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VORES VISION

Ideen er at skabe et sted, hvor den kræ  ramte føler sig velkommen i trygge 
og åbne rammer. 

Vi har lagt vægt på at at give bygningen et stærkt visuelt udtryk. Gennem 
bygningens markante facade får kræ  centeret en særlig iden  tet, som 
gør, at det skiller sig markant ud fra det omkring liggende byggeri og i 
særdeleshed Næstved Sygehus. 

Trods bygningens markante ydre, er bygningen i sit hovedgreb disponeret 
e  er at opnå en høj grad af diskre  on og funk  onalitet for brugerne i huset. 
På denne måde tvister bygningskroppen i én enkelt etage sig i en s-form 
omkring to centrale haverum, som sammen med fællesrummet danner 
husets hjerte. 

Vi har villet tegne et kræ  center, som har et ekspressivt og posi  vt ydre 
udtryk, og som sam  digt   lbyder brugerne en afdæmpet værdighed, som 
en kræ  ramt kan have stor brug for i en af livets svære stunder. 

Det er med de  e afsæt, at vi har udarbejdet vores forslag  l det nye 
kræ  center i Næstved.

DU BYDES VELKOMMEN

Kræ  centerets hovedindgang ligger ved den indre fællesvej diskret placeret, 
hvor facaden knækker væk fra vejen. Handicapvenlig ankomst sker via en 
rampe, som tager imod den ankomne ved vejen og leder denne ind i huset. 
Rampen adskilles fra parkering med en vedbendmur med håndliste. Der 
etableres handicapparkering  l 2 biler. 
Personaleindgang fra Ringstedgade sker via en lille trappe og forplads med 
plads  l 10 cykler.

Facaden er skabt ud fra et sammensat behov for eksteriørhensyn -  
ekspressivitet og iden  tet -  og interiørhensyn -  diskre  on og skygge for 
solen. 
Vi har derfor skabt en facade i lag. 
Inderst en klassisk facade med vinduer for dagslys og sigtelinjer ud af huset. 

Facaden er yderst beklædt med dybe trælammeler, som er programmeret 
sådan, at det skaber den re  e grad af privathed for rummene bagved. Der 
hvor der er behov for privathed, men stadigt udkig og dagslys, fortsæ  er 
lamellerne forbi vinduet. Andre steder, f.eks. ved kontorerne, brydes 
lamellerne af en stålramme omkring vinduerne, og lamellerne er her skåret 
af. 

Lamellerne, der er vinklede som vi  er, ski  evis åbner og lukker foroven og 
-neden. Inspira  on  l den vi  eformede facade mimer planterne i haven og 
den nærtliggende skov. Det er visionen, at bygningen skaber nysgerrighed 
og associerer  l et posi  vt budskab om liv og harmoni.

NYT LIVSRUM I NÆSTVED
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KONTEKST
GRUNDEN LIGGER PLACERET 
I OVERGANGEN MELLEM 
SYGEHUSET OG  BOLIGER MOD 
ØST

HUSETS HJERTE
FÆLLESZONEN FORENER 
AKTIVITETSZONE MED STILLE/
ADMINISTRATIVT OMRÅDE

VOLUMEN
BYGNINGSKROPPEN DANNER ET 
OMVENDT S DER FORMIDLER 
OVERGANGEN FRA SYGEHUSET 
TIL BOLIGOMRÅDET OG 
SAMTIDIG ÅBNER OP MOD 
DE OMKRINGLIGGENDE 
STRUKTURER

TERAPIHAVE
DE TO HAVER KOBLES VIA 
FÆLLESRUMMET SAMMEN OG 
DANNER EN REKREATIV ZONE MED 
FORSKELLIG GRADER AF AKTIVITET
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FACADE VED FÆLLESVEJEN  HUSETS INDGANGSPARTI ER PLACERET HVOR FACADEN KNÆKKER VÆK FRA VEJEN

SITUATIONSPLAN 1:500

Det er visionen at skabe et sted, som bryder med den tradi  onelle opfa  else af bygninger   
                 for behandling og rådgivning af kræ  ramte. Vi har ambi  oner om et sted, som byder 
   på en anden version af den virkelighed, som omslu  er den kræ  ramte: 
          Et sted med liv, varme og posi  v iden  tet.



