
 
 

 

Livsrum, Odense - Dommerbetænkning 
 

Dommerkomiteens generelle kommentarer 

 

Totalentreprisekonkurrencen i Odense om projekt Livsrum har fundet sin form 
igennem 3 gode forslag der alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede. Alle 3 

projekter er gode fortolkninger af det stillede program og på meget forskellig måde 

bearbejdes parkkarakteren og de rekreative muligheder. Konkurrenceudskriveren 

har således fået en rigtig god belysning af opgaven, at forme det nye 

kræftrådgivningscenter Livsrum i Odense. 

 

Stedets betydning, parkens potentiale og omgivelsernes karakter har på forskellig 

måde inspireret forslagsstillerne. Forslag 1 lægger den nye bygning som en u-form 
af saddeltage rundt langs grundstykkets periferi, Forslag 2 koncentrerer bygningen 

til en lav organisk formet lagdelt bygningskrop og Forslag 3 placerer en kompakt 

toetages bygning med tilknytning til Kløvervænget. 

 

Dommerkomiteen har stor sympati for både Forslag 1's U-form, der danner der et 

attraktivt beskyttet parkrum, og forslag 2's koncentrerede bygning, hvor de laveste 

’lag’ rækker ud og danner fint formede haverum i parken. De ellers store friarealer, 

som den kompakte 2-etagers bygning i Forslag 3 frigiver, er kun skematisk 
bearbejdede og virker ikke umiddelbart veldefinerede.  

 

De 3 forskellige bygningsformer danner også meget forskellige indre rum - og hvor 

Forslag 1's u-form skaber funktionslænger med en klar adskillelse af en aktiv og 

mere rolig del ud fra midterrummet omkring gårdrummet, så har det koncentrerede 

Forslag 2 en særdeles veldisponeret planløsning omkring bygningens hjerte hvorfra 

rumfunktionerne stråler ud. I Forslag 3’s to etagers bygning er de forskellige rum 

disponeret omkring en indre kerne, men kernen medfører at den ønskede åbenhed 
ikke finder udtryk i en direkte rumlig sammenhæng. 

 

Dommerkomiteen har foretrukket forslag der gennem den funktionelle løsning 

udtrykker rådgivningscenterets ønske om menneskelig skala og åbenhed på en 

overbevisende måde og i denne sammenhæng distancerer Forslag 1 og 2 fra Forslag 

3. 

 

Mest overbevisende fremstår Forslag 2 som det stærke robuste forslag, der med et 

unikt, særpræget og særdeles identitetsskabende indre som ydre er et meget 



gennemtænkt forslag, i helhed som i detalje, og forslaget kan ydermere tåle en 

behersket bearbejdning for at tilfredsstille brugernes ønsker til planrevisioner.  

 

Forslag 1’s fine plandisponering har været inspirerende, og det har primært været 

diskussionen omkring det fremmedartede ydre, de store gangarealer samt 

omklædningsafsnittets lidt uheldige placering der har svækket forslagets placering.  

 

Forslags 3’s ellers planmæssigt enkle disponering spænder ben for ønsket om 
rumlig sammenhæng, og 1. salen virker funktionelt amputeret fra resten af huset. 

 

Dommerkomiteen finder således at forslaget fra NJ-Gruppen, Wienberg architects og 

Ingeniør’ne indstilles til opførelse.  

 

 

 



  

Forslag 1 - 3D contractor, Claus Pryds, Balslev 

 

NABOhuset 

 

 
 

 

Forslagsstilleren placerer Livsrum Odense med ankomst i det nordøstlige hjørne af 

parkrummet med direkte ankomst fra Kløvervænget via en lille anlagt forplads, hvor 

den gamle løn bliver et naturligt omdrejningspunkt. Det 1 etages bygningsanlæg 

udformes med to afdelinger som rækker ind i parkrummet mod vest og øst, således 

at bygningsanlægget åbner sig mod syd og favner et lille og intimt haverum. 
Bygningen udformes som en nytolkning af saddeltagslængen, med faldende og 

stigende tagryg afhængig af bygningsbredden. Der anlægges et gennemgående 

lysbånd/ventilationsbånd i hele bygningens længde, som er med til at give hele 

anlægget et karakteristisk arkitektonisk udtryk som dommerkomiteen har været 

tiltalt af. 

