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Dommerbetænkning ‐ Livsrum Aalborg
Generelle kommentarer
De tre projekter for Livsrum i Aalborg er tre meget forskellige projekter, som alle er fint
gennembearbejdede, og de giver alle Kræftens Bekæmpelse og Realdania gode svar på, hvordan et
rådgivningscenter kan udformes på grunden tæt på Aalborg Sygehus syd.
Forslagene besidder alle mange funktionelle og arkitektoniske kvaliteter, og besvarelserne har på forskelligt
niveau tolket programmet og udfordret programmets forudsætninger på en inspirerende måde. Forslaget
fra HP Byg formår at nedbryde det store bygningsvolumen i mindre enheder således at der sker en
nedskalering af de forventelige store dimensioner til et ensemble af et etages bygninger. Forslaget fra A.
Enggaard A/S og Færch & Co. former centeret som én solitær form, et bygningsvolumen der som en bue i
to etager sammen med grundens landskab former et markant cirkulært hovedanslag. Forslaget fra M.
Thomsen Støtt har et mere traditionelt hovedanslag, udformet i to etager med kælder, hvori bygningen
opløses i flere forskellige bygningsvolumener både i højde og drøjde.
Grunden med en højtbeliggende grundkote og fin bevaringsværdig beplantning har tydeligvis inspireret de
bydende, og man kan se, at de konkurrerende også i bygningernes indre har været opsatte på at forme et
hus med en helt særlig stemning. Der er dog stor forskel på hvordan grunden er disponeret og bearbejdet
og ligeledes hvordan bygningernes indre stemning er kommet til udtryk.
Forslagenes ydre er dog forholdsvist afdæmpede og kun ét byggeri fremstår med et særligt markant
arkitektonisk udtryk for det nye center.
Generelt har de konkurrerende forholdt sig pragmatisk til programmets funktionelle krav og ønsker om et
indre præg af hjemlighed og livsrum. Der synes dog at være visse fortolkningsproblemer omkring
aktivitetsrummenes faciliteter, således er både træningsrum og omklædningsfaciliteter problematisk
placeret i nogle forslag.
Generelt er programmets funktionskrav dog overholdt, og den mest overbevisende plandisponering ses i
forslaget fra HP Byg, idet planen formår at udnytte de enkelte huses mellemrum til selve Livsrummets
funktioner. Forslagene fra A. Enggard A/S og Færch & Co. samt M. Thomsen Støtt er mere planmæssigt
traditionelle idet planerne er sekvenser af rum på rum i forlængelse af hinanden, hvilket svækker
forslagenes sammenhængende planudformning og dermed den åbne karakter som rådgivningen søger.
Begge disse forslags planopdeling i flere etager forstærker denne virkning.
Dommerkomiteen har dog været begejstret for den arkitektur som forslaget fra A. Enggaard A/S og Færch
& Co. afspejler. Forslaget har en klar signalvirkning, med den mest tydelige ankomstsituation og det indre
konstruktive formsprog virker varmt og indbydende i kraft af de mange træoverflader. Men forslagets
klarhed er blevet hæmmet af den ikke overbevisende plankomposition og en ydre ikke afklaret
materialeholdning med vanskelige bygningstekniske overgange.
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Forslaget fra M. Thomsen Støtt er fint gennembearbejdet, men virker med sit institutionelle rumforløb og
'stort parcelhus' lignende udtryk ikke som et bæredygtigt hovedkoncept, der er det rigtige svar på den
stillede opgave.
Dommerkomiteen ser forslaget fra HP Byg som det mest robuste forslag, der i kraft af en klar hovedide og
tydelig plankomposition, hvori stedets potentiale fint bringes i spil, bedst kan bearbejdes og formes til
brugernes fulde tilfredshed.
Forslaget fra HP Byg indstilles til opførelse.

På de efterfølgende sider gennemgås alle projekterne mere detaljeret.
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HP Byg, Grontmij A/S, Polyform