DAGSLYS I FÆLLESRUM
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TERAPIHAVE TIL HYGGELIGT SAMVÆR OG AKTIVITETER OMKRING ‘DET FÆLLES TREDJE’

DISPONERING

På denne grund ved Næstved Sygehus får det nye kræ  center en fremskudt 
placering mellem Ringstedgade og fællesvejen, som leder ned  l sygehusets 
hovedindgang. Mellem villaerne langs Ringstedgade og på den anden side 
sygehuset ligger kræ  centeret placeret i overgangen mellem det storskala 
ins  tu  onelle miljø og det mere tradi  onelle boligområde. 

Kræ  centeret optager linjerne fra villaerne mod syd og fortsæ  er den 
herskende orientering af volumenerne, hvor huset kobler sig på villakarreen 
mod syd. 
Sam  digt placeres huset tæt mod det sydlige skel, hvorved der opnås 
et slægtskab og nærhed med villaerne og deres hjemlige præg. Det er 
inten  onen, at huset herved associerer hjemlighed og  llid. Husets skala og 
husets enkle etage er ligeledes med  l at underbygge overskueligheden og 
in  miteten.  

For at understrege bygningens egenart drejes kræ  centerets linjer i den 
nordlige del af huset væk fra villaerne og i særligt sygehuset. Ved hjælp af 
det enkle princip at vinkle bygning skarpt i  . sygehusbyggeriet skabes en 
kontrast  l sygehusets uniforme volumener. 

Kræ  centerets kontras  ulde orientering skaber en oplevelsesmæssig 
distance  l sygehusvæsenet og behandlingssystemet. Det er inten  onen 
hermed at understrege, at det i kræ  centeret ikke handler om klinisk 
behandling af den kræ  syge, men om en holis  sk  lgang  l det kræ  ramte 
menneske.

De  e er ikke en bygning  l helbredelse af pa  enter – kræ  centeret er en 
bygning  l omsorg for mennesker.

PLANLØSNINGEN 

Gennem indgangspar  et ankommer man direkte  l fællesrummet i 
huset Gennem indgangspar  et ankommer man direkte  l husets hjerte - 
fællesrummet. Er man ny bruger af kræ  centeret, er der ved indgangen 
også mulighed for at læse om husets  lbud på en skærm. Fra de  e sted i 
huset er det let at få overblik og orientere sig i bygningen. 
Fællesrummet strækker sig gennem det meste af huset, og omslu  er 
zoner af forskellige grader af fællesskab versus privathed. I midten 
af fællesrummet ligger køkkenet og danner som et stort møbel  
omdrejningspunkt for det uformelle samvær. 

Ved et stort spisebord i forbindelse med køkkenet kan man spise, snakke og 
hygge sig i en hjemlig atmosfære. Langs fællesrummets sydlige kant er de 
mere in  me zoner for dem, som gerne vil være ”alene sammen med andre” 
eller snakke mere fortroligt med en god ven eller personalet.  

I direkte forlængelse af fællesrummet ligger to indre terapihaver som 
afskærmende haverum på hver sin side af fællesrummet. Begge terapihaver 
er lukkede for den omkringliggende by, men giver visse steder mulighed for 
diskrete udkig gennem facadens lamelstruktur. 
Det store haverum - Ak  vitetshaven -  mod nord er indre  et  l samvær 
og kan rumme ak  viteter omkring ‘det fælles tredje’ - fællesspisning, let 
havearbejde, udendørsspil, gruppearrangementer, træning og lign. 
Haven er også indre  et med større siddenicher med plads  l 4 - 5 personer. 
Det mindre haverum - Sansehaven - mod syd er beregnet på s  lhed og ro. 

