   konkurrencen   |   fakta
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konkurrenceprogrammets ønsker og krav. i den forbindelse 

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

kende i forhold til det almene byggeris udvikling i fremtiden 

samt helheden i forslagene mellem den arkitektoniske kvali-

tet og de integrerede bæredygtighedselementer som beskre-

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

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

nomiske ramme for alment boligbyggeri.

bedømmelSeSkriterier etape 2 samme kriterier som 

ovenstående. vedrørende realiserbarhed i forhold til pro-

grammets økonomiske ramme blev der forud for bedømmel-

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

dering på baggrund af arealoplysninger angivet i deltagernes 

biM model. vurderingen blev foretaget af et uvildigt arkitekt-

firma domus. derudover har dgnb konsulent hanne tine 

ring hansen vurderet forslagenes besvarelser i forhold til 

dgnb-certificeringsordningen. byggeskadefonden har, lige-

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

bedømmelSeSperiode etape 2  29. april–20. maj 2014. dom-

merkomiteen afholdt i alt tre bedømmelsesmøder. på det 3. 

møde blev det ved afstemning besluttet at udpege forslag 

a15/23710 og b13/57761 som endelig vindere. 

Samlet præmieSum etape 2  dkk 900.000. de seks deltage-

re modtog hver 150.000 kr. ekskl. moms.

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

nuar 2014.

Samlet præmieSum etape 1  dkk 1.100.000. 

bedømmelSen etape 1  dommerkomitéen afholdt i alt fem 

bedømmelsesmøder. 

efter en indledende bedømmelsesrunde koncentrerede dom-

merkomitéen sig på det første bedømmelsesmøde især om 

følgende 31 forslag: a4/01338, a8/17642, a9/20719, a10/77777, 

a12/35777, a13/13579, a15/23710, a16/05088, a17/10532, 

a18/20758, a22/00712, a24/54321, a26/53241, a27/43658, 

a28/17409, a29/11223, a31/84572, a34/58842 og a35/35813. 

b1/82417, b2/35813, b3/11987, b4/42985, b6/14235, b9/03102, 

b13/57761, b14/11969, b18/76070, b21/77777, b23/o1138 og 

b24/15375.

på det andet bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen 

med følgende 11 forslag: a4/01338, a6/70511, a11/26143, 

a12/35777, a15/23710, a17/10532, a22/00712, a24/54321, 

a28/17409, a29/11223 og a31/84572.

på det tredje bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen 

med følgende 10 forslag: b1/82417, b2/35813, b4/42985, 

b10/80808, b12/56212, b13/57761, b14/11969, b18/76070, 

b21/77777 og b23/o1138. 

på det fjerde bedømmelsesmøde fortsatte bedømmelsen 

med følgende 11 forslag: a4/01338, a6/70511, a12/35777, 

a15/23710, a17/10532, a31/84572 og b1/82417, b2/35813, 

b13/57761, b18/76070, b23/01138.

byggeskadefonden havde forud for det fjerde møde foretaget 

en granskning af byggetekniske risici og en økonomisk gransk-

ning. Fonden vurderede, om forslagene ville kunne opføres 

inden for det gældende maksimumsbeløb, således at bebyg-

gelserne kan opføres med en for et almen boligbyggeris nor-

mal og tilfredsstillende totaløkonomi – dvs. en normal levetid 

og normale udgifter til drift og vedligeholdelse. Fonden fore-

tog granskningen med den usikkerhedsramme, der er ved vur-

dering på konkurrenceprojektstadiet.

på mødet besluttede man at fortsætte konkurrencen med føl-

gende 6 forslag: a4/01338, a15/23710, a31/84572 og b2/35813, 

b13/57761 og b18/76070. 

samt følgende fordeling af øvrige præmier og indkøb: Forslag 

a28/17409, a12/35777, a17/10532, a22/00712, b1/82417, 

b14/11969, b23/o1138.

på det femte bedømmelsesmøde blev dommerbetænkningen 

for etape 1 underskrevet:

konkurrencereSultat/fordeling af præmieSum: 

Forslag a4/01338 1. præmie, dkk 150.000

Forslag a15/23710 1. præmie, dkk 150.000

Forslag a31/84572 1. præmie, dkk 150.000

Forslag b2/35813 1. præmie, dkk 150.000

Forslag b13/57761 1. præmie, dkk 150.000

Forslag b18/76070 1. præmie, dkk 150.000

Forslag a28/17409 tildelt et indkøb, dkk 50.000

Forslag a12/35777 tildelt et indkøb, dkk 25.000

Forslag a17/10532 tildelt et indkøb, dkk 25.000

Forslag a22/00712 tildelt et indkøb, dkk 25.000

Forslag b1/82417 tildelt et indkøb, dkk 25.000

Forslag b14/11969 tildelt et indkøb, dkk 25.000

Forslag b23/o1138 tildelt et indkøb, dkk 25.000

konkurrencen   |   fakta   |
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etape 2 
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af seks forslaG
fra etape 1
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Generelle bemærkninGer

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, kompositmate-

rialer eller bygninger, der skal kunne skilles ad, variation i boligsammensætningen eller flek-

sibilitet 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. 

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

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

hedsdefinitionerne, hvilket var et af udskrivers mål med konkurrencen.

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 naboska-

ber og give de optimale fysiske rammer for et godt hverdagsliv. i dommerkomiteens drøftelser 

om f.eks. lejernes behov for involvering og fælles aktiviteter har boligorganisationerne lejer-

bo, kolding og al2 bolig med deres store erfaring bidraget med realistiske og præcise vurde-

ringer 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 pla-

teauer samt forholdet til de omkringliggende parcelhuskvarterer, kan imødekommes. For-

slagene 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 pla-

cerer 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 gavl-

vendte 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 landskabster-

rasser, 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.

etape 2

diskussionen om energiforbruget 

i vores boliger er blevet en naturligt 

integreret del af designet og er 

ikke længere det, der fremhæves 

som det bæredygtige tiltag.

dommerkomiteen
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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 mar-

kant, men stilsikkert, med landsbytypologien. Forslag b2/35813 placerer to kuber som mo-

nolitter. her skabes helt nye former for fællesskaber i det indre overdækkede atrium, hvor-

omkring 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 landskabsko-

terne. imellem de to stænger skabes fællesrummet for ankomst og samvær. b13/57761 for-

mår 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 

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

fasen. 

i forslag a4/01338 lægges i langt større udstrækning end i de øvrige forslag op til, at beboer-

ne 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 gen-

brug), en anden klynge tager sig af vand (opsamling, vandrensning og vaskeri), en tredje ta-

ger sig af energi (solceller, træningsfaciliteter) og den fjerde har ansvar for frugtplantage, 

køkkenurter, grovkøkken og ugentlige fællesspisninger. dommerkomiteen vurderer, at for-

ventningerne 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 klynger-

ne. 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 beboer-

nes 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 adgangs-

vej og på den måde sikrer det uformelle møder. i forslag b13/57761 er uderummet med pri-

vate, 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 

|   etape 2   |   Generelle bemærkninGer

etape 2

alle seks forslag har arbejdet med 

at motivere til fællesskab omkring 
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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 forsla-

get. i forslag b2/35813 er der også arbejdet med en vis grad af personlig indflydelsesmulig-

hed, idet de forskellige facadeløsninger (plantevæg, karnap, hobbyboks eller drivhus) er be-

boertilvalg, 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 bygba-

re, simple, robuste og gennemprøvede systemer og konstruktioner. konkurrencen om frem-

tidens bæredygtige almene bolig er på mange måder paradoksernes konkurrence. på den 

ene side vægtes fornuftige, gennemprøvede og risikominimerede løsninger og samtidig ef-

terlyser 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 ud-

viklingen af det almene byggeri, hvis det bagvedliggende kvalitetssikringssystem ikke er pa-

rat til at tage udfordringen op med henblik på nye f.eks. materialer? en anden væsentlig dis-

kussion har handlet om ’det nye’ pr. definition er fremtiden, eller kan gennemprøvede syste-

mer 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. 

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

konstruktioner. beton eller porebetonløsninger hører også til de enkle valg. overflader ind-

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

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

mere komplekse materialesammensætninger. på isoleringen er det gennemgående papiriso-

lering eller træfiberisolering, der er anvendt. valgene peger generelt på, at der i overvejelser-

ne har været taget hensyn til såvel knappe materialeressourcer, materialernes bundne ener-

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 stål-

rammekonstruktion og et træskelet, der beklædes med et langtidsholdbart kompositmateri-

ale. Mere konsekvent og enkelt i materialeholdningen er forslag b13/57761, der arbejder med 

et råhussystem baseret på træ. træfacade, massivtræselementer og indvendig træbeklæd-

ning, hvor elementerne endda er fuldt adskillelige. endelig er b2/35813 et eksempel på en 

betonrammekonstruktion, lette præfabrikerede vægelementer, der skaber en høj fleksibili-

tet 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 

paradokset mellem nytænkning 

og byggeteknisk sikkerhed ses 

udfordret i de seks forslag og er 

vendt til potentialer. Samtlige 

forslag bygger på ny fortolkninger 

af allerede kendte materialer eller 

byggetekniske løsninger. 

dommerkomiteen
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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 in-

dividualisering 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 be-

kendt 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 pro-

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

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

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

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

mm. er tydeligvis svære at rumme inden for budgettet og der er i flere projekter alene dispo-

neret med passive tiltag.

i den økonomiske vurdering har udgangspunktet været at ligestille forslagene. Forslagsstil-

lernes beskrivende tekster og tegninger er blevet vurderet og sammenholdt med arealud-

drag 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 spekta-

kulære 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 dommerkomi-

teens vurdering, at også de økonomiske aspekter, som foruden anlægsudgifter også gælder 

driftsøkonomien, kan komme på plads i de fleste af forslagene – uden at anfægte forslage-

nes hovedkoncept. 

sammenfatninG 
det har været en udfordring at indfri de mange ønsker som ministeriet, kommunerne og 

aktive driftsbesparende tiltag som 

solceller, intelligent styring, varme-

genvinding, genbrug af spildevand, 

lar løsninger mm. er tydeligvis svæ-

re at rumme inden for budgettet.

|   etape 2   |   Generelle bemærkninGer
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etape 2boligorganisationerne har lagt ind i konkurrenceprogrammet, men det er dommerkomi-

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 konkurrencepro-

grammet – og mere, hvad bæredygtighed angår. uanset det ikke helt er lykkedes at nå mål-

stregen 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 ud-

pege 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, bæ-

redygtige og økonomiske løsninger samt evnen til at være nytænkende i forhold til det alme-

ne byggeris udvikling i fremtiden, er der ved afstemning opnået enighed om at udpege for-

slag a15/23710 og b13/57761 som endelig vindere af konkurrencen.

dommerkomiteen ser frem til at følge realiseringen af forslagene og håber samtidig, at kon-

kurrencens 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 for-

skellige 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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overordnet diSponering og infraStruktur

den overordnede disponering af grunden udgøres af tre cir-

kulære boligklynger, der ligger midt på konkurrencegrunden 

med frit udsyn til det naturfredede landskab og med fremtidi-

ge udstykninger på alle sider. dispositionsforslaget udgøres 

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

’skovhuse’. 

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

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

nes fællesdæk via landskabstrapper eller skrånende ramper. 

permeable belægninger og det, at bygningerne er hævet over 

terræn, skaber gode betingelser for lokal vandafledning og 

opsamling af regnvand.

bebyggelSen

almenbebyggelsens cirkulære klyngeboliger beskrives i eta-

pe 2 kun i pixelerede cirkler, der alle fremstår arkitektoniske 

karakterfulde, menneskelige i skala og varme i deres materia-

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

me varierende lysforhold med gennemlyste lejligheder og 

terrasser både for og bag. 

dissinG+weitlinG architecture ophavsret

underrÅdgivere 
eentileen
wissenberG
move arkitektur, landskab

Forslag a15/23710  |  seest kolding  

endeliG vinder etape 2 

udearealerne er karakteriseret ved, at forstædernes private 

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

les naturlandskab på klyngernes ydersider. det beskrevne 

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

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

lægsoplevelse. dette flydende landskabssyn virker endvidere 

rigtig godt med det naturfredede landskab, der støder op til 

bebyggelsen og skaber flot sammenhæng mellem mose – og 

engområde.

disponeringen med 3 klynger giver mulighed for at dyrke fæl-

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

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

sig et veldimensioneret fælles gårdrum, hvor et potentielt 

stærkt nabofællesskab kan opstå omkring de forskellige fæl-

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

men samtidig et dristigt opgør med traditionel zonering med 

ønske om fællesskab og fælles landskab.

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

tes et fælleshus, hvilket yderligere styrker den sociale bære-

dygtighed og giver mulighed for at kunne afholde større ar-

rangementer og adgang til vaskeri, værkstedsfaciliteter, ha-

veredskaber mm.

dommerkomiteen

et markant natursyn og en vision 
for nye brugerinddragende produktionsmetoder

a
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boligerne

boligerne er veldisponerede og gennemlyste i stueplan med 

angivelse af flotte dobbelthøje løsninger i flere af boligerne. 

også løsningen med udvendig trappeopgang i boliger i et eta-

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

mensætning af boligtyper. Fleksibiliteten inden for den enkel-

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

skrevne mulighed for individuel tilpasning i betragtning. 

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

bæredygtighed 

projektet er kendetegnet ved en klar og personlig stillingta-

gen til bæredygtighed. gennemgående på alle niveauer lige 

fra dispositionsplan til bebyggelsesplan, klynger og boliger er 

der personlige statements under overskrifterne: social, Miljø 

og økonomi. disse giver et klart indtryk af, at projektet ’har 

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

stilleren har været igennem i udarbejdelsen af forslaget og i 

de valg, der er taget. 

boligerne lægges tæt på det beskyttede mose- og vådområde, 

og samtidigt foreslås et spændende stisystem, der ikke alene 

giver bebyggelsens beboere, men hele bydelen, mulighed for 

naturoplevelser. 

projektet sprænger rammen for lca i dgnb-systemet i for-

hold til lav co2-påvirkning på grund af udstrakt brug af træ og 

funderingsløsningen. Forslagsstilleren har screenet projektet 

til en dgnb guldcertificering, og det forekommer delvist rea-

listisk, men afhænger af projektets videre bearbejdning. som 

udgangspunkt vurderes projektet som et projekt, der uden 

videre vil kunne opnå en sølvcertificering i dgnb-systemet 

for boliger. såfremt der gøres tilvalg af bygherre, vurderes 

det, at projektet kan opnå en guldcertificering, men i betragt-

ning af forslagets økonomi vurderes det urealistisk.

de beskrevne materialevalg er besnærende. boligerne er nær-

mest dogmatisk komponeret af et modulært byggesystem af 

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

diffusionsåbent og formentlig velfungerende byggeprincip i 

forhold til fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. valg af 

krydsfineren bliver af afgørende betydning for indeklima og 

genanvendelse, og især limen skal der redegøres grundigt for 

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

kommende viderebearbejdning indarbejdes en passende 

overgang til trækonstruktion og inddækning af træbeklæd-

ning generelt. 

der er grundlæggende arbejdet med lyset både i forhold til 

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

belthøje rum, og der anvendes ventilationsvinduer, der bidra-

ger til et godt indeklima. boligerne opfylder 2015 uden aktive 

tiltag, hvor forslagsstilleren har forholdt sig pragmatisk til 

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

nomisk afvejning.

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

nenter produceres, samles og sættes op på stedet. denne digi-

tale proces muliggør en form for masseproduktion, som igen 

muliggør et utal af variationer og individuel tilpasning. dette 

bør spille sammen med inddragelse af brugerne (lejerbo, kol-

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

boligerne danner rammen om et fantastisk gårdrum, der gi-

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

virke lidt ekskluderende i forhold til omgivelserne. gårdrum-

met og omgivelserne indeholder fine forslag til lokal afled-

ning af regnvand.