 

Denne bygningsdisponering i parkrummet efterlader gode udeopholds-muligheder, 

primært i den sydlige ende af parkrummet, hvilket dommerkomiteen ser som et 

stort plus. 
 

Indgangen sker fra en lille forplads med siddemuligheder omkring den store løn, 

samt mulighed for afsætning på selve forpladsen. Selve forpladsen virker intim, men 

sikkert udformet lidt for klemt hvis afsætning fra bil foregår samtidigt med at 

besøgende sidder på bænken under den store løn. Det er dog et fint træk. 

Ankomsten er veldisponeret, med en klar opdeling af bygningen i aktivitetsafsnittet, 

Livrummet, samt medarbejderdelen. Livrummet ligger i overgangen mellem de to 

andre afsnit og "putter" sig lidt bagved pejsemøblet, som er veldisponeret med 



siddemuligheder, og virker overbevisende som rumdeler. Det ville dog være 

ønskeligt, at kontakten til hovedindgangen havde været større, men denne kontakt 

ville med små indgreb kunne udføres, uden at sløre hovedideen. 

 

Aktivitetsdelen disponeres i den vestlige fløj, med egen diskret ankomst, hvis 

brugerne ønsker dette. Personaleafsnittet disponeres mod øst og virker 

overbevisende løst, ved at trække arbejdspladserne tilbage i forhold til facaden, 

både af diskretionshensyn til nabobebyggelsen, men også med hensyn til 
skærmarbejde, så refleksioner undgås.  

 

Yderst i den østlige fløj er velværerum, havestue, samt to samtalerum velvalgt 

disponeret. Ved at placere disse rum yderst i østfløjen, samt træningssalen yderst i 

vestfløjen opnås en fin løsning hvor de mest diskrete rum er placeret længst væk fra 

fællesområdet. 

 

Det er en overbevisende enkel og logisk plankomposition med fine rumlige 
oplevelser i bevægelsen rundt omkring det indre gårdrum via Livsrummet. Den 

sammenhængende plan med livsrummets centrale placering er meget fleksibel og 

vil kunne komme til at fungere optimalt ved få arkitektoniske ændringer. De 

forholdsvis store gangarealer er dog blevet drøftet – er de for spatiøse? 

Særlig markant er den sammenhængende loftflade med de store velproportionerede 

lysindtag i loftfladen, der uden tvivl vil give en varm sammenhæng og oplevelse af 

rummene, spændt sammen med krydsfinerpladers varme farve. Disse plader er 

indbygget som overflader i alle rum, udover toilet og badeafsnit.  

 

Dommerkomiteen er fascineret af materialet, selvom den megen brug overalt gav 

anledning til forskellige synspunkter. Dette skal dog ikke fjerne fokus på, at 

dommerkomiteen var tiltalt af den varme rumoplevelse, samt forslaget af at brugen 

af tekstiler, ville kunne give en varieret oplevelse af rumforløbene og et tilskud af 

farver. 

 

Livsrummet  

 

Livsrummets placering bag pejsemøblet virker rigtigt og den umiddelbare adgang til 

det intime gårdrum forstærker Livsrummets kvalitet. Pejsemøblet vil ved en mindre 

bearbejdning kunne fungere således, at man fra Livsrummet kan få større kontakt til 

entré og vindfang.  

 

Det har været diskuteret om Livsrummets størrelse, manglende rumlige forankring 

via vægge og en tendens til gennemgangsrum, vil fravriste rummet den ønskede 
intimitet. De små nicher, som er disponeret ud fra Livsrummet såsom plads til børn 

og unge, værksted, gallerilomme, køkken med øve-mulighed, kontor til frivillige og 

med dette rums forbindelse til medarbejderdelen, er dog forbilledligt løst. 