FACADEN PROGRAMERES EFTER HUSETS 
BEHOV FOR HENHOLDVIS UDKIG OG 
DISKRETION 

HUSETS LUKKEDE ZONER FORDELER 
SIG PÅ DE BRUGERRELATEREDE OG DE 
MEDARBEJDERRELATERDE  

FÆLLESZONEN STRÆKKER SIG GENNEM 
BYGNINGEN OG SKABER ZONER MED 
VARIERENDE GRADER AF FÆLLESSKAB

GRUNDENS GRØNNE ELEMENT 
INTEGRERES I BYGNINGEN I 
HAVERUMMENE

BRUGERNE AF HUSET BRUGER 
HOVEDINDGANGEN VIA FÆLLES VEJEN. 
MEDARBEJDER  INDGANGEN PLACERES 
VED DEN LILLE OFFENTLIGE STI PÅ 
SYDFACADEN 
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MATERIALER    UDVENDIGT
Facadelammeler  45 x 195 mm lammeler i varmtbehandlet træ
Facadeplader bag lammeler Lys fi bercementplade med overfaldecoa  ng
Vinduer  og døre  Træ/Aluvinduer med antracitgrå farve yderst
Sålbænke    Antracitgrå aluminium
Ovenlys    Lanternelys

MATERIALER  INDVENDIGT
Vægge    Malet fi lt i knækket hvid farve
Flisevægge    15 x 15 cm fl iser
Gulve i opholdszoner  Højkantsparket i ask
Gulv i køkken   Lyst vinylgulv
Gulve i toile  er   15 x 15 fl iser
Lo  er    Perforede gipsarkus  k lo  er
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FÆLLESRUMMET ER HUSETS HJERTE, HVOR DE KRÆFTRAMTE KAN VÆRE SAMMEN I HJEMLIGE OMGIVELSER OG HYGGE SIG MED HINANDEN
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Her kan man sæ  e sig og læse, tænke eller bare være  l. Havens sydlige væg er fuldstændigt 
bevokset og begrønner indtrykket af haven og det indre fællesrum. 
I  lknytning  l det mindre haverum ligger velværerummet/orangeri hvor brugeren kan være 
sig selv og fæle sig i ét med haverummet.

Husets værksted er placeret i forbindelse med fællesrummet. Forbi værkstedet og to 
depoter kommer man  l grupperummene. I den gangzone, som forbinder fællesrummet 
med grupperum, træningsrum, værksted og omklædningen, er der foruden plads  l 
opbevaring også indre  et en række siddenicher: Her kan man trække sig lidt væk fra 
ak  viteterne i fællesrummet og tage ophold i ”udkanten” af fællesskabet. På denne måde 
bliver gangzonen andet og mere end bare en færdselsåre. 

I huset længst mod nord er træningsrummet, omklædningen og et ekstra værksted placeret. 
Til højre for indgangen ser man husets lounge i et hyggeligt hjørne. Her kan man slappe af i 
bløde møbler foran pejsen. 

Der er også mulighed for at beny  e sig af biblioteket, hvor man kan bruge husets 
computere. Biblioteket er placeret i et semilukket rum, som er let  lgængeligt fra indgangen, 
men som stadig er  lstrækkeligt afskærmet  l at opnå en vis grad af diskre  on. Det er også i 
de  e område tæt på indgangen, at garderoben og toile  erne er placeret. 
Omkring hjørnet fra biblioteket er samtalerummene placeret. I disse lukkede rum vil den 
kræ  ramte kunne få hjælp og rådgivning i fuldstændigt private rammer og under høj 
diskre  on. Der er sam  dig udkig  l det grønne i Sansehaven.

Videre af denne vej er medarbejderarealer placeret med administra  onen, lederkontor, 
indgang for personale, garderobe, møderum etc. Denne del af bygningen mod syd er 
forbeholdt huset ansa  e og de frivillige. Der er lagt vægt på lyse og venlige rum med gode 
dagslysforhold. 
I huset sydvestlige hjørne ligger teknikrummet, hvor  l der er adgang via en dør ved 
personaleindgang og en dør direkte udefra. 

HJEMLIGHED OG VARME
Ved at bygge i en enkelt etage opnås en fornemmelse af overskuelighed og nærhed i huset. 
Fra husets centrale rum føler brugene, at de kan overskue ak  viteterne i huset. 
Sam  digt lægges der i valg af materialer vægt på stofl ighed og varme. På denne måde er 
gulvene holdt i lyst træ, lo  erne sikrer en kort e  erklangs  d på lyden, og væggene er holdt i 
lyst malede nuancer. 