Forslagets hovedkomposition placerer fem 'huse' trukket ud mod Frederik Obels Vej hævet over de
omgivende forhold. Hovedindgangen sker fra Steenstrupvej ad et markant rampeanlæg, men niveaufri
adgang kan også opnås fra parkeringspladsen mod vest.
Den resterende grund er udlagt som have med terrasserede plateauer til forskellige funktioner, nyttehaver,
terrasser etc.
I de fem huses ’mellemrum’ opstår et fællesareal der således udgør hovedankomsten der starter en
bevægelse ned imellem de let vinklede 'huse'. Små solfyldte nicher opstår imellem husene og fra hvert
mellemrum er der udsigt til omgivelserne og til særligt bearbejdede haverum. Fællesarealet kulminerer
omkring køkkenet der markeres i et stort fritstående element på centerets 'lille plads' hvorfra der er udsigt
og adgang til havearealerne. De 5 huse indeholder typisk hver sin specifikke funktion.
Det er en befriende enkel og smuk plankomposition hvori hele husets organisation umiddelbart fornemmes
ved indgangen til rådgivningscenteret.
Opdelingen i funktionsbestemte små huse opdeler den store bygningskrop til villakvarterets skala, og idet
hovedkomposition er trukket fornuftigt ud mod Frederik Obels Vej, falder bygningsanlægget godt ind i
villaernes rytme og kvarterets karakter.
Man kan mene at forslaget måske er for neddæmpet. Der er lidt 70'er komposition over hovedkonceptet,
som nok kræver lidt bearbejdning, for at projektets synlighed bliver mere markant. Her tænkes særligt på
selve ankomsten fra Steenstrupvej, hvor hovedindgangen skjuler sig mellem husene. En bearbejdning af

2. marts 2012.

rampeanlægget, måske en tilføjelse af et trappeafsnit, kunne forenkle ankomsten og samtidig styrke
signalværdien.

Livsrummet
Forslagets store styrke ligger som skrevet i hovedanslagets klare plankomposition, hvorved man fra
indgangen med det samme får et overblik over centerets organisation. 'Livet mellem husene' bliver ikke
blot et billede på centerets primære rum, men det skaber også et oplevelsesrigt hele for de differentierede
rumligheder i de enkelte huse.
Konceptet medfører at forbindelsen fra Livsrummet ind i de enkelte funktioner er begrænset og det vil
være formålstjenligt såfremt de fine indbyggede reoler og skabe i husenes vægge kunne indeholde
transparente elementer ‐ vinduer ‐ så f. eks. kontakten ind til medarbejderdelen kan styrkes. Det har
ligeledes været diskuteret at en finjustering af husenes vinkling kan lede den besøgende mere venligt mod
centerets hjerte.
Køkkenet er godt placeret som et samlingspunkt i husets hjerte med gode opholdsnicher for forskellige
målgrupper i umiddelbar nærhed. Det er en fin og vigtig pointe at det centrale samlende rum har større
rumhøjde og modtager dagslys fra højtsiddende vinduer i tagfladen, hvorved der kompenseres for den
store bygningsdybde.

Aktivitetshusene
De ensidige taghældninger gør det muligt at differentiere både rumhøjder og dagslysforhold hvilket er en
stor kvalitet i det enkelte hus. De kreative rum kan få højtsiddende lysindfald og særligt i det store
trænings‐ og musiklokale kan der opnås en større rumhøjde. I netop dette 'hus' må man forvente en
bearbejdning af planen idet den lange smalle gang ikke virker inspirerende. Velværerum og grupperum er i
god forbindelse med Livsrummet og dog lidt afsides hvilket er formålstjenligt.

Medarbejderdelen
Personaleindgangen ligger fint placeret ‐ direkte fra parkeringspladsen og personalets forhold er i det hele
taget udmærket beskrevet, dog vil planløsningen nok skulle bearbejdes i detaljen til brugernes fulde
tilfredshed, men den er fleksibel og mangler kun, som omtalt, en lidt større mulighed for visuel kontakt til
Livsrummet – en smule mere åbenhed. Et markeret rum for de frivillige synes at mangle.
De enkelte huse fremstår som præcise murede enheder med ensidigt hældende tage. Selve teglens
karakter, farve og fuge bliver i denne sammenhæng meget vigtig, og teglens farvespil er nødvendig for ikke
at virke for tung mod udearealer og omgivelser. Den mørke tegl virker lidt dyster og kræver lidt
dokumentation for at overbevise dommerkomiteen om det er den rette sten.
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Der er fin forbindelse til udearealerne via lisvrummet og den store sydvendte beskyttede terrasse er
velanbragt. Udearelerne er i det hele taget bearbejdet forbilledligt, hvilket fremgår tydeligt af de
veldokumenterede illustrationer, men det er klart at den omfattende terrassering af grundstykket kræver
en nøje landskabelig detaljering af de mange støttemure. Støttemure i tegl som anvendt i
bygningsanlægget vil skabe en fin helhed, men man kan også forstille en mere ’grøn’ udformning med
gabionsmure med bunddække, slyngplanter etc. I denne sammenhæng kræver ligeledes det indhegnede
parkeringsareal en 'blød finish' for ikke at fremstå som en dominerende, meget synlig flade.
De enkelte haver er overbevisende komponeret, og den funktionelle terrassering med bålplads, diverse
bede og forskellige opholdsarealer genbruger fint den eksisterende grunds landskab og beplantning.
De små 'mellemrumshaver’ skærmer og er oplevelsesrige pauser som smukke dele af den overordnede
helhed. Det vil være vigtigt, i en bearbejdning, at disse mellemrum får deres helt egen karakter og ikke mod
omgivelserne fremstår som mulige indgange.

Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede. VVS‐, ventilations‐ og el‐tekniske
afsnit vurderes at være forstået og velindarbejdede i konkurrenceforslaget. Der er bl.a. vedlagt en foreløbig
energiramme der viser sig at BR2010 overholdes. Der er ikke redegjort for brandmæssige forhold.
Bygningen er solidt konstrueret med facader af skalmurede og isolerede betonbagvægge samt tage med
tagpap og sedum.
Prisen er overholdt – kr. 14.500.000,‐ ekskl. moms og nettoarealet er 575 m2 i forhold til de ca. 550 m2, der
er lagt op til i byggeprogrammet.

Sammenfatning
Forslaget er overbevisende formuleret både som funktion, konstruktion og som arkitektonisk form. Det
berigede store Livsrum, som på en naturlig og berigende måde gør dét der ofte vil være et 'negativt'
gangareal til et positivt inspirerende sted at opholde sig, er projektets helt store styrke. Det er små nuancer
der skal til for at bringe forslaget til at være fuldt tilfredsstillende og det viser sig, også i detaljen, at være
nøje gennembearbejdet med stor overensstemmelse imellem funktion og de anvendte virkemidler.
Forslaget fra HP Byg vil blive til glæde for ikke blot rådgivningscenterets brugere og personale men også for
omgivelserne og byen som helhed og indstilles hermed til opførelse.
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MTS‐Aalborg, Norlund arkitekter, Frandsen & Søndergaard Ingeniører

I forslaget fra MTS placeres 5 fladtagsbygninger i den sydlige ende af grundstykket. Disse volumener
sammenbindes af en lavereliggende tagskive, hvor der fra 1. sal er adgang til en lille tagterrasse.
Parkeringsarealet er udlagt på nordsiden af bygningsanlægget, som en stor parkeringsflade. Fra denne flade,
er der et stisystem rundt til den østlige side af bygningsanlægget, hvor hovedindgangen er placeret. Fra
Frederik Obels Vej er der, udover et stisystem til hovedindgangen, stier til personaleindgangen, samt
personaleparkeringen.
Mod syd og vest er aktivitetshave, sansehave og gårdhave med vandbassin anlagt. Da grundstykket er
blevet totalplaneret, hvilket dommerkomiteen mener, er meget uheldigt, skabes der en uhensigtsmæssig
"høj murformation" mod syd og delvis mod vest. Selvom denne murformation er udført som en
aftrappende landskabsbearbejdning, virker dette greb meget voldsom i forhold til bygningsanlægget, men
også mod de omkringliggende bygninger og haveanlæg, selvom forfatterne beskriver, at mur‐massivet vil
blive udført delvist af teglmure og begrønnede vægskiver, som vil virke formidlende på oplevelsen, mener
dommerkomiteen at indgrebet er for voldsomt.
Selvom tagene på de 6 bygningsvolumener begrønnes, hvilket bestemt virker formidlende, kunne
dommerkomiteen ønske sig, at forfatterne mere havde opfattet og bearbejdet ideen således at
bygningsmassen var "udskåret i landskabet" frem for som nu, at landskabet er blevet skrapt plant, hvilket
fjerner lidt af det karakteristiske ved områdets topografi.
De 5 bygningsvolumener fremstår i lyst murværk og virker enkel og gennembearbejdet ned i detaljerne og
fremstår umiddelbart som en pæn bygning, men til trods for den store gennembearbejdning, fremstår det
samlede anlæg lidt for ”kapelagtigt” og formelt i forhold til bygningens indhold og brug.
Hovedindgangen er placeret mod øst, når man entrerer herfra, møder man en lille begrønnet vægskive,
opsat på elevatorvæggen. Mod højre er garderobe og toiletrum anlagt.
En lille vægskive hvor informationsmateriale er placeret afskærmer delvist mod fællesrum og
køkkenområdet. Fællesrum & køkken er opdelt i et køkkenafsnit og et langbord mod havesiden, fra dette
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rum er der udgang til en vestvendt gårdhave. I et lille afsnit i dette rum er biblioteket m.m. udlagt, samt en
lille møbleringsgruppe, som en formidlende overgang foran en vandskulptur ind til et lille læsehjørne.
Denne læsegruppe danner forum til samtalerum og velværerum. Foran disse rum er der anlagt et lille
bassin i haverummet mod syd, så den nødvendige diskretionsafstand skabes, hvilket er et fint og
velbegrundet tiltag.
Fra Fællesrum & køkken er der udover en trappe til 1.sal, trappe forbindelse til et lille kælderafsnit. På 1.
sal er der udlagt arealer til personale‐ og rådgiverteam. Fra dette område er der udgang til en lille vestvendt
tagterrasse.
I kælderafsnittet er der placeret omklædningsafsnit for brugere af det kreative afsnit, teknikrum, samt
personaleomklædning og bad.
Fra hovedindgangen er der udover adgang til fællesrum & køkkenafsnit adgang til en lille pejsestue med
muret bænk, børneområde samt vinterhaven. Fra dette område bevæger man sig videre til det næste
volumen som indeholder atelier, samt kreativ rum, begge rum adskilt til "gangen" med folde ‐ eller
skydedøre.
I den næste niche er der disponeret et lille tekøkken, samt et orangeri. De sidste volumener mod vest
indeholder, ‐ musik & træning med depot og toiletgruppe, samt 2 grupperum som kan underdeles.
Forslaget er meget teknisk gennemtegnet og vidner om erfaring med fremstilling af skitseforslag, men til
trods for stor bearbejdning indeholder projektet en række planløsningsproblemer som gør, at projektet
ikke kommer til at stå så overbevisende at dommerkomiteen tror på, at en bearbejdning indenfor
rimelighedens grænser i forhold til, at det er en totalentreprisekonkurrence.