økonomi

på basis af den foretagne økonomivurdering vurderer dom-

merkomiteen, at forslaget vil kunne bringes til realisering in-

den for den økonomiske ramme for projektet. det er dog 

dommerkomiteens klare vurdering, at forslaget skal modifi-

ceres med henblik på at imødekomme de økonomiske forud-

sætninger, der gælder for alment byggeri. bearbejdningen vil 

kunne indgå i den sædvanlige dialog med mellem bygherren 

og den vindende rådgiver, og det er dommerkomiteens opfat-

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

onelle, tekniske og arkitektoniske principper bliver antastet.

Sammenfatning

Forslaget er et både markant og nytænkende bud på Fremti-

dens bæredygtige almene bolig på flere planer - fra sit mar-

kante natursyn til en vision for nye brugerinddragende pro-

duktionsmetoder. Forslaget skal fremhæves for sin stærke ar-

kitektoniske og identitetsskabende arkitektur og for samtidig 

at ville skabe sammenvævede fællesskaber. på det byggetek-

niske niveau skal fokus på det sunde indeklima fremhæves 

samt visionen for en ny byggeteknik med høj fleksibilitet.

trods forslagets mange kvaliteter vil realiseringen være betin-

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

en forsimplet bygningsgeometri, men det vurderes, at forsla-

get er tilpas robust for viderebearbejdning i samarbejde med 

bygherren.
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overordnet diSponering og infraStruktur

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

ditionelle, modernistiske og abstrakt tænkte betonbyggeri til 

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

fordel for genbrug og værdsættelse af patineringens kvalite-

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

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

tethed til fordel for individuel medvirken og prægning.

bebyggelSen

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

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

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

lignende trækonstruktion, der forbinder husene omkring den 

centrale grønning. 

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

etc. foruden at være et varieret og rumskabende element i 

gade billedet og hele bebyggelsen. der er placeret et fælles-

hus med vaskeri i det nordlige hjørne.

de grønne arealer midt i bebyggelsen foreslås indrettet til 

fælles have med frugttræer, bærbuske og køkkenhaver. Fælle-

den nord for bebyggelsen træbeplantes og indrettes til rekre-

ative formål.

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

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

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

kelt elevator, plus en trappehustype med énetages lejligheder.

bebyggelsens træarkitektur fremstår sprød og elegant og 

med et meget varieret udtryk, der forstærker oplevelsen af 

bebyggelsens tætte, komplekse og oplevelsesrige formatio-

ner af bygningskroppe og rumforløb. 

boligerne

Forslagets udvalg af bygnings- og boligtyper betragter dom-

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

bilitet, som byggesystemet tilfører indretningen af den enkel-

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

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

muligt at etablere en variation af velfungerende og velpro-

portionerede, gennemlyste lejligheder i husene.

bygningernes bærende konstruktion er et søjle-drager-system 

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

indvendigt skildrer projektet, lidt idealiseret, en atmosfære 

præget af ubehandlet materialitet, domineret af træbyggesy-

stemet.

træhusenes konstruktioner og materialeanvendelser er kendt 

teknologi, her kombineret til en ny model af et træbygge-

system.

bæredygtighed

Forslaget har fokuseret på de fire tidligere nævnte manifester 

under overskrifterne: Fremtidig, bæredygtig, almen og bolig! 

her fordøjes ordene og deres betydning. derudover går be-

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

tarer for hvert enkelt punkt i ordningen.

der demonstreres en fornuftig tilgang til indeklima og fleksibi-

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

mulighed for anvendelse af andre glastyper på baggrund af 

simuleringer af temperaturforhold. til boligernes indekli-

makvaliteter hører en større etagehøjde og dermed et større 

rumvolumen end standard. udhæng og altangange, der ska-

ber tilstrækkelig mulighed for solafskærmning og træets 

gode indeklimatiske egenskaber gør tilsammen, at der kan 

skabes et godt indeklima.

de væsentlige bæredygtige elementer er den konsekvente 

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

og brugbare rum mellem husene. 

der arbejdes med en konstruktion, hvor elementerne bygges 

på stedet. systemet er sandwichkonstruktion af massivtræ 

isoleret med papiruld. i forslaget er malinger og overfladebe-

handlinger bevidst undgået for at minimere miljøpåvirknin-

ger og vedligeholdelsesudgifter, ligesom der ikke er behov for 

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

gå en lange række af de stoffer og materialer, der traditionelt 

giver problemer både i forhold til arbejdsmiljø, indeklima og 

bortskaffelse af bygningsmaterialer. det giver desuden me-

get få belastninger i forhold til knappe ressourcer, affald og 

carbonFootprint. træet giver et ærligt udtryk og en patine-

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

byggesystemet betyder, at bygningen er demonterbar. dette 

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

passes nye behov. 

træets brugervenlige og traditionelt imødekommende, ’blø-

de’ karakter bidrager til en positiv opfattelse af såvel boligen 

og bebyggelsen. træs robusthed over for klimaet kan være 

forskelligartet. i dette forslag er der indarbejdet konstruktiv 

beskyttelse. yderligere vurderinger af især facadernes æld-

ningsproces ønskes. 

byggesystemet åbner store muligheder for fleksibilitet, 

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

af lette vægge i boligen bestemmes og udføres af beboerne.

Forslaget vurderes at performe over middel, jf. dgnbcertifice-

ringen for boliger, på materialer, fleksibilitet og begrønning i 

forslaget, mens uderummenes kvalitet og dagslystilgang i 

den enkelte bolig vurderes at være gennemsnitlig. Forslaget 

vurderes at kunne opnå en sølvcertificering - og at det ligger 

tæt på en guldcertificering.

bygningen overholder 2015-energiramme med passive tiltag 

og kan, hvis ønsket, med et relativt beskedent solcelleareal 

opgraderes til 2020-energiramme. 

Forslaget skal desuden roses for den elegante måde at inte-

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

rummet med private, semiprivate og offentlige zoner lykke-

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

sammen, giver god mulighed for fællesskab og mødesteder.

økonomi

på basis af den foretagne økonomivurdering vurderer dom-

merkomiteen, at forslaget vil kunne bringes til realisering in-

den for den økonomiske ramme for projektet. det er dog 

dommerkomiteens klare vurdering, at forslaget skal modifi-

ceres med henblik på at imødekomme de økonomiske forud-

sætninger, der gælder for alment byggeri. bearbejdningen vil 

kunne indgå i den sædvanlige dialog med mellem bygherren 

og den vindende rådgiver, og det er dommerkomiteens opfat-

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

onelle, tekniske og arkitektoniske principper bliver antastet.

Sammenfatning

Forslaget fremhæves på grund af dets konsekvente og karak-

teristiske kombination af bæredygtig tænkning og træarki-

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

slagets klare planudkast udformet til en tæt, kompleks og 

oplevelsesrig randbebyggelse har ligeledes medvirket til at 

overbevise dommerkomiteen.

Forslaget taler til hjertet med sin gennemførte træfremto-

ning og et gaderum, der opfordrer til det uformelle naturlige 

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

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

mende beboere. her findes fællesskabet elegant i gademiljø-

et mellem boligerne, samt aktiviteter knyttet til daglige gøre-

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

endvidere har lejlighedstypernes forskellighed, deres fleksibi-

litet samt imødekommenhed den kvalitet, at løsningen kan 

kopieres til almene boliger andre steder, og dermed pege frem 
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og ud over grundens afgrænsning. en øjenåbner for, hvordan 

man kan bygge fremtidens almene etageboliger i træ.

trods forslagets mange kvaliteter vil realiseringen være be-

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

uderum og depoter til alle boliger, bedre tilgængelighed og 

sammensætning af boligtyper. Men det vurderes, at forslaget 

er tilpas robust for viderebearbejdning i samarbejde med 

bygherren.
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overordnet diSponering og infraStruktur

Forslagets helhedsplan placerer tæt-lave bebyggelsesklynger 

på terrænets naturlige plateauer omgivet af et velplanlagt og 

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

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

den samlede bebyggelses suburbane gade eller pladsflade.

bebyggelSen

bebyggelsesklyngerne består af fire boligklynger – korte se-

kvenser af to-etages dobbeltrækkehuse med en glasoverdæk-

ning imellem. det halvprivate og halvoffentlige klimabeskyt-

tede mellemrum kan udnyttes til dyrkning, leg, forhaver eller 

blot som sæsonforlængende fælles opholdsareal.

bebyggelsen eller boligklyngen kan siges at repræsentere en 

ny bebyggelsestype skabt af forslagsstillernes bæredygtige 

tilgang, men den repræsenterer samtidigt en tradition for tæt 

grupperede, overdækkede bofællesskaber, hvoraf der findes 

flere eksempler inden for det almene boligbyggeri.

bebyggelsens arkitektoniske udtryk virker let, elegant og far-

verigt. som en samling drivhuspavilloner eller maritime som-

merhuse der placerer sig fint i det grønne forstadslandskab. 

boligerne

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

nelt og rationelt udformede, generelt anvendelige og gen-

nemlyste.

husene er opbygget af lette stål- og aluminiumskonstruktio-

ner beklædt med træ. glasoverdækningen beskrives som en 

standard-drivhuskonstruktion. dommerkomiteen ser en ud-

fordring i at sikre et godt indeklima under drivhuskonstrukti-

onen samt, hvorledes denne vedligeholdes og rengøres.

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

mes som en simpel glaskonstruktion beklædt med højreflek-

terende overflader for både at virke dagslysoptimerende og 

danne basis for naturlig ventilation.  

bæredygtighed 

Forslaget har sin egen tilgang til og vision om bæredygtighed, 

og har bygget et koncept op, der tilgodeser bæredygtigheden 

på flere planer. der leveres en konsekvent og omfattende 

gennemgang fra områdeplanen og den overordnede bebyg-

gelsesstruktur under overskriften ’øko-siting’ over bebyggel-

sens og boligernes udformning, ’øko-lektiv’ til den konstruk-
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tive opbygning, materialeanvendelsen og den tekniske apte-

ring, ’øko-strukt’.

denne ’arkitektoniske bæredygtighed’ fremstilles som en vi-

sion baseret på det almene boligbyggeris tradition for fælles-

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

nem temaerne ’fællesskabet’, ’fællesmiljø’ og ’fællesøkonomi’.

i bebyggelsens udformning og funktion eller indhold er der 

endvidere lagt op til en tematisering imellem de fire klynger, 

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

klynge’ og en ’ressourceklynge’. Forslaget fremhæver denne 

tematisering som en undersøgelse af forskellige bæredygtige 

skarpvinklinger, som giver forslaget meget høj grad af origi-

nalitet og diversitet med mange forskellige og interessante 

oplevelser for beboerne. dog har det også af økonomiske 

grunde været nødvendigt at arbejde med de forskellige tiltag 

adskilt i klyngerne og ikke gennemgående for alle boligerne. 

efter dommerkomiteens opfattelse forudsætter forslaget 

(måske for) ambitiøse forventninger til beboernes involvering 

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

ger til beboernes eget forbrug, eller ved affaldssortering til 

fraktioner til genbrugsstationen eller til bebyggelsens egen 

byttestation.

Forslaget indeholder en lang række virkemidler til social, mil-

jømæssig og økonomisk bæredygtighed, og man oplever, at 

forslagsstillerne har været mange vurderinger og overvejel-

ser igennem for endelig at lande på den optimale kombinati-

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

drer forslagsstillerne de finansielle modeller og konventionel 

tænkning og udfolder c2c-paradigmet, der ud over materiale-

kredsløb foreslår modeller for cirkulær økonomi. leasco er et 

interessant bud på en fremtidig forretningsmodel, der dog 

ikke er realiserbar efter almenboligloven.

Materialemæssigt gøres der rigtig meget ud af bunden ener-

gi, emissioner, bortskaffelse, genbrug og genanvendelse. der 

anvendes præfabrikerede elementer med bærende trækon-

struktioner og papirisolering. på fællesarealerne er skiftende 

belægninger, hvor de tunge belægninger udføres med gen-

brugsmaterialer. der medtages enkelte c2c-certificerede pro-

dukter, og der forventes en genanvendelsesprocent på mini-

mum 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 

på bæredygtigheden, idet den sociale dimension fremstår 

mest gennemarbejdet. det vurderes, at forslaget uden pro-

blemer kan opnå en sølvcertificering i dgnb-certificeringen 

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

slagets rækkevidde.

økonomi

en økonomisk vurdering viser, at forslaget vil have det svært 

med at kunne realiseres inden for den fastsatte økonomiske 

ramme. navnlig det glasoverdækkede uderum vurderes ikke 

at være realistisk at udføre og det er dommerkomiteens vur-

dering, at bebyggelsen mister en vigtig del af hovedkoncep-

tet uden atriumløsningen.

Sammenfatning

Forslaget er et sammenhængende og originalt bud på en tæt-

lav bebyggelse baseret på en bredt anlagt analyse af og en 

stærk og klar vision om bæredygtigt alment byggeri, der både 

er traditionsbevidst og nutidigt.

Forslagets sikre arkitektoniske greb om kombinationen af 

bæredygtig innovation, fornyelsen af den almene boligkultur 

og dens byggeskik har virket meget besnærende på dommer-

komiteen og ført til mange gode diskussioner omkring det 

overdækkede uderum og hvor, grænserne for fællesskaber 

bør ligge. dommerkomiteen har haft sine tvivl om, hvorvidt 

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

ten de tematiserede bæredygtige tiltag eller det glasover-

dækkede fællesareal ville blive kompromitteret.

samlet set er forslaget et på mange måder unikt og originalt 

værdidrevet forslag, der på meget gennemtænkt vis udfor-

drer fremtidens bæredygtige almene bolig.
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Situationsplan 1:500
LIVSSTYKKE - ID 01338 24FREMTIDENS ALMENE BÆREDYGTIGE BOLIGER - FASE 2
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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 pla-

teauer (firkløveret), at skabe god kontakt mellem bebyggel-

sesklyngerne samt mulighed for et tvangfrit fællesskab i den 

enkelte boligklynge.

disponeringen af bebyggelsesklyngerne på området er juste-

ret i forhold til etape 1, så samspillet mellem dem og den om-

givende bebyggelse, deres grønne og blå mellemrum og infra-

strukturen er forbedret. 

bebyggelSen

bebyggelsen er en nyformuleret hybrid af klynge- og række-

husbebyggelsen. bebyggelsesklyngernes korte, frie række-

hussekvenser 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, 

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; 

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; henrik errebo schou rasmussen, ingeniør ida; therese lea Martzen, praktikant

Forslag a31/84572  |  seest kolding  

deltaGer etape 2  

a
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det rummer. de supplerende illustrationer understreger både 

den samlede bebyggelses og bebyggelsesklyngernes over-

skuelige skala og afslappede karakter.  

placeringen af de ét- og toetages boligrækker i klyngerne 

samt klyngernes solorientering er efter dommerkomiteens 

mening fortsat diskutabel, men vil med det frie bebyggels-

planprincip kunne varieres og optimeres. 

boligerne 

boligernes enkle og fleksible hoveddisponering i etape 1 er 

fastholdt, men på dommerkomiteens anmodning tilføjet en 

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

rianter heraf.  

Étplans-typerne glider uden problemer ind i den oprindeligt 

fremstillede bebyggelsesstruktur med deres indgangsrepo-

ser som formidlende overgang mellem den private bolig og 

det fælles gårdareal.  

byggeteknik og materialer

Forslagets enkle byggeskik baseret på let tilvirkelige porebe-

tonblokke og- elementer hører til forslagets innovative, byg-

geteknisk ‘afslappede’ kvaliteter.