 

 

 



Aktivitetsafsnittet 

 

Det mest aktive funktionsafsnit med træningssal ligger placeret yderst i 

bygningskroppen mod vest, med egen beskyttet indgang, hvis brugerne ønsker at 

ankomme diskret. Omklædningsafsnit er disponeret på hver side af den sekundære 

indgang, lige overfor glasindklædte grupperum. Denne placering af 

omklædningsafsnittet bør flyttes tættere på træningssalen, således at ankomst til 

salen fra omklædningsafsnittene bliver mere diskrete, hvilket ville være en nem 
løsning at udføre.  

 

Generelt virker dette afsnit veldisponeret og med stor fleksibilitet indbygget, dog 

med en hvis kompleksitet i de mange foldedøre/vægge. Adgangen fra træningssalen 

ud til udendørs træningsrum er fin og beskrevet som en beskyttet "lomme". Den 

øvrige disponering af udeopholdsområderne virker veldisponerede og vil uden tvivl 

kunne være et gode i parkrummet til glæde for alle. 

 
 

Medarbejderdelen  

 

Medarbejderdelen er veldisponeret, med gode beskyttede arbejdspladser. At rykke 

arbejdspladserne væk fra facaden er måske overraskende, men det virker 

overbevisende, selvom dette nok kun er praktisk muligt fordi bygningen har 

konkurrencens største brutto/nettoforhold, hvilket selvsagt gør det nemmere at 

indrette dette forslag i forhold til de andre konkurrenceudkast. Det skal dog ikke 

komme forslagsstillerne til skade, idet det giver netop dette forslag god luft i 

planløsningen. Det har dog været bemærket at medarbejderdelen virker for aflukket 

mod det øvrige hus. Afslutningen af medarbejderdelen med en havestue, 

velværerum og de to samtalerum, er særdeles veldisponeret. 

 

Facaderne afspejler ønsket om, at udføre en bygning der står i stor kontrast til 

omgivelserne, som udstråler intimitet og varme og en bygning som tager vel imod 

den besøgende og lyser af tryghed. Dommerkomiteen har dog drøftet den markante 

brug af træ ude, som inde og især vedligeholdelsen heraf. Det er et 

holdningsspørgsmål, om det er rigtigt at placere et så markant træhus inde i en 

bykerne. Projektets arkitektoniske udtryk har således delt vandene og flere følte at 

karakteren var for ’landlig’. Dommerkomiteen har dog sympati for forslaget, selvom 

der var enighed om at forslagets megen brug af træ, sikkert ville være mere velvalgt 

i et villakvarter eller på landet.   

 

 
Teknik 

 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og 

vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet 

i.h.t. BR2010 – energirammeberegning er vedlagt. 

 



Der er ikke redegjort nærmere for brandtekniske forhold. 

 

Bygningen er fortrinsvist konstrueret af træ. Gulve i fællesrum af beton, 

 

Bygningen har en meget stor brutto/netto-faktor – 1,6 – hvilket giver en meget stor 

og rummelig bygning, med et samlet bruttoareal på 930 m2.  

 

Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til 
bemærkninger. 

 

 

Samlet vurdering   

 

Dommerkomiteen er enig om at det er et meget originalt og begavet forslag som 

ikke skal svækkes af ovennævnte diskussion. Med nogen tilretning og bearbejdning 

ville forslaget kunne danne ramme omkring brugere og personalets daglige brug. 
Forslaget skal specielt roses for funktionaliteten i bygningen, samt de smukt udførte 

ovenlysindtag i loftfladen der former fine særprægede rum. 