Visse steder er væggene beklædt med opkartet fi lt, som understreger stofl igheden og 
virker akus  sk regulerende. I fællesrummets facade mod syd er det muligt at sidde i blødt 
møblement, og de store fi ltgardiner, der har gode akus  ske egenskaber, kan trækkes for, hvis 
man ønsker mere privathed.  

DET FÆLLES TREDJE
Fællesrummet danner rammen omkring den hjemlige atmosfære og det uformelle samvær. 
Her vil ak  viteter omkring ‘det fælles tredje’ opstå i køkkenet, ved bordene og nede i de 
hyggelige siddearrangementer.
Her fra hjertet af kræ  centeret vil ‘det fælles trejde’ strække sig ud i huset og fi nde sted i 
siddenicherne i gangzonen ud  l terapihaven og helt ind i træningslokalet og værkstederne, 
hvor nye bekendtskaber kan opstå på yogamå  er og løbebånd. 

DAGSLYS OG VELVÆRE
Vi har arbejdet bevidst med intensiteten af dagslyset i husets forskellige rum. 
I fællesrummet er der en høj lysintensitet for at understrege rummets centrale funk  onen 
og stø  e op om et  l  der højt ak  vitetsniveau  
I rum med krav  l ekstra stor diskre  on, somsamtalerummene, er der valgt et lidt dæmpet 
lysniveau for at skabe en fornemmelse af privathed og tryghed.

LANDSKAB OG TERAPIHAVEN

Visionen er, at bygningskroppene placeres i den le  e og lyse nordiske 
skov med birketræernes hvide stammer som det karaktergivende, 
enkle og stærke element i et kvarter, hvor omgivelserne er præget af 
mangfoldighed i funk  on og fremtoning.
Facadernes karakteris  ske udtryk opleves i et varieret forløb, både 
direkte ved indgangspar  er og mere diff ust gennem le  e hvide 
stammer. Denne diversitet forstærker oplevelsen.
Den le  e og lyse skovkarakter trækkes visuelt helt ind i bebyggelsens 
indre gårdrum, og samler på denne måde de ydre og indre friarealer  l 
en fælles iden  tet og oplevelse.

ANKOMST
Handicapvenlig ankomst sker via rampe. Rampen adskilles fra parkering 
med en vedbendmur med håndliste. Handicap parkering  l 2 biler. 
Personaleindgang sker enten fra Ringstedgade via en lille trappe eller fra 
vestsiden hvor cykelparkering er placeret.

UDEAREALER
Birkeskov med bund af vedbend med store sten, bregner, grupper af 
sommeranemoner og høstanemoner samt enkelte lave  eldribs buske. 
Mod nabogrund mod syd etableres en stø  emur.

AKTIVITETSHAVEN
Der etableres trædæk  l ophold og ak  vitet af forskellig karakter, alle 
med niveaufri adgang fra havedøre. 

Havearealet opdeles med to plantearealer, som vil fremstå som 
birk i stedsegrøn skovbund med bunddække af vedbend, bregner, 
anemoner, liljekonvaller, pinseliljer, liljer og pæoner. Vedbendmure vil 
som rumskabende elementer strukturere gårdrummet og give en let 
afskærmning mellem de forskellige typer af ak  vitet og ophold. Mellem 
beplantningerne etableres en ak  vitetszone med grus, hvor forskellige 
naturprægede og skulpturelle legeelementer kan ops  lles fx træstubbe, 
store sten eller lignende.

SANSEHAVEN
Trædæk  l ophold ud for dobbeltdørene  l den indendørs opholdszone. 
Enkelte birketræer som overstandere i en stedsegrøn skovbund. Store 
sten med mos trækkes ud på grusfl aden, plantearealer med vinca, 
bregner, anemoner, liljekonvaller, pinseliljer, liljer og pæoner, med 
skulpturelle benvedbuske, som bidrager med smukt e  erårsløv og fl o  e 
frugter i rød-orange. 
Strukturgivende rækker af stenbræk hindrer ikke en samlet oplevelse af 
sansehavens ski  ende udtryk i løbet af året.
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