Forslaget redegør i tekst og gennembearbejdede snit for de 

byggetekniske problemstillinger og –steder, som dommerko-

miteen ønskede nærmere belyst. byggeteknisk forekommer 

byggesystemet generelt enkelt og let håndterbart og materi-

alebehandlingen ukompliceret. de arkitektonisk professio-

nelt beherskede detaljer bør fremhæves. 

de pudsede porebetonmure og det glatte tag beklædt med 

glasfiberarmerede polymerkoposit-plader giver sammen med 

de beherskede detaljeringer et stilfærdigt, raffineret arkitek-

tonisk udtryk. det samme gælder fælleshusets arkitektur.

bæredygtighed

både socialt, miljømæssigt og teknologisk opfylder bebyggel-

sen kravet om en fornuftig, afbalanceret bæredygtighed, der 

på grund af sin byggeskikagtige beherskelse kunne fortjene 

betegnelsen arkitektonisk bæredygtighed. 

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

ge, afskærmninger om hyggekroge og halvmure består af 

massive porebetonelementer. Forslaget er overbevisende og 

realistisk i sin stilfærdige tilgang til bæredygtighed. ikke pran-

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

indretning, fleksibilitet, indeklima, energiforbrug, materiale-

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

været arbejdet tværfagligt på løsningerne og økonomien har 

ikke været et glemt emne under udarbejdelsen. 

de fremherskende byggematerialer og deres konstruktions-

principper gør projektet c2c- og dgnb-venligt. basismateria-

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

‘pletvis’, hvis det skulle blive nødvendigt.

der er i forslaget vist stor respekt for området og dets kvalite-

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

regnvandssøer, regnbede og vandrender til vandafledning. 

der er disponeret belagte opholdszoner i midten af gårdrum-

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

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

betonblokkene skabt hyggelige og anvendelige nicher og kro-

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

Forslagsstillerne har realistiske forventninger til beboernes 

aktiviteter og arbejdsindsats i driften og har samtidigt er-

kendt og indarbejdet, at den endelige udformning af boliger 

og udearealer bør ske i samarbejde med de kommende bruge-

re, for at sikre størst mulig tilfredshed og ejerskab. 

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

livet’, den skal kunne tilpasses beboernes skiftende behov – 

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

Forslaget vurderes at performe gennemsnitligt i dgnb-certi-

ficeringen for boliger, hvor det vurderes at være muligt at 

opnå en sølvcertificering. 

økonomi 

en økonomisk vurdering viser, at forslaget med mindre juste-

ringer kan realiseres inden for den økonomiske ramme. 

Sammenfatning 

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

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

ment boligbyggeri på et grundlag af fællesskab og bæredyg-

tighed. dommerkomiteen har dog haft visse betænkelighe-

der med klyngernes og boligernes solorientering og udsigts-

forhold, der fortsat forekommer lidt ulogisk.

til trods for forslagets professionelle beherskelse af de arki-

tektoniske virkemidler, herunder sammenhængen mellem 

det funktionelle indhold og den tektoniske opbygning, kan 

bebyggelsens udformning og fremtoning fremstå så traditi-

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

ligforenings image. de pudsede facaders krav til vedligehol-

delse har ligeledes givet anledning til let betænkelighed.
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overordnet diSponering og infraStruktur

Forslagets overordnede plan- og bebyggelsesstruktur af 

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

ger til fælleslokaler og ét-værelses lejligheder er uændret fra 

1. etape. kvaliteterne ved denne struktur er som beskrevet i 

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

forhold og den koncentrerede bygningsform.

punkthuse og fælleshuslænge danner en ankomstplads, der 

fungerer som entré til bebyggelsens fælles grønne, rekreative 

arealer.

kælderparkeringen er løst fint i henhold til programmets øn-

sker, men kunne uden problemer anlægges som parkering i 

konstruktion på terræn, hvilket anses som positivt.

bebyggelSen   

Forslagets punkthusbebyggelse præsenterer en original, ny 

typehybrid skabt af etagehuset med smalle lejligheder kom-

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

kring fællesarealet ekstruderet op til et etagehus.

punkthusenes fælles, klimabeskyttede, centrale ankomst- og 

vesthardt arkitekter ophavsret
hans jørgen vesthardt, arkitekt Maa

Medarbejdere Martin ulrik jørgensen, stud. arch.

archiwoo ophavsret
rasmus beck, arkitekt Maa

underrÅdgivere 
poul bæk pedersen, lektor maa

tri-consult
søren ibsen, direktør, partner, konstruktionsingeniør 

Medarbejder: sidsel petersen Warming, civilingeniør, indeklima og energi

bymunch, landskabsarkitekt

konsulenter beton
asbjørn sønderGaard, cand.arch.
per dombernowsky, civilingeniør

Forslag b2/35813  |  lisbjerG aarhus  
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Dispositionsplan 1 : 1000

Arkitektonisk holdning

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

Boligens tilpasningsdygtighed
”Boliger som kan tilpasse sig ændrede familieformer og familiestørrelser og passe til forskellige 
kulturer”
 – vores projekt baseres på en boligtype som kan varieres fra en etværelses bolig til et 15 væ-
relses kollektiv eller flergenerationsbolig.

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

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 ele-
menter 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 løs-
ninger, 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 

Vision

04  [35813] Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig - opgave [B] - fase [2] 
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trapperum i kombination med muligheden for at etablere 

fællesarealer på etagerne skaber rum for det valgfrie fælles-

skab, som kendetegner det almene boligbyggeri og i dag den 

sociale bæredygtighed. landskabet imellem kuberne og kva-

liteterne til ophold er ikke overbevisende eller tilstrækkeligt 

bearbejdet.

bygningernes facader af faste gavle og altangrid er siden eta-

pe 1 udviklet og illustreret som varierende, begrønnede fla-

der alt efter beboernes præferencer.

tagterrasserne er i etape 2 blevet erstattet af tagbegrønning.

 

boligerne

de smalle boligers enkle, båndmønster af indeliggende våd- 

og installationsrum overfor udeliggende opholdsrum gør 

dem meget fleksible i forhold til størrelse, rumdisponering og 

opdeling. desuden skaber de smalle lejligheder mulighed for 

en fleksibel kontaktflade til de fælles, centrale ankomst- og 

opholdsrum, ligesom de er forudsætningen for lejlighedernes 

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

tiv konsekvens af det ellers nytænkende lejlighedsmønster. 

altanerne kan begrønnes med plantevægge eller suppleres 

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

malt give gode lysforhold både fra facadesiden og fra trappe-

atriet, men altanernes, drivhuse og karnappers solafskær-

mende effekt og det begrænsede lys især fra trappeatriet på 

de nederste etager, gør dommerkomiteen betænkelig ved 

nogle af boligernes dagslysforhold.

boligernes møllevingeorganiserede etageplaner orienterer 

dem alle mod to verdenshjørner og giver dem dermed alle en 

øst, syd eller vestfacade.

byggeteknik og materialer

konstruktioner og materialer repræsenterer en god, gennem-

prøvet byggeskik af bærende indre betonvægge og lette træ-

sandwichelementer som facade (betonsandwichelementer 

på gavlene), samt præfabrikerede toilet/ badekabiner.

Materialerne består hovedsageligt af tektonisk optimeret be-

ton og træ og dgbn- venlige komponenter.

bæredygtighed

Forslaget har i sin besvarelse taget udgangspunkt i en vision 

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

tighed, materialeholdningen, energi- og klimakoncept samt 

en grøn strategi.

Forslagets teknisk, miljømæssige bæredygtighed trækkes af 

den koncentrerede bygningsform, den enkle og fleksible byg-

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

næsten uanede muligheder for at sammensætte boligerne 

efter behov – i hvert fald behovet på opførelsestidspunktet. 

Mulighederne spænder fra syv mindre boliger til én stor bolig 

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

etager er der gode muligheder for dagslys, idet hjørnelejlig-

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

nemgående trapperum i midten. værdien af lyset fra trappe-

rummet på de nederste etager bør dog nok ikke overvurderes, 

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

gang til et overdækket ‘uderum’.

den sociale bæredygtighed er relateret til de overlappende 

fællesskabsgenererende rumligheder i både bebyggelsen, 

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

ningen, omkring trappe og elevatorkernen forventes at kun-

ne skabe et fællesskab mellem beboerne på etagen, mens det 

i dommerkomiteen opleves mere tvivlsomt, at rummet mel-

lem bygningerne vil opfordre til ophold på grund af skalafor-

hold.  

de vigtigste materialer er træ og beton. bygningens hoved-

konstruktion er beton, mens der apteres i lette trækonstrukti-

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

ger ude og til vægge i trapperum anvendes genbrugsbeton, 

der er opskåret beton fra nedrevne bygninger, hvilket anses 

som et positivt tiltag i relation til bæredygtighed generelt. 

beboerne kan opnå individualitet og variation ved tilvalg af 

facadeløsninger; plantevæg, karnap, hobbyboks eller drivhus. 

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

giver bygningerne et grønt image.

bygningen overholder energiramme 2015 med passive tiltag 

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

dygtigt. Forslagsstillerne forventer, at de tilvalgte facadeele-

menter kan bidrage til regulering af indeklimaet, idet plante-

væggene og karnapper eller drivhuse kan skabe skygge om 

sommeren og dermed afhjælpe overophedning. da der er tale 

om tilvalg, bør der nok lægges en overordnet vurdering ind, 

ligesom det bør vurderes, om tiltagene tillader tilstrækkeligt 

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

nes, når der er behov for lyset.

Forslaget vurderes at performe over gennemsnittet i dgnb 

certificeringen for boliger og at kunne opnå en sølvcertifice-

ring. såfremt udfordringen med immobil solafskærmning lø-
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ses vil projektets sølvcertificering forbedres yderligere og 

med ekstra tiltag enten for uderummenes kvalitet eller i udfø-

relsesfasen vil forslaget kunne komme meget tæt på en guld-

certificering.

økonomi 

selv om den økonomiske vurdering viser en overskridelse i 

forhold til den fastlagte ramme, vurderer dommerkomiteen, 

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

den økonomiske ramme uden, at forslagets hovedkoncept 

bliver antastet.

etape 2   |   b2

Sammenfatning

Forslaget er, som alment boligbyggeri med vægten på fælles-

skab og bæredygtighed og inden for rammerne af en miljø-

mæssig og teknisk afbalanceret byggeskik, typologisk og arki-

tektonisk nytænkende og dermed et vigtigt bidrag i debatten 

om udvikling af den almene bolig.

dog er dommerkomiteen lidt tvivlende over for den åbne 

punkthustype, om den klimatisk, funktionelt og skalamæs-

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

spørgsmålstegn ved lysforholdene i lejligheder og de fælles 

opgangsatrier.
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Snitplacering

Disse tjenester er der selvsagt også behov for i nye boligområder, for at sikre grundlaget for 
sundhed og livskvalitet blandt beboere og besøgende. Her opstår derved muligheden for proak-
tivt at sikre en solid klimatilpasning.
 
Hvorfor biodiversitet i Lisbjerg boligområde?
Hvorfor flytte til Lisbjerg? Udover nærheden og en hurtig [letbane] forbindelse til Aarhus midtby 
er det helt særlige ved den nye bydel i Lisbjerg, at man kan bo i naturen, med udsigt og nem 
adgang til grønne områder og herigennem fremme en sund og aktiv livsstil. 
 
Flere undersøgelser peger på at de grønne områder er essentielle både som en naturlig del af 
vores hverdag og ved særlige begivenheder. De fungerer som frirum til afslapning, som fleksible 
rum til forskellige aktiviteter, de stimulerer vores sanser og forstærker fornemmelsen og ople-
velsen af årstidernes skiften. Særligt den sansmæssige påvirkning, naturen giver os er
vigtig for vores mentale sundhed (Jf. forskningsprojekt: Petersen, L.K, Hald, A.B., & Jensen, 
A., 2011).
 
Projektets DNA/Løsningskatalog
Projektets vision for fremtidens bæredygtige Almene boligområde i Lisbjerg er, at man med 
udgangspunkt i grønne og bæredygtige principper omkring det gode liv og biodiversitet, har en 
oplevelse af at bo i naturen. Som et supplement til konkurrenceplanen er der derfor udformet 
et løsningskatalog, som skal danne grundlag for den videre bearbejdning af projektets udearea-
ler. Emnerne i kataloget tænkes indbygget i skitseforslaget, men skal samtidig fungere som et 
konkret redskab, hvor der kan tilføjes/slettes punkter af alle projektets aktører efter evt. vundet 
konkurrence.

Lisbjerg Boligområde - Udearealer 
En følelse af at bo i naturen som en del af et grønt, urbant fællesskab prioriteres højt i Lisbjerg. 
Det nye boligområde udformes som en grøn, levende bydel med et varieret netværk af ople-
velser, stier og mødesteder. De nødvendige funktioner, som bydelen skal rumme, vil opleves 
som mere bymæssige øer i det grønne. Den mangfoldige flora og fauna i boligområdet vil over 
tid flette sig sammen med plante- og dyrelivet i de grønne kiler, og skabe sammenhængende 
grønne områder med stor diversitet. Boligområdet placeres i 3 landskabstyper, med hver deres 
identitet og beplantning: BY fælle haven, engen og vådområdet. Variationen i landskabstyper 
opleves som en variation i både beplantning og dyreliv. Der etableres fodresteder og naturlige 
levesteder for forskellige dyrearter, og via en sammenbinding af de grønne kiler, skabes fauna-

passager igennem hele området. I driften tilgodeses et fremme af disse biotoper og diversiteten 
[se løsningskatalog].
 
Projektet søger at sammenkoble de gode egenskaber vi kender fra ”villakvarteret”, ”livet på 
landet” og ”bymidten”. Beboelserne får private terrasser samt opholdsmulighed v. ankomstom-
rådet. Her er plads til privat ophold, udekøkken, dyrkning af grøntsager, regnvandsopsamling 
osv. Kvaliteter som kendes fra villakvarteret. Udsigt og nærhed til naturen er kendetegnet for 
”livet på landet”. Disse kvaliteter skabes via kik, stisystemer, og grønne ”natur-lommer”, der 
trækker landskabet fra den omkringliggende grønne kile ind i bebyggelsen. 
I udformningen af bebyggelsens sammenflettede punkthuse findes inspirationen fra midtbyens 
tæthed og varierende struktur med fællesskabet, mødesteder, gode naboskaber, havelaug og 
stor variation i rummelighed.  
 
Bydelens udformning
Kobling til gl. Lisbjerg, tilgængelighed, effektiv udnyttelse af grunden og terræn/afvandingsfor-
hold er de 4 parametre, der er særligt bestemmende for bebyggelsesstrukturen. 
 
Landsbyens horisontale mangfoldighed afspejles i punkthusets vertikale grønne og rummelige 
forskellighed. Yderligere formidles overgangen med en stor ” By Fælled have” Der samspiller og 
supplere gl. Lisbjergs have struktur, med en moderne have med naturens egne spisekammer 
med skovsyre, ramsløg, hindbær, frugttræer osv. Der vil på dette område også være mulighed 
for dyrehold. Bebyggelsens lille fodaftryk og placeringen på grunden giver plads til grønne kiler, 
hvor der anlægges regnvands ”åer”/vådområder. Herved udnyttes det naturlige terrænfald til 
at lede regnvand væk fra bebyggelsen ned til ”vådområdet” og videre til regnvandsbassinet i 
Landskabsparken.
 
Der skabes variation i bebyggelsen via kik, indhak, skalaskift, beplantninger og funktioner. 
Bydelens pladser og veje tænkes at være multifunktionelle og kan anvendes til både sport, leg 
ophold og parkering. Bygningsfacaderne indgår i samspil med disse som grønne aktive vægge 
med drivhus, dyrkningshaver og grønne espalier. 

Bebyggelsens store grønne altaner og de grønne rum på hver etage i husene bidrager også til 
at øge biodiversiteten lokalt.