 

 

 



Forslag 2 - NJ-Gruppen, Wienberg architects, Ingeniør’ 

 

 
 

Forslag 2 placerer Livsrum som en dynamisk varieret bygningskrop lidt trukket 

frem mod Kløvervænget, så der friholdes store havearealer mod syd. Den næsten 

amorfe bygning er opdelt i 3 ’facadebånd’ hvor hvert lag har en betydning der griber 

ind i omgivelserne på en overraskende måde. De ’favner både parkens rum og 

husets indhold’. Forfatterne beskriver dette afsæt som ’at tale til kroppen’ igennem 
kontraster der omfavner og inviterer. 

 

Det nederste bånd rækker ud fra bygningen med havemure der definerer 

ankomsten og former beskyttende haverum mod syd. Det midterste bånd ’møder 

mennesket’ som et varmt træbånd der trækkes med ind i husets indre ’hjerterum’. 

Det øverste bånd afslutter bygningen og let reflekterende spejles himlen og de 

bevaringsværdige træers kroner. Det er smuk og nærmest poetisk stemning der 

billedgør bygningen og man fornemmer den særlige identitet der vil opstå. 
 

Hovedkompositionen opdeler bygningen i principielt tre afsnit, men de enkelte 

funktionsafsnit har overlappende rumlige sammenhænge, så det er en særdeles 

integreret planløsning der sikrer et meget fordelagtigt brutto/netto forhold -  dvs. 

der er ingen overflødige gangzoner, men i stedet en tætvævet rumstruktur, som 

med få ændringer kan bringes frem til en optimal planløsning. Det er en særdeles 

rumligt interessant plankomposition der åbner Livsrum mod haven, opdeler 



bygningen i en medarbejderdel mod øst og en mere aktiv del mod vest. Planen 

placerer de mest ’offentlige’ funktioner i bygningens hjerte og jo længere ud i 

periferien man kommer, jo mere ’private’ funktioner finder man tilgodeset typisk 

hvor ønsket om akustisk separering er markant. 

 

Selve ankomsten til Livsrum er tydelig og præcis, og indikerer en uformel stemning. 

En ankomsthave tager imod den besøgende, idet nye træer, lave havemure og 

siddepladser former en venlig ankomst der i kraft af indgangspartiets tragtform 
leder mod indgangen ind under den let reflekterende ’himmel’. Kløvervænget er 

udvidet med afsætningspladser, og personalet kan benytte en decentral indgang 

midt på øst-facaden, via et nyt formet stiforløb og de landskabelige havemure. 

 

Livsrummet  

 

Fra vindfanget åbner det høje lyse fællesrum mod haven og man drages ind i 

Livsrummet. Man fornemmer de forskellige tilstødende rumfunktioner der lægger 
sig som lidt lavere ’forede rumnicher’ ind i fællesrummet – lounge, bibliotek, unge-

niche, etc. På denne måde opstår tiltrækkende åbne opholdsnicher tæt på 

ankomsten hvilket forstærker den besøgendes mulighed for at vælge. Bedre adgang 

til toiletter for ankomne brugere vil skulle bearbejdes yderligere. 

 

Køkken og kreativt værksted flankerer fint fællesrummet, og de ydre bygningsbånd 

er ført med ind og medvirker til en fabulerende rumlig atmosfære der virker både 

varm, tryg og hjemlig. De overlappende rumzoner forstærkes af glaspartier, hvor en 

egentlig adskillelse er nødvendig, og defineres ellers af forskellige rumhøjder så den 

ønskede intimitet kan opstå i f.eks. bibliotek og loungeområdet. Få disponeringer 

skal revurderes, bl.a. værksteddepotet som gennemgangsrum til velvære og 

samtalerum der ellers ligger optimalt placeret. 

 

Der bør foretages en lettere bearbejdning af ganglinjerne mellem entre og 

træningsfaciliteterne, så der bliver mindre forstyrrelse i loungeområdet. 

 

Fra fællesrummet er der adgang til udeophold mod syd med en række fint formede 

haverum, bl.a. en overdækket sansehave der forbinder, via en trappe, til en taghave 

– endnu en beskyttet sansehave, hvorfra det er muligt at nyde et mere 

tilbagetrukket udeophold. 