De fælles grønne opholdsarealer indeholder det aktive nærområde med frugthaver og legemu-
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Arkitektonisk kvalitet
Bebyggelse og forudsætninger
Den nye bebyggelse er realiseringen af de mange intentioner fra de afholdte konkurrencer, 
planlægningsarbejdet og borgerinddragelsen i forbindelsen med Kommuneplanen. Her har ste-
dets landskabelige og kulturelle spor fra stjerneudstykningen været en grundpræmis i forståel-
sen af bebyggelsens placering i en bydannelse hvis hovedretninger og dynamik stammer fra en 
spiraliserende bevægelse af byggefelter, sti- og vejstrukturer. Vores bebyggelse formidler med 
sine spiraliserede frie punkthuse i landskabet forbindelsen mellem det kileformede byggefelt og 
den cirkulære fælled omkring Lisbjerg.

De forbundne grønne punkthuse med optimal udsigt til byen og landskabet
For bebyggelsen i Lisbjerg er der valgt et grundstykke med overordentligt store landskabelige 
kvaliteter. Fra grundstykket er der en fantastisk udsigt til forskellige dele af ådalen, til byudvik-
lingen på den anden side af ådalen og til Aarhus Bugten. Vi kan med det af os foreslåede byg-
gesystem både bygge karréer, længehuse, rækkehuse og urbane villaer og har afprøvet disse 
modeller i 3D i forhold til krav om maximal adgang til udsigt og dagslys. Vi har valgt modellen 
med forbundne punkthuse, da denne model er den rigtige i forhold til stedet, ved at sikre en 
optimal udsigt fra de enkelte boliger og de tilknyttede næropholdsarealer og drager maksimal 
nytte af grundstykkets landskabelige kvaliteter og den efterlyste bebyggelsesprocent på 120 
procent.

Punkthusenes placering i det skrånende terræn giver mulighed for at landskabskoteringen mel-
lem bygningerne formidles ved et niveaufrit plan som snor sig fra ankomstpladsen i mellem de 
to punkthuse i første etape benævnt P1 og P2. Anden etape etablerer yderligere 3 punkthuse 
benævnt P3, P4 og P5. 

Punkthusene er forsynet med store grønne altaner på alle fire sider og bebyggelsen fremstår 
som to store grønne volumener der står i landskabet med grønne tage, altaner og facader for 
CO2 optagelse. Omkring husene plantes grønt, som kan vokse op af facader og altansystem og 
hurtigt og sikkert begrønne de tunge facader. Desuden foreslår vi vire og elefantriste i terras-
sesystemet for en mere individuel begrønning af facaderne.

Skala – volumen og rum tilpasset nutiden og fremtiden  
Med arkitektkonkurrencens planlagte ca. 10.000 m² store boligudbygning af grunden øverst i 
Lisbjergplanen er der lagt op en generel betragtning omkring ”skala”. 

I vores forslag anvender vi skalabegrebet i forhold til både udformningen af bebyggelsens mel-
lemrum og bygningernes formelle udformning og volumen. Vi har undersøgt skalabegrebet i 
udvalgte kendte bebyggelsestyper, herunder karrébebyggelser, blokbebyggelser, punkthuse og 
rækkehuse, og har fundet frem til en ”bolig - konfiguration” organiseret som forbundne punkt-
huse i 2 - 5 etager har den rette skala og danner en tilpasset overgang til konteksten som både 
består af de eksisterende mindre bebyggelser og landsbyens gårde og enkelthuse og så den 
kommende fremtidige kontekst, som er en ny bydannelse med større volumen og skala. Vi har 
således på den ene side foretaget en ”nedbrydning i skala” til overskuelige størrelser ved hjælp 
af punkthuse, men samtidig tænkt på den fremtidige større skala som kommer til at præge den 
nye bydel. Ved at sænke stueplanskoten på P1 og P2 en halv meter og reducere mængden af 
terrasser - tagterrasser i projektet er højden mod byfælleden nedskaleret i henhold til ønskerne 
i dommerbetænkningen.

Vores forslag bygger på en ide om en landskabsplan for det sammenhængende grønne område 
på grundstykket og på fælleden, der tager udgangspunkt i hvorledes stedet kan udvikles som 
landskabelig stedspecifik biotop i kombination med udformning som rekreativt opholdsareal. 
Dette betyder at denne østjyske sydvestvendte bakkeskråning skal bibringes nogle af de be-
plantningstyper, træer, buske og blomsterdække der mere naturligt ville vokse på dette sted 
når det ikke var behandlet som kultiveret agerland. Arbejdet med denne detaljerede biotop- og 
beplantningsplan er suppleret her i fase 2.

En landskabelig bebyggelse
 
Hvorfor biodiversitet?
I Danmark har vi i dag en situation, hvor 27% af de danske dyre- og plantearter er forsvundet, 
truede eller sårbare (Danmarks Miljøundersøgelser, 2013). Naturens tilstand i Danmark er kri-
tisk og tabet af biodiversitet fortsætter.
 
I takt med at klimaforandringerne stadig bliver mere synlige øges erkendelsen af menneskets 
helt basale behov for de tjenester, som vi modtager fra økosystemerne. Eksempelvis forsyning 
af drikkevand og naturen som kilde til rekreative oplevelser, aktiviteter og rum for fordybelse. 
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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. Bebyg-
gelsens 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.

Bebyggelsesformen er åben med punkthuse i parklignende omgivelser udformet som rekrea-
tive 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.

Regnvand
De bæredygtige tiltag i vores håndtering af regnvand, tager udgangspunkt i størst mulig ned-
sivning 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 nedsivnings-
systemet 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.   

Belægninger
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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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 udstræk-
ning har en form der åbner sig mod forskellige verdenshjørner og tager lys ind diagonalt igen-
nem 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.

Beboerne har via opgangshavelauget mulighed for at indrette det grønne rum i forhold til for-
skellige og skiftende behov. Det grønne rum afskærmes mod vejrliget ved en glasvæg og for-
synes med mulighed for grønne vækster efter beboernes behov. Initiativet omkring det grønne 
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 ska-
ber 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 
en overskuelighed og tryghed til fællesarealer. Samtidig har vi på boligniveau etableret store 
private opholdsaltaner.

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 
og trapperum jo flere møder.

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 apteringsprin-
cip 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 
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.

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 adkom-
starealer omkring fælleshus og punkthuse suppleres med yderligere belysning. På de belagte 
flader og på de øvrige nære aktivitetsarealer bruges en lav standerbelysning suppleret med en-
kelte 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 
iscenesættes specielt.

View 4-værelsesbolig
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Snitplacering

Disse tjenester er der selvsagt også behov for i nye boligområder, for at sikre grundlaget for 
sundhed og livskvalitet blandt beboere og besøgende. Her opstår derved muligheden for proak-
tivt at sikre en solid klimatilpasning.
 
Hvorfor biodiversitet i Lisbjerg boligområde?
Hvorfor flytte til Lisbjerg? Udover nærheden og en hurtig [letbane] forbindelse til Aarhus midtby 
er det helt særlige ved den nye bydel i Lisbjerg, at man kan bo i naturen, med udsigt og nem 
adgang til grønne områder og herigennem fremme en sund og aktiv livsstil. 
 
Flere undersøgelser peger på at de grønne områder er essentielle både som en naturlig del af 
vores hverdag og ved særlige begivenheder. De fungerer som frirum til afslapning, som fleksible 
rum til forskellige aktiviteter, de stimulerer vores sanser og forstærker fornemmelsen og ople-
velsen af årstidernes skiften. Særligt den sansmæssige påvirkning, naturen giver os er
vigtig for vores mentale sundhed (Jf. forskningsprojekt: Petersen, L.K, Hald, A.B., & Jensen, 
A., 2011).
 
Projektets DNA/Løsningskatalog
Projektets vision for fremtidens bæredygtige Almene boligområde i Lisbjerg er, at man med 
udgangspunkt i grønne og bæredygtige principper omkring det gode liv og biodiversitet, har en 
oplevelse af at bo i naturen. Som et supplement til konkurrenceplanen er der derfor udformet 
et løsningskatalog, som skal danne grundlag for den videre bearbejdning af projektets udearea-
ler. Emnerne i kataloget tænkes indbygget i skitseforslaget, men skal samtidig fungere som et 
konkret redskab, hvor der kan tilføjes/slettes punkter af alle projektets aktører efter evt. vundet 
konkurrence.

Lisbjerg Boligområde - Udearealer 
En følelse af at bo i naturen som en del af et grønt, urbant fællesskab prioriteres højt i Lisbjerg. 
Det nye boligområde udformes som en grøn, levende bydel med et varieret netværk af ople-
velser, stier og mødesteder. De nødvendige funktioner, som bydelen skal rumme, vil opleves 
som mere bymæssige øer i det grønne. Den mangfoldige flora og fauna i boligområdet vil over 
tid flette sig sammen med plante- og dyrelivet i de grønne kiler, og skabe sammenhængende 
grønne områder med stor diversitet. Boligområdet placeres i 3 landskabstyper, med hver deres 
identitet og beplantning: BY fælle haven, engen og vådområdet. Variationen i landskabstyper 
opleves som en variation i både beplantning og dyreliv. Der etableres fodresteder og naturlige 
levesteder for forskellige dyrearter, og via en sammenbinding af de grønne kiler, skabes fauna-

passager igennem hele området. I driften tilgodeses et fremme af disse biotoper og diversiteten 
[se løsningskatalog].
 
Projektet søger at sammenkoble de gode egenskaber vi kender fra ”villakvarteret”, ”livet på 
landet” og ”bymidten”. Beboelserne får private terrasser samt opholdsmulighed v. ankomstom-
rådet. Her er plads til privat ophold, udekøkken, dyrkning af grøntsager, regnvandsopsamling 
osv. Kvaliteter som kendes fra villakvarteret. Udsigt og nærhed til naturen er kendetegnet for 
”livet på landet”. Disse kvaliteter skabes via kik, stisystemer, og grønne ”natur-lommer”, der 
trækker landskabet fra den omkringliggende grønne kile ind i bebyggelsen. 
I udformningen af bebyggelsens sammenflettede punkthuse findes inspirationen fra midtbyens 
tæthed og varierende struktur med fællesskabet, mødesteder, gode naboskaber, havelaug og 
stor variation i rummelighed.  
 
Bydelens udformning
Kobling til gl. Lisbjerg, tilgængelighed, effektiv udnyttelse af grunden og terræn/afvandingsfor-
hold er de 4 parametre, der er særligt bestemmende for bebyggelsesstrukturen. 
 
Landsbyens horisontale mangfoldighed afspejles i punkthusets vertikale grønne og rummelige 
forskellighed. Yderligere formidles overgangen med en stor ” By Fælled have” Der samspiller og 
supplere gl. Lisbjergs have struktur, med en moderne have med naturens egne spisekammer 
med skovsyre, ramsløg, hindbær, frugttræer osv. Der vil på dette område også være mulighed 
for dyrehold. Bebyggelsens lille fodaftryk og placeringen på grunden giver plads til grønne kiler, 
hvor der anlægges regnvands ”åer”/vådområder. Herved udnyttes det naturlige terrænfald til 
at lede regnvand væk fra bebyggelsen ned til ”vådområdet” og videre til regnvandsbassinet i 
Landskabsparken.
 
Der skabes variation i bebyggelsen via kik, indhak, skalaskift, beplantninger og funktioner. 
Bydelens pladser og veje tænkes at være multifunktionelle og kan anvendes til både sport, leg 
ophold og parkering. Bygningsfacaderne indgår i samspil med disse som grønne aktive vægge 
med drivhus, dyrkningshaver og grønne espalier. 

Bebyggelsens store grønne altaner og de grønne rum på hver etage i husene bidrager også til 
at øge biodiversiteten lokalt.

De fælles grønne opholdsarealer indeholder det aktive nærområde med frugthaver og legemu-
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overordnet diSponering og infraStruktur

Forslagets overordnede plandisponering af grunden og be-

byggelsen er en fortolkning af den terrasserede, modernisti-

ske stokbebyggelse med de fælles adgangsarealer i midten 

og haver til hver side. denne bebyggelsesstruktur med skif-

tende mellemrum af mere urbane og belagte fælles- og ad-

gangspladser henholdsvis grønne park- og haverum tænkes 

repeteret på hele arealet ned mod lisbjerg skole. 

bebyggelsen er siden etape 1 blevet tilpasset det samlede 

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

for det udlagte byggefelt. nedtrapningen af stokkene fra fire 

til to etager følger og understreger det faldende terræn sam-

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

Forhaver, fritliggende havelodder og drivhuse udgør en del af 

de grønne bæredygtige tiltag. 

stiforbindelsen på tværs og under stokkene er fortsat bebyg-

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

installationsrum, etc. knyttes. ’tværgadens’ krydsning med 

gårdrummene skaber hotspots for tilfældige møder og plan-

lagt komsammen i hele bebyggelsen.

bebyggelSen 

den tætte, nedtrappende stokbebyggelse skaber grundlag 

for varierede og livlige miljøer mellem husene. bebyggelsens 

tætte stokke betyder imidlertid også en forskel i lejligheder-

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

etages høje ende af bebyggelsen vurderes at forringe lysfor-

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

der altangange, broer og elevatorer, der er en forudsætning 

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

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

sigt og lysindfald. 

boligerne

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

af ungdomsboligernes størrelse og indretning. der savnes vi-

sualiseringer, der viser lejlighedernes rumligheder og materi-

alitet. boligerne er fortsat traditionelt struktureret og ratio-

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

fungerende og generelt anvendelige.

gennemlyste opholdsrum med altaner til begge sider er en 

kvalitet.

byggeteknik og materialer

Forslaget uddyber i etape 2 byggeteknikken og de anvendte 

materialer.

selvom der anvendes en rationel byggeteknik med industrielt 

præfabrikerede boksmoduler i stålrammer og træ, er byggeri-

et ikke teknisk uproblematisk med de mange facadeforsæt-

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

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

også konstruktioner i gips og stål omkring vådrum kan være 

problematisk, ligesom tagterrasserne kræver byggeteknisk 

opmærksomhed.  

selv om de bevægede facader med opholdsaltaner monteret 

på modulboksene formodentlig er byggeteknisk krævende, er 

de et karaktergivende tilskud til bebyggelsens arkitektur.

det arkitektoniske udtryk, der fremkommer i etape 2 med de 

plast coatede træfinerplader, virker kunstigt.

bæredygtighed

Forslagets organisering af bosætningen omkring fællesskab, 

forstået som spontane eller tilvalgte fælles møde- og sam-

værsmuligheder, er central for dets sociale bæredygtighed.

i forslaget er der skabt et unikt uderum mellem boligerne – 

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

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

tegreret i et slanget forløb i det faldende niveauforløb mel-

lem husene, varieret med bassiner, opsamling og endog 

vandstråler til leg. til belægningen er anvendt genbrugstegl i 

forskellige farvevarianter. på grund af afstanden mellem hu-

sene i den høje ende, gangbroerne og orienteringen er der 

dog usikkerhed om, hvorvidt dagslysforholdene er optimale 

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

dene i boligerne. 

der er arbejdet konstruktivt med kommentarerne fra etape 1. 

der er tale om et præfabrikeret modulbyggeri. på materialesi-

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

og genbrugt tegl til højteknologiske kompositmaterialer. de 

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

kendt byggeteknik uproblematiske i relation til genanvendel-

se og recirkulation. det foreslåede coatede facademateriale 

virker dog kemisk mere problematisk i relation til bæredyg-

tighed. 

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

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

boligen. 

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

fylder energiramme 2020 uden anvendelse af aktive tiltag – 

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

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

tekniske løsninger på vand, varme og ventilation.

det vurderes, at forslaget performer rigtig godt i dgnb-certi-

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

ring.

økonomi

på basis af den økonomiske vurdering risikerer forslaget at 

blive dyrere end den fastsatte økonomiske ramme, men dom-

merkomiteen vurderer, at forslaget ville kunne bringes til rea-

lisering inden for den økonomiske ramme for projektet.

Sammenfatning

Forslaget er, som en ny etagehustypologi inden for almen t 

boligbyggeri med vægten lagt på fællesskab og bæredygtig-

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

innovativt og avanceret. 

dommerkomiteen har dog været betænkelig ved tætheden 

og lysforholdene i blokkenes mellemrum og i de nederste 

nordvendte lejligheder. 

bebyggelsesplanen er meget retningsbestemt og giver lange 

adgangsveje på smalle og lange altangange hvor man skal 

passere hinanden. 
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forslagene tegner et tidsbillede af, 

at der i dag teknisk set findes mange 

løsninger på bygninger, der via passive 

tiltag kan efterleve 2015 energikrav.

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 løsnin-

ger 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 ener-

giproduktion. Forslagene demonstrerer samlet set, at fremtidens bæredygtige almene bolig-

byggeri 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 

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

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

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

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 måle-

punkter, for at kunne opnå den bedste certificering som f.eks. i forslagene a12/35777, 

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 helhedsorien-

teret 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 isole-

ringsmaterialer 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. po-

rebeton, 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 energi-

forbruget – har været i fokus i en række forslag. disse vurderinger er en del af materialernes 

livscyklusbetragtninger.

etape 1

dommerkomiteen
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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 glas-

overdækket 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 ureali-

stisk. 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 varmekapaci-

tet, 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 isole-

ringsegenskaber, 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 fremhæ-

ver, at opvarmning med fjernvarme er den mest bæredygtige energikilde på grund af varme-

producenternes bestræbelser for at levere miljøbevidste produkter. andre foreslår bebyggel-

ser, der er mere eller mindre selvforsynende og uafhængige af energitilskud udefra. Forsla-

gene 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 arkitektoni-

ske 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 gene-

relt 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 for-

hold 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.

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 hvor-

dan 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 væsent-

ligt element i konkurrencen. Fremtidens bæredygtige almene bolig skal fungere optimalt 

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 

de fleste forslag har arbejdet 

fornuftigt med orientering, varme-

tilskud fra solindstråling og vindues-

placeringer/størrelser, solafskærm-

ning, dagslysforhold og materialers 

varmekapacitet, for at opnå gode 

varme- og indeklimaegenskaber i 

boligerne

dommerkomiteen
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med varierende kvalitet. Flere forslag har overset den semiprivate zone, der er vigtig i for-

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

det rigtigt godt, f.eks. i forslagene a12/35777, a22/00712, a24/54321, a27/43658, a28/17409 og 

a31/84572 og b1/82417, b4/42985, b18/76070, b23/01138.

variation i boligtyperne skal sikre en tilsvarende varieret beboersammensætning. derfor 

bør fleksibiliteten både i beboersammensætningen og helt ned i den enkelte bolig sikre, at 

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 demonstre-

rer, hvorledes der ved omtanke i planlægningen kan bygges smartere og bedre og derved 

skabes driftsbesparelser – uden at gå på kompromis med hverken kvalitet eller funktionali-

tet. 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 fremti-

dens tæt-lave bæredygtige almene bolig – generelt og specielt med beliggenhed på kløvkær-

grunden – kan organiseres og udformes. 

Forslagene er variationer over, hvordan boligenheder på en til to etager sammenstilles for 

optimering af bokvalitet og fællesarealer mellem boligerne. her findes drømmen om glashu-

set, 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 læn-

ger. i den anden ende findes forslag som a6/70511, der placerer enetages boliger parvis un-

der sadeltag udlagt som i parcelhuskvarterer. derimellem findes mange fine eksempler på 

sammenstilling af boliger i klynger på de naturlige landskabelige plateauer, hvor der opstår 

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 cirkulæ-

re, lineære og takkede formationer, for derved at skabe en variation og fleksibilitet i bebyg-

gelsen.  

forslagsstillernes bud på at skabe 

sammenhæng mellem den private, 

den semiprivate og den offentlige 

zone er løst med varierende kvalitet.

der er mange fine eksempler på sam-

menstilling af boliger i klynger på de 

naturlige landskabelige plateauer, 

hvor der opstår rum med forskellige 

grader af fællesskab. 

dommerkomiteen

dommerkomiteen
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Forslag som a28/17409 og a31/84572 udmærker sig ved med særlig stor indlevelse at under-

strege kvaliteterne i stedets typologi tegnet af de landskabelige plateauer og stedets natur-

lige 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 diver-

sitet og derved indgå i nye attraktive boligområder og deres rekreative kvaliteter. 

boligerne 

Flere projekter demonstrerer, hvordan boligens grundmoduler kan sammenstilles og varie-

res 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.

konkurrencens besvarelser illustrerer en rig variation over mulige byggetekniske løsninger 

for bæredygtigt tæt-lavt byggeri. Forslag a4/01338 fremhæves som et overbevisende eksem-

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 

rationelt system med tre typer præfabrikerede moduler kan fremstilles industrielt, transpor-

teres 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, hvorle-

des boligerne kan mures op med porøse teglblokke eller porebeton som eneste komponent 

i facaden. Materialets enkelhed som byggekomponent demonstreres i disse projekter gen-

nem 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 be-

byggelsen op via stisystemer til de omkringliggende parcelhuskvarterer, ligesom flere re-

spekterer en afstand til nabobebyggelser ved at etablere grønne områder mellem ny og ek-

sisterende 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 fælles-

skab. 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 

forslagene indeholder mange for-

skellige bud på boliger, der kan rum-

me forskellige livsfaser, invitere til 

rige naboskaber og sikre kvaliteten i 

hverdagen.

dommerkomiteen
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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 sammens-

tilling 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 punkthuse-

ne sammenstillet til større enheder. længehuset er illustreret mest overbevisende i forslag 

b18/76070, hvor fællesarealer etableres i de vandrette forbindelser og mellem længerne. en-

delig er der forslag, der kombinerer længen med punkthuset i bogrupper, hvilket er illustre-

ret meget overbevisende i forslag b13/57761. 

en del projekter foreslår fælles taghaver, hvilket vurderes som udfordrende i forhold til vind-

forholdene på stedet. 

der er gode eksempler på, hvordan fælleshuset disponeres ved indgangen til den almene 

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

b2/35813 og b13/57761. i forslag b23/01138 er fælleshuset fint integreret i punkthusenes 

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

ves forslag b4/42985 og b18/76070, idet de formår at optage terrænfaldet på grunden forbil-

ledligt ved at disponere fælleshuset som overgang fra parkeringskælder til de rekreative 

områder, der på grund af terrænfald ligger i niveau. 

boligerne 

boligerne indeholder velkendte og gennemprøvede indretninger. ofte disponeret med en 

central vådrumskerne varieret over de forskellige typologier. boliger med særlig kvalitet op-

leves, 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 orien-

tering 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 boli-

gerne.

StedtilpaSning

Få forslag har forholdt sig til byfælleden, til formidling af overgangen mellem landsbyen lis-

bjerg og det nye lisbjerg. Forslag b13/57761 og b14/11969 fremhæves for at anlægge en skov-

have 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 

der er gode eksempler på, hvordan 

fælleshuset disponeres ved ind-

gangen til den almene bebyggelse 

og danner overgangen mellem den 

nordlige ankomst og boligerne.

dommerkomiteen
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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 gennemprøve-

de 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 bære-

dygtighedsperspektiv, der indeholder såvel miljømæssige som økonomiske og sociale virke-

midler. 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 

følgende seks forslag til videreudvikling i etape 2.

tæt-lav byggeri i SeeSt

Følgende tre forslag viser ved brug af meget forskellige koncepter, materialer og konstrukti-

oner vejen for, hvordan der kan bygges tæt-lavt med virkemidler, der er vurderet i et helheds-

orienteret bæredygtighedsperspektiv og samtidig skaber det gode hjem. hjem, der skal vide-

reføre traditionen for den tæt-lave almene bolig ved at skabe liv og hjemlighed på det særli-

ge sted, der satte seest på verdenskortet.

• Forslag a4/01338, der mellem gavlvendte toetages modulopbyggede boliger skaber fæl-

les 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 bolig-

klynger, hvorimellem der skabes fællesarealer.

etagebyggeri i liSbjerg

Følgende tre forslag udmærker sig ved på overbevisende måde at danne foregangseksem-

pler 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 fælles-

skabet. 

• 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 over-

ordnede vision og ideer som generelt kan bidrage til inspiration for kommende almene byg-

gerier.

der har i vurderingen af forslagene 

været fokus på, hvordan den ønskede 

tæthed kan forenes med det at skabe 

et identitetsskabende sted med 

hjem lighed og fællesskab.

dommerkomiteen
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overordnet diSponering

Forslagets helhedsplan placerer tæt-lave bebyggelsesklynger 

på terrænets naturlige plateauer omgivet af et velplanlagt og 

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

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

rer som den samlede bebyggelses suburbane gade eller 

pladsflade.

bebyggelSen

bebyggelsesklyngerne består af fire boligklynger, korte se-

kvenser af toetages dobbeltrækkehuse med en glasoverdæk-

ning i mellem. det halvprivate/ halvoffentlige klimabeskytte-

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

tes til dyrkning, leg, forhaver eller blot som sæsonforlængende 

fælles opholdsareal.

bebyggelsen eller boligklyngen kan siges at repræsentere en 

ny bebyggelsestype skabt af forslagsstillernes bæredygtige 

tilgang, men repræsenterer samtidigt en tradition for tæt 

grupperede, overdækkede bofællesskaber, hvoraf der findes 

flere eksempler inden for det almene boligbyggeri.

bebyggelsens arkitektoniske udtryk virker let, elegant og far-

verigt. som en samling drivhuspavilloner eller maritime som-

merhuse i det grønne forstadslandskab. 

boligerne

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

nelt og rationelt udformede, generelt anvendelige og gen-

nemlyste.

husene er opbygget af lette stål- og aluminiumskonstruktio-

ner beklædt med træ. Materialerne er delvist genbrug og c2c 

certificerede. glasoverdækningen beskrives som en standard 

drivhuskonstruktion.

et markant træk ved boligerne er et skorstensagtigt element, 

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

turlig ventilation, lysindtag og termisk masse. 

bæredygtighed 

Forslaget præsenterer en sammenhængende, gennemarbej-

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

kulturel og økonomisk-teknisk bæredygtighed. denne ’arki-

tektoniske bæredygtighed’ fremstilles som en vision baseret 

på det almene boligbyggeris tradition for fællesskab, men her 

i en nutidig udgave.

lendaGer arkitekter ophavsret
anders lendager; christopher carlsen; esben jensen; christian Fursund; sebastian Faurschou; ida bergström; signe Munk; camil-

la grøn; beata hemer; ida pedersen; ronnie Markussen; emil hansen

cowi
Michael nielsen; Maja brandt; reto hummelshøj

archimed
anne sophie bendixen; victoria lygum; jesper andreasen
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i bebyggelsens udformning og funktionelle indhold lægges 

op til en fællesskabsgenererende ressource- og energibespa-

rende livsform og bosætning, hvor man ved at rykke sammen 

omkring en kollektiv udnyttelse af faciliteter fra biler til have-

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

hedspleje, kulturaktiviteter, affaldsfraktionering, dyrkning 

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

Forslaget har sin egen tilgang til og vision om bæredygtighed, 

og har bygget et koncept op, der tilgodeser bæredygtigheden 

på flere planer. der leveres en konsekvent og omfattende 

gennemgang fra områdeplanen og den overordnede bebyg-

gelsesstruktur, under overskriften ’øko-siting’, over bebyggel-

sens og boligernes udformning, ’øko-lektiv’ til den konstrukti-

ve opbygning, materialeanvendelsen og den tekniske apte-

ring, ’øko-strukt’.

Forslaget indeholder en lang række virkemidler til social, mil-

jømæssig og økonomisk bæredygtighed, og man oplever, at 

forslagsstilleren har været mange vurderinger og overvejel-

ser igennem for endelig at ende på den optimale kombinati-

on af løsninger, der tilgodeser visionen.

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

været upcycling, recycling og co2-belastning. 

Forslaget er diskret holdt op mod dgnb, således at der er til-

lid til, at det kan opnå en certificering også uden, at dette har 

været det styrende. 

anlægSøkonomi 

en økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive 

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for 

den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på 

konkurrenceprojektstadiet.

 på basis af den foretagne granskning vurderer dommerkomi-

teen, at forslaget vil kunne bringes til realisering inden for 

den økonomiske ramme for projektet.

det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal un-

dergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større 

sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og øko-

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

mumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. og at det 

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

se af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

ment byggeri.

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

merkomiteens opfattelse, at bearbejdningen kan foregå, 

uden at forslagets funktionelle, tekniske og arkitektoniske 

principper bliver antastet.

Sammenfatning

Forslaget er et sammenhængende og originalt bud på en tæt-

lav bebyggelse baseret på en bredt anlagt analyse af og en 

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

tionsbevidst og nutidigt. 

Forslagets sikre arkitektoniske greb om kombinationen af 

bæredygtig innovation, fornyelsen af den almene boligkultur 

og dens byggeskik virker overbevisende.  

i etape 2 ønskes følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi.

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima.

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• håndtering af vanskelige jordbundsforhold (mosejord).

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

toetageareal og bbr-beregning.

• glasoverdækningens indflydelse på det indre klima i be-

byggelsen, ventilation, temperatur, vind, fugt og kondens 

samt dets indflydelse på opvarmnings- og kølebehov i bo-

ligerne. samt driftsudgifter, herunder til rengøring.

• glasoverdækningens konstruktion og virkemåde som luk-

ket eller åben konstruktion.

• husenes tekniske sammenbygninger, skotrende proble-

matikken.

• økoskorstenens kombinerede ventilations- og lysskakt-

funktion. 

• bebyggelsens vej- og adgangsforhold fra kløvkærvej samt 

sti nedenfor skrænt. 

• bebyggelsens forhold til skrænt i nordøst.

• det offentlige aktivitetsområdes placering og adgangs-

forhold. 
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overordnet diSponering

den overordnede disponering af grunden udgøres af tre bo-

ligtypologier der fordeler sig omkring en centralt liggende 

cirkulær fordelingsvej. Forslaget udgøres af tre cirkulære bo-

ligklynger, hvortil der er foreslået tre yderligere klynger i en 

eventuel fremtidig udvidelse. placeringen ligger i den sydøst-

lige del af konkurrencegrunden op til den i dag eksisterende 

bebyggelse og adgangsvej. 

bebyggelSen

almenbebyggelsens cirkulære klyngeboliger beskrives i hen-

holdsvis en geometrisk rund og to pixelerede versioner. alle 

versioner fremstår arkitektoniske karakterfulde, menneskeli-

ge i skala og varme i deres materialevalg. den geometriske 

runde version skaber dog boliger med meget varierende lys-

forhold og udendørsophold, hvor den pixelerede version vir-

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

stor forskel på en sydvest vendt terrasse og en der vender 

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

udearealerne er karakteriseret ved, at forstædernes private 

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

les naturlandskab på klyngernes ydersider. på klyngernes in-

derside åbner der sig et veldimensioneret fælles gårdrum, 

hvor et potentielt stærkt nabofællesskab kan opstå omkring 

de forskellige fælles opholdsarealer, grillpladser mm. på sin 

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

onel zonering med ønske om fællesskab og fælles landskab.

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

rette ungdomsboliger på øverste etage, hvilket yderligere 

styrker den sociale bæredygtighed og giver mulighed for at 

kunne afholde større arrangementer og adgang til vaskeri 

værkstedsfaciliteter, haveredskaber mm.

infraStruktur

parkeringen afvikles uden for de enkelte klynger og man le-

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

nes fællesdæk via landskabstrapper eller skrånende ramper. 

permeable belægninger og det, at bygningerne er hævet over 

terræn, skaber gode betingelser for lokal afledning og opsam-

ling af regnvand.

boligerne

boligerne er veldisponerede og gennemlyste i stueplan med 

angivelse af flotte dobbelthøje løsninger i flere af boligerne. 