 

Aktivitetsafsnittet 

 

Træningsafsnittet er fordelagtigt placeret længst mod vest. Det er et markant 
højloftet rum der står i umiddelbar forbindelse med de sydvendte haverum. 

Akustisk og bygningsmæssigt afgrænset med fleksible omklædningsfaciliteter tæt 

på og med fine rumlige detaljer som en enkel opdeling i to rum og nicher til 

ophold/sygeplejeske. Træningsafsnittet er relateret til et udendørs træningsrum, 

formet af beskyttende havemure. Fleksible grupperum og samtalerum – med egen 

gårdhave - udgør sammen med loungen mere rolige rum i den aktive del tæt på 



indgangen. Alt i alt en fin funktionel plankomposition der rationelt og intensivt 

udnytter alle kvadratmetre.  

 

 

Medarbejderdelen  

 

De fleste kontorfunktioner er placeret mod øst, hvor åbne som mere lukkede 

kontorer er placeret med tæt kontakt til ankomstsituationen, der overskues af 
rummet til frivillige der således også kan benyttes som et vagtkontor. 

Personalerummet danner et naturligt midtpunkt i medarbejderdelen – en form for 

vindfang ved personaleadgangen fra stien ville dog være formålstjenlig. 

 

Der bør endvidere byttes rundt på placeringen af lederkontoret og kontoret til 

administrative medarbejder. 

 

 
Teknik 

 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og 

vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet 

i.h.t. BR2010 – energirammeberegning er vedlagt. 

 

Der er overordnet redegjort for brandtekniske samt akustiske forhold. 

 

Bygningen er forholdsvist robust konstrueret af betonelementer i vægge og dæk. 

Gulve i fællesrum af beton. 

 

Bygningens installationer er fint beskrevet og opfylder de stillede krav. 

  

Prisen er overholdt, og der er ikke taget forbehold eller specificeret yderligere i 

tilbuddet. 

 

 

 

Samlet vurdering   

 

Projektets arkitektoniske ide viser en overlegen forståelse for stedets sværhedsgrad 

og det potentiale der findes på grunden er bragt i spil på en særdeles overbevisende 

måde. Bygningsbåndende er med til ’fæstne’ projektet på stedet og giver den 

arkitektoniske vision en særlig visuel identitet der vil være både unik og meget 
indbydende. ’Lagdelingen’ medfører også logiske varierede rumhøjder alt efter 

funktionen, og frigør gode muligheder for føringsveje og teknikzoner til husets 

praktiske indretning. Materialekompositionen er meget overbevisende med en fin 

sammenhæng i den ydre bearbejdnings relation til det indre, og projektets 

detaljering er meget lovende, hvilket den uortodokse lagdeling også vil stille krav 

om. 



 

Projektet fremviser en overraskende og overbevisende tolkning af den stillede 

opgave i Odense. Planløsningen, en meget levende komposition, både kraftfuld og 

skulpturel, med stor sammenhæng imellem den indre rumlige udformning og det 

ydre rum. Livsrummets indre forgrening ud i de andre rumzoner er en fabulerende 

rumlig leg, der er med til at skabe en særegen identitet og karakter til de indre rum. 



Forslag 3 - Hansson & Knudsen A/S, WE architecture, OBH-Gruppen. 

 

 
 

Forslagsstilleren placerer Livsrum som en 2 etages pavillonbygning i den nordlige 

del af parkområdet, så ankomst m.m. foregår fra Kløvervænget. Ved denne 

disponering af parkområdet ønsker forslagsstilleren at "forstyrre" det eksisterende 

parkområde så lidt som muligt. Det lille ’fodaftryk’ friholder herved meget 
parkareal. 

 

Der forslås anlagt en lille ankomstplads ud mod Kløvervænget, en sportsterrasse 

mod nordøst, samt en sansehave ud mod parkområdet mod syd. Alle andre 

udendørs opholdsarealer beskrives, som udlagt på en ankomstterrasse, på 1. sal i 

forbindelse med personaleindgangen, som forfatteren placerer her.  