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

be en mere varieret sammensætning af boligtyper. Fleksibili-

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

byggesystemets beskrevne mulighed for individuel tilpas-

ning i betragtning. 

bæredygtighed 

der er i forslaget gennemgående på forskellige niveauer (ma-

dissinG+weitlinG architecture
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sterplan, situationsplan, klynger, boliger m.m.) hægtet kom-

mentarer under overskrifterne: social, Miljø og økonomi. disse 

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

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

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

man dog mistet nogle af bæredygtighedsparametrene – f.eks. 

efterlyses et gennemarbejdet energi- og indeklimakoncept.

de beskrevne materialevalg er besnærende. boligerne er nær-

mest dogmatisk komponeret af et modulært byggesystem af 

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

diffusionsåbent og formentlig velfungerende byggeprincip i 

forhold til fugthåndtering, indeklima og luftkvalitet. bibehol-

des de grønne tage i den kommende viderebearbejdning bør 

der redegøres for overgangen til trækonstruktion og inddæk-

ning af træbeklædning generelt.

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

ponenter produceres, samles og sættes op på stedet. denne 

digitale proces muliggør en form for masseproduktion, som 

muliggør et utal af variationer og individuel tilpasning. dette 

kunne spille sammen med inddragelse af brugerne i udform-

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

cere og samle på byggepladsen som en romantiserende tan-

ke, hvor det med fordel kunne foregå i omgivelser med fast 

tag og i klimatiserede arbejdsforhold.

Forslaget viser konsekvent en gennemgående tilgang, der 

både er miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed. 

netop angivelsen af beskrevne økonomiske besparelser på 

driften ved bæredygtigt byggeri vil være særdeles gavnlig at 

få konkretiseret. hvis holdbare økonomiske modeller udvik-

les og realiseres, vil det give forslaget en høj demonstrations-

værdi og vil kunne bane vejen for fremtidige almene bære-

dygtige boliger.

Forslaget er måske vel optimistisk i forventningen til beboer-

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

forsynende med lokal madproduktion, men at indtænke det 

som en mulighed, er positivt.

anlægSøkonomi 

en økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive 

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for 

den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på 

konkurrenceprojektstadiet. på basis af den foretagne gransk-

ning vurderer dommerkomiteen, at forslaget vil kunne brin-

ges til realisering inden for den økonomiske ramme for pro-

jektet.

det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal un-

dergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større 

sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og øko-

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

mumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. og at det 

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

se af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

ment byggeri. 

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

merkomiteens opfattelse, at bearbejdningen kan foregå, 

uden at forslagets funktionelle, tekniske og arkitektoniske 

principper bliver antastet.

Sammenfatning

Forslaget fremhæves for sin stærke arkitektoniske og identi-

tetsskabende arkitektur og for at ville skabe sammenvævede 

fællesskaber og have en vision for ny digital byggeteknik i træ 

med høj fleksibilitet og sundt indeklima.

i anden fase ønsker følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi. 

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima.

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• håndtering af vanskelige jordbundsforhold (mosejord).

• bebyggelsen kun som pixeleret version. version med cir-

kulær bebyggelse udgår.

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

ses i bebyggelsen. gerne liggende ovenpå hinanden med 

udvendig adgangstrappe.

• ventilering og vedligehold af hulrum under boliger og 

fælles gårdrum.

• vandafledning fra fælles gårdrum.

• konkretisering af værdioptimering, minimering af drifts-

udgifter. 

|   vinder  |   etape 1   |   Forslag a15   |   dissinG+weitlinG architecture
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• alternativ placering af bebyggelsen end den angivne - 

gerne længere inde på grunden.

• udendørs dagslysforhold og ophold for alle i forhold til 

årstid og de varierende orienteringer i klyngen.

• klar anvisning af tilstrækkelig parkering, stisystemer og 

ramper til de respektive klynger samt tilgængelighed inde 

i klyngerne.

etape 1   |   a15

• angivelse af fællesarealer og niveauer af fællesskab mel-

lem klyngerne.

• Fordele og problematikker ved on-site og eller off-site ele-

ment produktion.

• byggetekniske detaljer, der understøtter træbeklædnin-

gens patinering og vedligeholdelse i forhold til vandafled-

ning mv. og kombination med grønne tage.
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overordnet diSponering

bebyggelsen disponeres omkring den eksisterende hovedad-

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

ler den kommende bydel i en firkløverlignende bebyggelses-

plan. den detaljerede projektgrund har fået en ideel selv-

stændig placering nær områdets forsyningsvej, og de øvrige 

bebyggelser kan opføres uafhængigt. det store landskab-

stræk og grønne naturstrøg langs områdets nordlige kant 

binder området flot sammen landskabeligt og fungerer som 

god buffer til naboområdet. større buffer mod sydlig nabobe-

byggelse og overbyvej kunne overvejes.

Forslaget viser også en god læsning af områdets terræn og 

koteforhold. projektets rækkehuse indplacerer sig på de eksi-

sterende plateauer med en overskuelig landskabsbearbejd-

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

håndtering af regnvand for hele bydelen, hvor vandet samles 

i fælles rekreativt anlæg.

ud over en god helhedsplan manifesterer projektets sig igen-

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

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

bebyggelse, og tryghed gennem sociale fællesskaber. alle for-

hold, som kan findes ud i alle projektets enkeltdele.

infraStruktur

bebyggelsens infrastruktur med fællesparkering af biler og 

cykler i tilknytning til den enkelte boligklynge er både velfor-

synet og veldisponeret. også sammenhæng mellem interne 

og eksterne stiforbindelser er udført hensigtsmæssigt.

den daglige affaldshåndtering finder sted i boligklyngens en-

hed ved længen ud mod parkeringsarealerne. der lægges op 

til et ambitiøst sorteringsniveau.

bebyggelSen

placeringen og orienteringen af klyngerne efter det tidligere 

teglværks retninger virker dog noget uhensigtsmæssig i hen-

hold til passive strategier og udnyttelse af dagslys og solvar-

me. dette forslås omdisponeret. bebyggelsen opfattes gene-

relt som vellykket og homogen omkring friarealer med fælles-

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.
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niels jørgen olesen, ingeniør ida
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funktioner. hver boliggruppes fælles gårdanlæg kan fortolkes 

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

gange ’haven’, ’gården’ og ’den Fri natur’.

der skabes virkeligt gode muligheder for fællesskaber internt 

mellem boligerne og boligklyngerne i mellem. de fire viste bo-

ligklynger har endvidere adgang til et fælleshus med et til-

knyttet låneskur til haveredskaber og andet pladskrævende 

udstyr til fælles brug. Fælleshuset virker en smule underdi-

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

re arrangementer. dette bør eftervises i projektets etape 2. 

boligerne

boligerne er veldisponerede med gennemlyste opholdsmo-

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

to etager. alle boligerne er bygget op af tre grundmoduler for 

at sikre en rationel byggeproces med mulighed for individuel-

le tilvalg.

bæredygtighed 

Forslagsstillerne har overordnet set defineret og fokuseret på 

de fire indledningsvist nævnte dogmer i forbindelse med til-

gangen til bæredygtighed. dette har givet en god helhedsop-

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

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

boliger har et fællesareal, og det offentlige lykkedes.

Materialevalget er på samme tid ambitiøst og enkelt. enkelt, 

fordi der arbejdes med en monokonstruktion, der både bærer 

og isolerer og fordi materialebeskrivelsen består af få velvalg-

te materialer.  ambitiøst, fordi der lægges op til nuanceret 

stillingtagen til materialernes afgasning, livscyklusvurderin-

ger og potentiale for genanvendelse. dette skal dog uddybes 

yderligere for at kunne vurderes bedre. på detaljeniveau skal 

der tages forbehold for forslagets indeliggende altaner i hen-

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

lighed i relation til sol/skygge.

der er i udarbejdelse af forslaget gennemført vindanalyser til 

optimering af udearealernes anvendelighed, hvilket vurderes 

positivt. ligeledes er der gennemført dagslysberegninger og 

bsim-beregninger.

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

dialog med de kommende brugere – evt. repræsentanter her-

for – for at kunne tilpasse løsningerne til disse. et godt træk, 

når man skal arbejde med almene boliger og beboerdemokrati.

endelig har forslagsstillerne en bevidsthed om, at boligen 

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

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

og kunne indrettes efter skiftende behov og livsfaser. 

anlægSøkonomi 

en økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis 

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme 

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering 

på konkurrenceprojektstadiet. dog bør forslagsstillerne i for-

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

maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med 

henblik på, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse 

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment 

byggeri.

Sammenfatning

Forslaget er meget overbevisende i sin læsning og bearbejd-

ning af den samlede bebyggelsesgrund. det er nuanceret og 

samtidig klart og enkelt fremstillet og er et overbevisende 

bud på fremtidige bæredygtige fællesskaber.

i anden fase ønskes følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi.

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima. 

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• detaljering af overgang fra privat til fælles på ydersiden 

af og mellem boligerne.

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

ses i bebyggelsen. gerne liggende ovenpå hinanden med 

udvendig adgangstrappe.

• Mulighed for boliger i et plan liggende ovenpå hinanden 

med udvendig trappe 

• vurdering af og mulighed for optimering af dagslysfor-

hold på udearealer – f.eks. ved varierende planer eller al-

|   vinder  |   etape 1   |   Forslag a31   |   rubow arkitekter
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ternativ placering af boliggrupperne.

• illustration af fælleshus der tilgodeser standard indret-

ningskrav.  

• boligernes interne fleksibilitet må gerne illustreres yderli-

gere.

• detalje for indeliggende altaner i forhold til vandafled-

ning og udvendig vedligeholdelse.

• hvordan den udvendige patinering forventes at udvikle 

sig og evt. byggetekniske detaljer der understøtter dette.

etape 1   |   a31



78

overordnet diSponering

Forslaget arbejder med forbundne punkthuse som typologi 

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

dispositionsplanen. typologien er valgt i forhold til maksimal 

udsigt og optimale dagslysforhold, og den skaber imponeren-

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

res om disse volumener står i for markant modsætning til 

lisbjerg landsby.

bebyggelsen lægger sig fint på terrænet hvilket giver husene 

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

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

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

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

ge bebyggelser.

bebyggelSen

bebyggelsen omfatter to punkthuse samt et længehus, som 

indeholder fællesrum og ungdomsboliger. placeringen af fæl-

leshuset i tilknytning til ankomsten til bebyggelsen virker 

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

terre under punkthusene. bebyggelsens elevatorer giver god 

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

lerne parkeres i to overdækkede uderum i tilknytning til 

punkthusene.

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

tænkes at beklædes med planter, hvilket vil tilfører punkthu-

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

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

den. samme struktur bruges også til at forbinde bebyggelsen 

i niveau og skabe rumlige stiforbindelser som skaber skygge 

om sommeren. 

Forslagsstillerne synes at ville gøre op med det klassiske 

punkthus’ introverte og meget adskilte karakter. huset ven-

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

sociale kvaliteter med plads til ophold og aktiviteter i ganga-

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

vesthardt arkitekter ophavsret
hans jørgen vesthardt, arkitekt Maa

Medarbejder Margret gudnadottir, arkitekt Maa

archiwoo ophavsret
rasmus beck, arkitekt Maa

underrÅdgivere 
poul bæk pedersen lektor arkitekt Maa

tri-consult
søren ibsen, direktør, partner, konstruktionsingeniør 

Medarbejder sidsel petersen Warming, civilingeniør, indeklima og energi
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b
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OPHOLDSBOLIGEN OVER HJØRNET
PRIVATE GRØNNE TERASSER
GRØNNE FÆLLES RUM PÅ HVER ETAGE

FLEKSIBEL STRUKTUR
MANGE PAKNINGS MULIGHEDER
FRA PROGRAM TIL 
1-16 VÆRELSER (KOLLEKTIV - KOLLEGIE)

TUNGE GRUNDKONSTRUKTIONER
LETTE APTERINGS KONSTRUKTIONER
PRÆ FAB BADEKABINER
SERVICERING AF SKAGT FRA TRAPPERUM
SMÅ SPÆND 7200 MM = ØKONOMISKE FORDELAGTIGT

FRA ALLÉ TIL ANKOMST TORV - ENTRÉ TIL FÆLLESHUS, ENTRÉ TIL DET 
SOCIALE TÆPPE, ENTRÉ TIL GRØNNE TRAPPERUM, ENTRÉ TIL GRØNNE 
ETAGERUM, ENTRÉ TIL GRØNNE LEJLIGHEDER, ENTRÉ TIL GRØNNE 
UDSIGTSTAGTERASSER.

4/10 AF 8260 M2 GRUND = 3300 M2
6/10 AF 8260 M2 GRUND = 4960 M2

PUNKTHUSE = VARIERET UDSIGT FÆLLESSKABET I HUS OG DET SOCIALE TÆPPE

PUNKTHUSE = OPTIMALT DAGSLYS

etape 1   |   b2
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brede lange altaner og øverst er tagterrassen udformet som 

et stort fælles landskab med begrønning og storslået udsigt. 

anvendelsen af tagterrassen er dog tvivlsom pga. vindforhol-

dene på stedet. dette bør undersøges nærmere.

trapperummet og de ikke klimatiserede ophold ved den fæl-

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

mer kvaliteter, som bør illustreres yderligere.

boligerne

programmets krav til fleksibilitet synes at være opfyldt. boli-

gerne kan opdeles og sammenlægges igen.  

alle boliger har som tidligere nævnt store altaner. og de dob-

belte indgangsdøre i de store lejligheder giver et fint sær-

præg. dog medfører punkthusformen med fire boliger på 

hver etage ganske forskellige lysforhold. selv om hver lejlig-

hed får lys ’over hjørnet’ i opholdsdelen af boligen, bør der 

tages højde for disse varierende orienteringer i den videre 

bearbejdning, særligt i de nordøstvendte lejligheder.

Forslaget har et meget iøjnefaldende og dristigt materiale-

valg, særligt i boligernes interiør. dommerkomiteen har fun-

det det enkle og rustikke materialevalg meget originalt. dette 

søges bibeholdt, men bør samtidig dokumenteres i forhold til 

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

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

elementer i dagligdagen for beboere og boligselskab.

bæredygtighed

Forslaget har ikke et specifikt fokus på bæredygtighedsele-

menter, relevante for almene boliger, men arbejder sig all 

round frem efter dgnb’s kriterier. 

energibehovet er optimeret i forhold til passive tiltag, og der 

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

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

den kompakte bygningskrop fremhæves i projektet bl.a. for 

at have et minimalt materialeforbrug. lidt af det sparede ma-

terialeforbrug sættes dog over styr pga. behovet for solaf-

skærmning og materialeforbruget til facadens net, udkrag-

ninger og til sammenbindingen mellem bygningerne. 

Materialevalget er fornuftigt, enkelt og robust – træ og beton. 

ved endeligt valg af materialer vil der være fokus på miljø-

belastningen i livscyklusperspektiv, hvilket kan pege på an-

dre materialetyper, hvor der kunne tænkes f.eks. i genanvend-

te materialer eller upcycling.

boligerne vender alle mod to verdenshjørner, hvilket for de 

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

nævnt, problemer for de nordøstvendte lejligheder. dagslys-

forholdene for opgangsatrierne bør også dokumenteres nær-

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

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

de nederste etager.

i forhold til den sociale bæredygtighed og muligheder for fæl-

lesskaber beskrives trapperummene og de udendørs fælles-

rum på etagerne som det semiprivate mødested, hvor bebo-

erne kommer i kontakt med hinanden. anvendeligheden f.

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

ne ønskes en mere overbevisende fremstilling af de mulighe-

der konceptet lægger op til. især anvendelsen af tagterrassen 

kan virke urealistisk på grund af områdets vindforhold.

anlægSøkonomi

en økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis 

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme 

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering 

på konkurrenceprojektstadiet. dog bør forslagsstillerne i for-

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

maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med 

henblik på, at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse 

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment 

byggeri.

Sammenfatning

Forslaget fremhæves for de nytænkende indplacerede socia-

le kvaliteter punkthuset som typologi tilføres. endvidere er 

disponeringen på grunden veludført med god ankomst og in-

frastruktur mellem bygningerne. æstetisk veksler forslaget 

også mellem en flot tyngde og lethed, robusthed og materiel 

nærvær på en og samme tid.

i anden fase ønskes følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi. 

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima.

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

|   vinder  |   etape 1   |   Forslag b2   |   vesthardt arkitekter og archiwoo
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• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• dagslysforhold i trapperum samt mikroklima- og vindfor-

hold på tagterrasse.

• illustration af kvaliteterne af de fælles opholdsrum. 

etape 1   |   b2

• system for de grønne vægge på den ydre konstruktion, 

herunder hvordan det forventes at udvikle sig over tid 

samt behov for drift og vedligehold af facader.

• 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

Forslaget tager udgangspunkt i fire manifester, der gør op 

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

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

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

neringens kvaliteter, med 3) forstaden som utæt byform til 

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

ris orden og ensartethed til fordel for individuel medvirken 

og prægning.

bebyggelSen

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

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

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

lignende trækonstruktion, der forbinder husene omkring den 

centrale grønning. det er uheldigt med vejadgang parallelt 

med stien.

slangen fungerer som overdækket parkering, skur, værksted, 

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

debilledet og hele bebyggelsen. 

der er placeret et fælleshus i det nordlige hjørnes bolighus. 

de grønne arealer midt i bebyggelsen foreslås indrettet til 

fælles have med frugttræer, bærbuske og køkkenhaver. 

Fælleden nord for bebyggelsen træbeplantes og indrettes til 

rekreative formål.

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

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

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

enkelt elevator, plus en trappehustype med énetages lejlighe-

der.

teGnestuen vandkunsten
ophavsret
søren nielsen, partner, arkitekt Maa; kim dalgaard, arkitekt Maa; Mirjam hallin, arkitekt; 

katrine West kristensen, arkitekt Maa; daniel christensen, konstruktør; karoline bakke nagell, arkitekt Maa

underrÅdgiver
moe a/s, århus
bo pedersen
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‘fælleden’‘boulevarden’

‘slangen’

‘slangen’
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bebyggelsens træarkitektur fremstår sprød og elegant og 

med et meget varieret udtryk, der forstærker oplevelsen af 

bebyggelsens tætte, komplekse og oplevelsesrige formatio-

ner af bygningskroppe og rumforløb. 

boligerne

Forslagets udvalg af bygnings- og boligtyper betragter dom-

merkomiteen som et plus. det samme gælder den fleksibili-

tet, som byggesystemet tilfører indretningen af den enkelte 

bolig. den fast placerede trappe- og toiletkerne i boligerne 

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

ligt at etablere en variation af velfungerende og velproportio-

nerede, gennemlyste lejligheder i husene.

bygningernes bærende konstruktion er et søjle-drager-sy-

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

består af præfabrikerede ramme- eller kassettesystemer.

også indvendigt skildrer projektet, lidt idealiseret, en atmo-

sfære præget af ubehandlet materialitet, domineret af træ-

byggesystemet. træhusenes konstruktioner og materialean-

vendelser er kendt teknologi, her kombineret til en ny model 

af et træbyggesystem.

bæredygtighed

Forslaget har fokuseret efter de fire tidligere nævnte manife-

ster under overskrifterne: Fremtidig, bæredygtig, almen og 

bolig! her fordøjes ordene og deres betydning. derudover går 

beskrivelsen frem efter dgnb, idet der er kommentarer for 

hvert enkelt punkt i ordningen.

der demonstreres en fornuftig tilgang til indeklima og fleksi-

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

eks. mulighed for anvendelse af andre glastyper på baggrund 

af simuleringer af temperaturforhold.

et af forslagets styrker er den konsekvente materialehold-

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

overvejende materiale. træet indgår i et byggesystem, der 

gør, at bygningen er demonterbar. dette giver muligheder for 

ændringer over tid, så boligerne kan tilpasses nye behov. Ma-

linger og overfladebehandlinger kan undgås, ligesom der ikke 

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

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

der traditionelt giver problemer både i forhold til arbejdsmil-

jø, indeklima og bortskaffelse af bygningsmaterialer. 

opfyldelsen af tæthedskrav uden anvendelse af fugemateria-

ler bør dog beskrives yderligere.

træets brugervenlige og traditionelt imødekommende, ’blø-

de’ karakter bidrager til en positiv opfattelse af såvel boligen 

og bebyggelsen. træets miljømæssige egenskaber på grund 

af dets co2-neutralitet, indeklimakvaliteter, genanvendelig-

hed og som rigelig ressource tæller også positivt. 

træs robusthed overfor klimaet kan være forskelligartet. i det-

te forslag er der indarbejdet konstruktiv beskyttelse. yderlige-

re vurderinger af især facadernes ældningsproces ønskes.

byggesystemet åbner store muligheder for fleksibilitet, mang-

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

lette vægge i boligen bestemmes og udføres af beboerne.

til boligernes indeklimakvaliteter hører en større etagehøjde 

og dermed et større rumvolumen end standard. en overord-

net strategi for boligernes energi og indeklima ønskes.

udearealernes egenskaber i forhold til vind og sollys/skygge 

ønskes belyst.

anlægSøkonomi

en økonomisk granskning viser, at forslaget risikerer at blive 

dyrere end den fastsatte økonomiske ramme men inden for 

den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering på 

konkurrenceprojektstadiet. på basis af den foretagne gransk-

ning vurderer dommerkomiteen, at forslaget vil kunne brin-

ges til realisering inden for den økonomiske ramme for pro-

jektet.

det er dog dommerkomiteens vurdering, at forslaget skal un-

dergå en bearbejdning med henblik på, at der opnås større 

sikkerhed for en imødekommelse af de arealmæssige og øko-

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

mumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes. og at det 

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

se af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for al-

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

og det er dommerkomiteens opfattelse, at bearbejdningen 

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

tektoniske principper bliver antastet.

Sammenfatning

Forslaget fremhæves på grund af dets konsekvente og karak-

teristiske kombination af bæredygtig tænkning og træarki-

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

slagets klare planudkast udformet til en tæt, kompleks og 

oplevelsesrig randbebyggelse har ligeledes medvirket til at 

overbevise dommerkomiteen.   
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i anden fase ønskes følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi.

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima.

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• adgangsforhold: niveaufri adgang, lange altangange.

• vedligeholdelsesbehov og behandling af træoverflader i 

relation til holdbarhed.

• hvordan den udvendige patinering forventes at udvikle 

sig og evt. byggeteknisk detalje der illustrerer dette.

• kompositdækkenes konstruktion og holdbarhed.

• opfyldelse af krav til fugers og samlingers damp- og luft-

tæthed

• skillevægsfleksibiliteten.

• Forholdet mellem fælleshus og boliger med henblik på 

støjgener.

• sol/skygge og vindforhold ude.

• vejadgangens konflikt med sti/parallelvej.

• antal anlagte p-pladser. der henvises til bilag b11 for ret-

ningslinjer.
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overordnet diSponering

bebyggelsesplanen for hele området ned mod lisbjerg skole 

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

rasserede eller nedtrappede dobbeltlænger. bebyggelsen bli-

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

større tæthed og vise hensyn til lisbjergs landsbyskala, be-

vidst holdt én etage under det i lokalplanen illustrerede. 

længerne er parallelt, to og to, samlet omkring et fælles, ur-

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

matiseret i sekvenser, beskrevet som et møbleret kludetæp-

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

rum med private haver tilhørende stuelejlighederne. i hver 

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

byggelsen, er der træbevoksning med supermøbler i form af 

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

en gangsti. hvor stien krydser under længerne er bebyggel-

sens fællesfunktioner placeret.

længerne falder med terrænet fra fire til to etager, hvilket 

skaber mulighed for store sydvendte tagterrasser og grønne 

tagflader.

bebyggelSen

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

rassering, der starter i den nordlige, nedgravede parke-

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

med træer i kummer, caféborde og bordtennis. herfra kan 

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

bede og plantekrukker eller videre ned over terrænet gennem 

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

Forslag b18/76070  |  lisbjerG aarhus  

vinder etape 1  

b

|   vinder  |   etape 1   |   Forslag b18   |  cubo arkitekter



87

N

KLUDETÆ
PPE

Sti

Sti

fordelingsvej

Sti

Sti

Sti

Sti

Sti

Sti

Sti

haver

KLUDETÆ
PPE

haverhaver

haver

haver

haver

SKOV

FÆLLED

klatreborg

hule

fugletårn

etape 1   |   b18



88

’dagligstuen’ med støbte sofaer, lamper, etc. til ’legerummets 

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

af lindetræer.

bebyggelsens indre er således rekreativt, bylandskabeligt va-

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

rådeplan kan virke noget taktfast. 

’Mellemrummet’ er som fælles ankomstrum for to længer 

møbleret med fritstående elevatorer, altangange og gangbro-

er. Mellemrummets kvaliteter i forhold til at være fælles-

skabsdannende er løst meget overbevisende.

altangangene på nordsiden af den ene længe betjener via 

gangbroer ligeledes den anden længes boligindgange, der 

samtidig fungerer som disse lejligheders sydvendte altaner.  

de mange svævende gangbroer og elevatorer sætter et tek-

nologisk præg på mellemrummets miljø.

bebyggelsens arkitektoniske udtryk er en original og overra-

skende kombination af den modernistiske boligblok eller bo-

maskine og en rækkehusbebyggelse i træ.

boligerne

bebyggelsens lejligheder er traditionelle, alle velfungerende, 

rumligt velproportionerede og dermed generelt anvendelige 

og fleksible.

boligernes spejlvendte orientering placerer de mest offentli-

ge boligrum som entre og køkken mod det centrale, fælles 

uderum. konsekvensen er sydvendte soveværelser.

de gennemlyste opholdsrum er i god overensstemmelse med 

bebyggelsens nord-syd orientering ligesom altanerne til beg-

ge sider er en kvalitet. 

bæredygtighed

Forslaget har indarbejdet bæredygtigheden ud fra dgnb’s 

overordnede overskrifter, men har givet en egen fokusering 

og vurdering af vigtigheden af de enkelte elementer, hvilket 

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

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

tra ressourcebelastning det vil forårsage. Forslaget kan uden 

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

yderligere opgradering til 2020 eller ’Zero energy building’. 

som et lille bidrag til optimering af energiforbruget, er der 

fundet en løsning, hvor kun to elevatorer forsyner to bolig-

længer.

varmeinstallationen er baseret på lavtemperatur, hvilket til-

lader en udnyttelse af forskellige varmekilder fra fjernvarme 

til varmepumper og solcelle-/ solvarmepaneler.

boligernes indeklima – specielt dagslysforhold – ønskes bed-

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

stiske i ophold på tagterrasserne på grund af vindforholdene 

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

byggeskader (fugt). 

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

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

vendelsesmuligheder for regnvand i ankomstrummet (f.eks. 

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

meget til kvaliteten og en spændende oplevelse af uderum-

met. det er tanken at anvende regnvand til såvel rekreative 

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

vurdering af vandbehov kontra regnvandsmængder. det er 

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

er synligt og oplevelsesgivende i ankomstrummet. 

et af projektets store fordele er netop rummet mellem husene, 

der giver mulighed for fællesskab. Forholdene mellem det of-

fentlige rum, det semiprivate og det private er løst optimalt.

Materiale- og konstruktionsvalget forholder sig til bæredyg-

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

komponenter. bebyggelsen tænkes opført af fabriksfremstil-

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

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

hele taget er der i materialevurderingen en tilgang, hvor der 

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

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

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

er kommet på tale.

anlægSøkonomi

en økonomisk granskning viser, at forslaget sandsynligvis 

kan holde sig inden for den fastsatte økonomiske ramme 

med den usikkerhedsramme, der er ved økonomisk vurdering 

på konkurrenceprojektstadiet. dog bør forslagsstillerne i for-

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

maksimumsbeløbet for anlægssummen kan overholdes med 

henblik på at levetider og udgifter til drift og vedligeholdelse 

af væsentlige bygningsdele svarer til det normale for alment 

byggeri.

Sammenfatning

det er lykkedes projektet at fremstille en ny type boligbebyg-

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

og nærhed. derudover opnås et originalt bomiljø og en unik 

arkitektonisk identitet i fremstillingen af bebyggelsens kom-

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

private og private rum.   

i anden etape ønskes følgende forhold belyst:

• Forslagets anlægsøkonomi og forholdet mellem anlægs- 

og driftsøkonomi.

• strategi for udvælgelse af materialer og overflader der 

sikrer et sundt indeklima.

• indeklima (dagslys, varme, køling) i forhold til vinduernes 

orientering, størrelse og ventilationsåbning.

• Materialernes miljømæssige kvaliteter (f.eks. knaphed, 

genbrug, genanvendelse, bundet energi, arbejdsmiljø, af-

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

ninger).

• energi- og indeklimakoncept og forventninger til overhol-

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

tag.

• dispositionsplan for delområde ia med øvrig bebyggelse 

1:1.000. der er i konkurrenceprogrammet disponeret med 

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, spe-

cielt mellem boligstokkene.

• byggeteknikken med rumstore elementer/ bærende kon-

struktioner/ springende facader.

• byggeteknisk bæredygtighed.

• den springende og bevægede træfacades vedligeholdel-

se og patinering. 

• ventilation og installationsføring.  

• afledning af regnvand fra tagterasser. 

• adgang for flyttebiler, brandredning osv. 

etape 1   |   b18
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Forslaget skiller sig ud fra alle andre forslag ved i usædvanlig 

høj grad at læse kløvkærgrundens iboende kvaliteter. Forskel-

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

ning samt levende hegn skabes ved at registrere og forstærke 

områdets vilde og selvsåede natur.

boligerne placeres i stokke, der parvis danner mindre klynger. 

boligerne er organiseret med en indlevet nøgtern beskrivelse 

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

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

ligesom udendørsarealerne programmeres som rum til at 

være i naturen men også mere organiseret fællesskab som 

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

boligerne er muret op af porøse teglblokke. de vurderes som 

en byggekomponent, der harmonerer med almenboligens 

grundtanke om enkelthed og økonomiske nøjsomhed og for-

mer et klart arkitektonisk udtryk understøttet af enkle og ele-

gante detaljer. de porøse teglblokke menes at opfylde ambi-

tiøse tætheds- og isoleringskrav for energioptimering kombi-

neret med sunde diffusionsåbne og fugtregulerende 

egenskaber, hvilket vil understøtte et godt indeklima.