 

Ankomsten til personaleindgangen foregår via en udvendig trappe, der er forbundet 

med en sti, som anlægges på østsiden af pavillonbygningen. 

 

Livsrum ønsker, at udtrykke sig som en trælistebeklædt 2 etages pavillonbygning, 

med afrundede hjørner, for der igennem at ville "blødgøre og understrege 

havepavillonen" som tema. Yderligere er soklen trukket tilbage for at give 

bygningen et let udtryk. 

 

Indgangen til Livsrum sker fra Kløvervænget i det "nordvestlige hjørne af 

bygningen". Selve planløsningen, er udlagt omkring en central midterkerne, som 



indeholder: trappe til 1. sal, teknikrum, omklædningsrum med toilet og badeforhold, 

elevator, samt bearbejdet hele vejen rundt med sidde nicher, køkkenniche m.m. 

Midterkernen udgør omdrejningspunktet for disponeringen af planløsningen.  

Fra indgangen, er Livsrummet udlagt, højre om midterkernen.  

Til venstre for kernen, er der adgang til aktivitetsdelen med tilstødende 

omklædningsrum m.m. 

 

Modsat indgangssiden, er der disponeret for dialogrum, workshop, depot m.m. 
 

Via trappen fra hovedankomsten, er der adgang til 1. sal hvor administrationen er 

disponeret med udgang til en tagterrasse. 

 

Fra ganglinjen på 1. sal er der kig ned til Livsrummet, samt via store glaspartier ud 

mod parkområdet mod sydvest. Et deleligt grupperum er disponeret i det 

sydvestlige hjørne, samt et afslapningsrum, begge med udgang til en sanseterrasse. 

Midterkernen er blevet minimeret på 1. sal og er disponeret med 2 toiletrum, 
rengøringsrum, elevator m.m. 

 

Hovedideen er egentlig klar, men efter dommerkomiteens opfattelse, fungerer 

planen ikke optimalt, idet alle rum bliver gennemgangsrum hvilket vil virke 

forstyrrende i den daglige drift. Der savnes de "små lommer" hvor fortrolig samtale 

kan foregå og de viste nicher er ikke overbevisende. Hele planen fungerer kun ved 

en opdeling af rummene med møbler m.m. idet de efterlyste "naturlige lommer" 

savnes i stort set hele plandisponeringen, som i øvrigt mangler bearbejdning med de 

mest naturlige afgrænsninger, såsom foldedøre m.m. 

 

Livsrummet  

 

Man ankommer til Livsrummet via hovedindgangs nichen og bevæger sig ind i et 

dobbelt højt rum, hvor alrumsbordet er placeret i dette høje område. 

Børneafdelingen er ligeledes disponeret her, dog i hjørnet mod sydvest udenfor 

området med det dobbelthøje rum. 

 

Dommerkomiteen er ikke overbevist om, at denne disponering af Livsrummet er 

gennemtænkt, samt at den ønskede opdeling af køkkenområdet ikke er blevet belyst 

i forhold til rumprogrammets krav. Heri beskrives det bl.a., at området skal kunne 

afskærmes fra det øvrige Livsrum. 

 

Køkkennichen er indbygget i den træbeklædte midterkerne, hvilket kan være et 

smukt valg med et fritstående køkkenbord foran, men det løser ikke problemet med 
opdelingen så køkkenet kan bruges som undervisnings - og øvekøkken, uden at 

forstyrre resten af Livsrummet. 

 

Al passage til dialogrummene, workshop, samt omklædningsafsnit foregår igennem 

Livsrummet og vil helt sikkert virke forstyrrende samt ikke særlig hensyntagende 

for de personer som skal til genoptræning m.m. i aktivitetsafsnittet. Der 



forekommer generelt problemer i planløsningen med hensyn til adgang til 

omklædningsrummene. 