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

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

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

ne demonstrerer ikke overbevisende, at de efterlever den va-

riation, der efterspørges i programmet. 

der savnes redegørelse for energiaspektet i forhold til materi-

alevalg, solorientering og mulighed for egenproduktion af 

energi. Forslagsstillerne forholder sig ikke til at kvalificere vir-

kemidlernes effekter eller forslagets ydeevne inden for de 

udvalgte kriterier. endelig efterlyses beskrivelser eller illu-

strationer, der knytter forslagets asketiske illustrationer og 

ensartede bygningsenheder og formationer med det liv, der 

skaber hverdagens fællesskab i seest. 

dommerkomiteen vurderer, at forslagets styrke ligger i sin 

usædvanligt smukke, poetiske og nøjsomme tilgang til og be-

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

te virkemidler er stærkt forankret i naturen og bygningskultu-

ren. virkemidler og færdigheder der bør fremhæves og frem-

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

certificeringer, teknologier og materialer fylder meget.

josefine Gotlieb kaisner arkitekt Maa 
laura boelskifte arkitekt Maa  
sidsel tuxen arkitekt Maa 
albert alGreen petersen arkitekt Maa
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indkøb 50.000 kr  
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FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ALMENE BOLIGER - område (A) - Seest, Kolding 17409

LANDSKAB - BEBYGGELSE - BOLIG

Vores helhedsplan for Kløvkærgrunden, tager 
afsæt de store landskabelige værdier, som ud-
gangspunkt for at skabe boliger af en høj kvali-
tet, hvor det gode liv kan leves.

De topografiske særegenheder med de tidlige-
re fabriksbygningers plateauer er vigtige spor, 
der skal bevares som spor fra grundens historie, 
men de skal også bruges aktivt som generator 
for en fremtidig udvikling af grunden. Vi ser 
plateauerne som stempler i landskabet, hvor 
den nye bebyggelse kan lægge sig naturligt ud 
på grunden. Hermed opnår man en naturlig 
opdeling af mindre bebyggelsesenheder, i den 
store bebyggelse. De mindre enheder udgør 
små naboskaber, der har en størrelse, der tilla-
der god kontakt i hverdagen samt et identitets-
givende og overskueligt fællesskab umiddelbart 
uden for hoveddøren. Herudover giver det mu-
lighed for at bygge tæt i opdelte klynger, som får 
en bymæssig relation til hinanden, og samtidigt 
kan man trække naturen ind som grønne og blå 
kiler mellem klyngerne, så alle boliger får direk-
te forbindelse til naturen. 

GRØNNE KILER
De grønne kiler tager forskellig form - alle med 
afsæt i eksisterende landskabelige kvaliteter på 
grunden. Mosen i det beskyttede naturområde i 
grundens nordvestlige hjørne bibeholdes og ple-
jes. Skovområdet i grundens nordøstlige hjørne 
fastholdes og fortættes med spiselige træer og 
der tyndes ud enkelte steder så lysningerne ikke 
forsvinder. De store engarealer bebygges i ned-
slag, hvor bygningerne ligger tæt. Mellem dis-

se klynger af bygninger fletter engen sig ind og 
danne åbne, grønne kiler mellem boligerne. I de 
helt bygningsnære omgivelser, kultiveres engen 
i nogen grad, således at et udvalg af smukke el-
ler blomstrende planter fra grundens selvsåede 
natur sammenstilles i bede og danner overgang 
mellem bygning og vild natur.  

BLÅ KILER
Søen og mosen i det beskyttede naturområde i 
grundens nordvestlige hjørne bibeholdes. Den 
eksisternede regnvandsopsamlings-rende der 
løber nogenlunde midt på grunden i nord-syd 
gående retning omlægges, således at vandet 
fordeles ud til den eksiterende sø og to nyan-
lagte søer i centrum af etape 1’s almennyttige 
boligbebyggelse og i byggeområdet for etape 2. 
Kløvkærgrunden og det omkringliggende om-
råde har en store koncentration af lerholdig 
jord i undergrunden. Den lerholdige under-
grund betyder at regnvand har meget svært ved 
at sive ned og særligt de lavtliggende områder 
på grunden er i stor risiko for at oversvømme. 
(Det er derfor man har gravet den nuværen-
de regnvandsopsamlings-rende på grunden 
for nogle år siden, hvor store dele af grunden 
lå oversvømmet i lange perioder.) Med vores 
helhedsplan for Kløvkærgrunden forstærker 
vi regnvands-rende-systemet, og introducerer 
det som et arkitektonisk og rumskabende ele-
ment. I den nye bebyggelse bliver regnvand ledt 
ned i delvist åbne render, som danner blå kiler 
mellem bebyggelsen. Renderne leder vandet til 
deneksisterende og de nyanlagte søer, hvor det 
opsamles. 

ETAPE 1

Etape 1 tæller 35 almennyttige boliger, et fæl-
leshus og nogle mindre fælles vaskehuse knyttet 
til de små bolig-naboskaber samt infrastruktur 
og landskabsbearbejdning. Etape 1 planlægges 
i grundens sydøstlige område og forholder sig 
skarpt til den eksiterende plateauinddeling. 

INFRASTRUKTUR
Vejnettet med tilhørende parkering er lagt i 
periferien af bebeyggelsen. Mod øst og nord er 
der store terrænfald, som dels opdeler grunden 
dels adskiller grunden fra parcelhuskvarteret 
mod øst. Ved denne eksisterende adskillelse er 
parkeringen placeret, så der ikke opstår yderli-
gere opdelinger på grunden, end der allerede 
er. Ved ankomstvejen fra Overbyvej placeres 
parkeringsområde med fortrinsret for el- og de-
lebiler samt mulighed for opladning af el-kører-
tøjer. De øvrige parkeringsområder ligger som 
små udposninger på vejen med tæt beplantning 
omkring sig. Fra periferi-vejen udgår mindre 
stikveje. Boligerne har enten adgangsforhold 
fra periferi-vejen eller fra stikvejene. Stikvejene 
har ingen parkeringpladser og bruges til af- og 
pålæsning, handicapkørsel mm., mens ho-
ved-infrastrukturen er den perifære vej. Kløv-
kærgrundens nærmeste naboer benytter i dag 
et stisystem de selv har trådt i det beskyttede 
naturområde. Dette selvgroede stisystem fast-
holdes og udbygges, så stisystemet fordeler til 
hele grunden. Samtidigt knytter stisystemet an 
til stier til Kolding Ådal, Seest Fritidslandskab, 
længere ud til Kolding Centrum og banegård, 
idrætsområdet i Vonsild og til det nye erhvervs-
område nord for Tankedalsvej.

ORGANISERING

Kløvkærgrunden

Grønne kiler

Tætte træer

Etape 1 / 35 almennyttige boliger

Blå kiler

Parkering for el- og delebiler samt opladning for elkøretøj

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

Diagrammtisk organisering af etape 1& 2

Naturlegeplads

Bistader
Udsigts-bænke

Naturlegeplads

Seest fritidslandskab

Nyttehaver og dyr

Ådalen og Kolding Centrum

Kolding
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Forslaget præsenterer en bebyggelse skabt ud fra et bredt 

spektrum af bæredygtige overvejelser med dgnb som tjekliste.

planen for hele området viser en variation af bebyggelsesty-

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

ges tæt-lav struktur grupperet langs en fælles sivegade eller 

siveflade med integreret parkering.

bebyggelse og boliger er formet omkring tre forskellige gra-

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

fællesskab over tæt sammenbygget interessefællesskab med 

fælles aktiviteter, fælles værksteder, etc. til nabofællesskaber 

af mere traditionel rækkehuskarakter.  

dommerkomiteen har ønsket at fremhæve forslaget for dets 

undersøgelse af forskellige fællesskabsformer som en central 

del af den sociale bæredygtighed kombineret med såvel mil-

jømæssige som økonomiske bæredygtige funderinger, frem-

stillet i en markant, udtryksfuld og variationsrig arkitektur.

årstiderne arkitekter

konsulenter
bjarne kroG-jensen direktør, boligselskabet Fruehøjgaard, herning

jesper bo jensen lic. scient. pol. (phd), fremtidsforsker, Fremforsk – center for Fremtidsforskning

Forslag a12/35777  |  seest kolding  

indkøb 25.000 kr  

2 værelser

4 værelser4 værelser

Sandkasse

Grøntsagsbed

Fællesrum

Fællesskab

Hængekøje

Trampolin

Urtehave
3 værelser

3 værelser

4 værelser 4 værelser

Udvidelse af bolig

Udvidelse af bolig

Tagterrasse
Tagterrasse

Tagterrasse

boligFællesskab naboFællesskab

a

|   indkøb  |   etape 1   |   Forslag a12   |   årstiderne arkitekter



93

Bakkeskolen

Seest 
Kirke

Børnehaven 
Seest Gl. Skole

TERRASSEN

DALEN

SKOVEN

BAKKEN

SLETTEN

SKRÅNINGEN

PLATEAUET

VILDMARKEN

FÆLLES-
HUS

UDSIGTEN

Va
ng

sv
ej

Lyngsvej

Seestvej

Seest B
akke

Sk
ov

lu
nd

ve
j

B
je

rg
by

ve
jLe

rb
je

rg
ve

j

Rørbækvej

Jernbane

Se
es

tv
ej

Kirk
eto

ft

Vinkelvej

Bredevej

Be
lla

hø
jv

ej

Tv
æ

rv
ej

Bel
la

hø
jp

ar
ke

n

Fa
be

rs
ve

j

Ga
la

te
av

ej

Vranderupvej

Overbyvej

Grønnevangen

Sandbjergvej

H
øj

bj
er

gv
ej

Holbergsvej

K
lø

vk
æ

rv
ej

Mulighed for
nyttehaver

Udsigtsplatform

Naturlege-
plads

Udendørs
scene

Pavilloner

Teltplads/
bivuak

§ 3-sø

§ 3-sø

§ 3-mose

§ 3-mose

Fælles 
ophold

Fælles 
ophold

Oplade-
station/
bilvaske-

plads

Mulighed for
nyttehaver

Mulighed for
nyttehaver

Tørreplads

Tørreplads

Parkering/
skaterplads

Oplade-
station

Ophold

Færdsels- og 
opholdsareal

Stamvej

Sivegade

Sivegade

Sivegade

Sivegade

Sivegade

Fælles 
ophold

Fælles 
ophold

Sti til 
Kolding 

Ådal m.v.

Sti til Bakke-
skolen m.v.

Fælles 
ophold

A�aldsstation 
og byttehjørne

Vandleg
Tarzan-

bane

2 etager

2 etager

2 etager

2 etager

2 etager

2 etager

Træhuler

Leg

Leg

Motion Fælles-
hus

Eksisterende 
træer

Eksisterende
træer

Eksisterende
træer

2 etager

1 etage

2 etager

Småbørns-
leg

2 etager

2 etager

2 etager

2 etager

2 etager

Fælles
ophold

2 etager

2 etager

2 etager

Sti til 
bolig-

områder

Sti til 
Overbyvej

Sti til Bakke-
skolen m.v.
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Forslaget giver et radikalt bud på fremtidens bæredygtige al-

mene 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 dis-

ponering af de indre elementer, hvilket resulterer i en meget 

let, lys, varierende og rummelig indre arkitektur. til selve bolig-

delen lægger der sig et stort drivhus, som deles med naboen. 

konceptet bygger på skuldrende af tidligere årtiers eksperi-

menteren med ydre glaskonstruktioner, der åbner for mel-

lem-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 fascineren-

de beskrivelse af halm som byggemateriale. 

bebyggelsen forestilles bygget af og beklædt med lokalt dyr-

ket og høstet halm, som både bruges lodret bærende, fugt-

håndterende og lyd- og brandisolerende.

dommerkomiteen vurderer, at forslaget er et både fascine-

rende, anderledes og velargumenteret bud på en fremtidig 

bæredygtig boform og præmieres for det visionære niveau.

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.

Forslag a17/10532  |  seest kolding  

indkøb 25.000 kr  

a
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Forslaget indeholder en meget gennemarbejdet løsning på 

boligens fleksibilitet i dagligdagen ved at introducere et mul-

tianvendeligt møbel, der fungerer som rumdeler og opbeva-

ring – det er set før. 

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

ger højde for skiftende behov for ekstra sovepladser og ni-

cher til ophold, som man som beboer i alment boligbyggeri 

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

rummøblet med permanente nicher, der kan anvendes til 

hyggekroge eller huleagtige legepladser, og en indbygget to-

mandsseng, der kan trækkes ud efter behov. 

den mest nytænkende funktion er, at rummøblet også rum-

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

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

besvær.  

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

evt. opsættes på flere alternative steder i boligens grundplan 

og derved give forskellige muligheder for rumopdeling. det 

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

get man typisk vil gøre i forbindelse med beboerskift eller få 

bjerG arkitektur
ophavsret

underrÅdgivere
lumo arkitekter
midtconsult

Forslag a22/00712  |  seest kolding  

indkøb 25.000 kr  

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

et ofte forekommende behov er fleksibel spiseplads. i rum-

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

rykkes ud mod væggen - og tomandssengen kan skubbes ind 

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

slås sammen og væggen kan foldes ud igen. herved opstår 

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

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

uden at genere. ligeledes kan evt. gæster eller weekendbørn 

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

fællesarealet. 

dommerkomiteen vurderer, at multimøblet åbner mange mu-

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

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

egenskab hurtigt at kunne omstilles og derved at kunne ned-

bringe beboernes samlede arealbehov, er rummøblet et ægte 

bæredygtigt element, hvilket dommerkomiteen ønsker at 

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

levalget er kun et ekstra plus.

a
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//KonKurrence nummer _ 00712

OpbevaringTrappe Opbevaring

Badeværelse m. vaskesøjle

Køkken

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

Modul A

Modul B

//KonKurrence nummer _ 00712

seng 

dør til værelse

3 x skabe 

køleskab

opbevaring

legerum, læserum, 
gæsteseng

stige

skuffe til stige

gæsteseng

folde væg

opbevaring

folde væg

køkkenskabe

//KonKurrence nummer _ 00712

etape 1   |   a22
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Forslaget indeholder en veldisponeret plan af konkurrence-

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

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

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

nære fællesskab skal opstå på de gangbroer, der horisontalt 

forbinder tre boliger til en fælles opgang og elevator. Dette 

giver en spændende, men også en orienteringsmæssigt kom-

pleks løsning med forholdsvis mange elevatorer samt en logi-

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

op med antallet af opgange.

 Punkthusene opføres som elementbyggeri i både trækon-

struktioner og betonkonstruktioner over et rationelt mo-

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

Forslag B1/82417  |  lisBjerg aarhus  

indkøB 25.000 kr  

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

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

der er udsat for stor vejrbelastning samt indkigsgener, da 

bygningerne ligger meget tæt.

Denne tæthed vurderes at forringe intentionerne med etable-

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

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

sene.

Dommerkomiteen vurderer, at konceptet fremstår innova-

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

mer stedets skala ved at punkthusene trappes ned mod lis-

bjerg landsby. 

B

|   indkøB  |   etaPe 1   |   Forslag B1   |   urBan agency  

urBan agency oPhavsret

Holmsgaard rådgivende ingeniører
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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

Med afsæt i DGNB’s tjekliste skabes en bevæget randbebyg-

gelse af koblede, kvadratiske bygningskroppe i varierende 

antal etager. I midten af bebyggelsen formes en fælles grøn-

ning og rundt om bebyggelsen et bakket, grønt ’dige’ med 

parkering under. Fælleden nord for randbebyggelsen beplan-

tes 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 boligkon-

cept baseret på bæredygtighedens tre hovedparametre. Men 

også forslagets arkitektoniske udtryk, som konsekvens af bæ-

redygtige overvejelser, finder dommerkomiteen gennem-

tænkt og original, men også noget formalistisk.

ForsLaG B14/11969  |  lisBjerg aarhus  

inDkøB 25.000 kr  

B
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milie deles op

Enlige familier og par Ælder- og handicapboliger

Ungdomsboliger

etape 1   |   b14
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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 løs-

ninger, 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. værdigrund-

laget 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 kompense-

ret med dagslys fra det fælles atrium. 

netop i atriet skabes der et originalt bud på, hvad det kan be-

tyde 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 semipri-

vate areal, hvor alle kan mødes på grund af den centralt place-

rede trappe. her tilbydes mange fælles oplevelser og fordres 

til godt naboskab beboerne imellem. 

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

Forslag b23/01138  |  lisbjerG aarhus  

indkøb 25.000 kr  
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Seestvej
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