 

Aktivitetsafsnittet  

 

Aktivitetsafsnittet er placeret til venstre for hovedindgangen og man ankommer til 

dette afsnit via biblioteks/ loungeområdet. Rummet kan opdeles i 2 rum via en 

foldedør. Fra aktivitetsrummet er der adgang til 2 omklædningsrum, med toilet og 
badefaciliteter. Der er adgang til det ene toiletområde fra loungeområdet, hvorimod 

brugere af det andet toiletområde skal helt om på den anden side af midtermøblet, 

enten via Livsrummet eller aktivitetsafsnittet, hvilket er meget uhensigtsmæssigt og 

forstyrrende. Disse toiletter er i øvrigt de eneste i underetagen og skal bruges af 

husets øvrige brugere, hvilket ikke virker gennemtænkt. 

 

Der er vist mulighed for opdeling af aktivitetsafsnittet med foldedøre, samt 

foldedøre som ankomstsdøre til aktivitetsafsnittet, men mulighederne er ikke 
overbevisende bearbejdet. 

 

Via døre fra aktivitetsafsnittet er der adgang til en udvendig sportsterrasse mod 

nordøst. Denne placering og udformning virker ikke gennemtænkt, bl.a. ønsket om 

diskretion i forhold til omgivelser, samt at denne sportsterrasse vender direkte ud 

mod Kløvervænget. 

 

Medarbejderdelen  

 

Medarbejderdelen er disponeret på 1. sal og ankomsten til dette afsnit sker enten ad 

en udvendig trappe via den fælles terrasse eller via hovedankomsten og opad 

trappen langs det dobbelthøje Livsrum, som kan være en flot løsning. Forfatterne 

beskriver dog at personaleankomsten primært skal foregå via den udvendige 

trappe. Denne disponering virker meget lidt velvalgt, idet personalet skal helt om på 

den anden side af bygningen efter at de enten er ankommet på cykel eller bil, for at 

benytte denne indgang. Da personaleankomsten er tilknyttet det anlagte stisystem, 

bliver vejen fra f.eks. cykelparkeringen meget lang, hvilket sikkert vil betyde at 

personalet vil "skyde genvej" hen over sportsterrassen. 

 

Medarbejderdelen er veldisponeret på 1. sal, med gode indbyrdes relationer, men 

personaleafsnittet er for langt væk fra det "øvrige liv" i huset. Rummet til de 

frivillige er decideret fejlplaceret, idet det skal være placeret tæt ved 

hovedindgangen, således at der kan gribes nænsomt ind, hvis ankommende brugere 

til huset trænger til hjælp. 
 

Facaderne fremstår lette og smukt bearbejdet med en lodrette listebeklædning, der 

går igen i det indre på midterkernen, hvilket helt sikkert vil berige såvel ude- som 

indemiljøet. En yderligere bearbejdning af dette motiv omkring vinduesløsninger 

m.m. ville helt sikkert fremme dette arkitektoniske udtryk. Beklædningen virker 



velvalgt i forhold til forfatternes ønske om at omsætte Livsrum Odense i en let 

pavillonbygning. 

 

Teknik 

 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt overskueligt beskrevet og 

vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet 

i.h.t. BR2015 – energirammeberegning er vedlagt. 
 

Der er ikke redegjort nærmere for brandtekniske og akustiske forhold. 

 

Bygningen er kompakt og robust opbygget af betonelementer. Gulve i beton med en 

overflade af asketræ. 

 

Prisen er overholdt, og der er ikke taget forbehold eller specificeret yderligere i 

tilbuddet. 
 

 

Samlet vurdering  

 

Til trods for at dommerkomiteen har sympati for ideen om at udforme Livsrum 

Odense som en pavillonagtig bygning, er det en enig dommerkomite som udtrykker, 

at dette forslag ikke vil kunne bearbejdes til et brugbart resultat, der kan opfylde 

brugerne og medarbejdernes behov for et funktionelt Livsrum Odense.  

 

Dommerkomiteen er dog enig om at forslaget skal roses specielt for pavillon ideen 

og det fine facadeudtryk. 

 

 

 