Livsrummet
Ankomsten til Livsrummet virker ikke overbevisende, idet dommerkomiteen vurderer, at der er disponeret
for mange funktioner, som skal betjenes fra det relativt lille ankomstområde. Selv en begrønnet væg ikke
kan formidle disse funktionelle udfordringer, som den lidt snørklede ankomst bevirker.
Elevatoren får en temmelig central placering i dette rum, hvilket skønnes at være uheldigt. Der er gjort
tiltag til diverse "hyggekroge", men disse kommer til at virke lidt for "kliniske" og har derved ikke de
ønskede hyggelige rammer, som bygningen gerne skulle formidle til brugerne og personale, så disse har lyst
til at slå sig ned og få en uformel fortrolig samtale.
Disse samtaler kan være af alvorlig karakter og selv om der er anlagt "formelle" samtalerum, skal de
uformelle samtaler kunne foregå overalt i bygningen, hvis der er behov herfor.
Selve "Livsrummet" som er fællesrum og køkkenet, mangler muligheden for disse samtaler. Rummet virker
ellers stor nok, men det er meget uheldigt at personaleindgangen er direkte ind i det område, selvom
personalet skal op på 1. sal hvor deres område er disponeret. Ankomsten mangler vindfang og det er meget
uheldigt at hele personaledelen er udlagt på 1. sal, uanset om afsnittet er velproportioneret.
Personalet ønsker at kunne trække sig tilbage og føre evt. alvorlige telefonsamtaler, men det er ligeså
vigtigt at de ved at være mere centralt placeret, hurtigt skal kunne "gribe ind", hvis en besøgende har
behov herfor, eller blot personalet skønner, at det vil hjælpe på den besøgendes møde med bygningen
første gang.
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Aktivitetsdelen
Aktivitetsdelen virker velproportioneret, men ligger for langt væk fra personaleafsnittet og det er meget
uheldigt, at al omklædning til dette afsnit skal foregå nede i kælderen. Brugere af musik & træning skal
nemt og diskret kunne færdes mellem træning og omklædning, uden at skulle passere igennem hele
bygningen og stort set forbi alle kreative rum inden de når frem til aktiviteten.

Medarbejderdelen
Medarbejderdelen er placeret på 1. sal og virker isoleret set velproportioneret med mulighed for at
underdele afsnittet i en række cellekontorer. Området er udstyret med toilet og garderobe, samt et
tekøkken med personalerum. Fra dette rum, er der udgang til en lille tagterrasse. Personalet kommer til at
bevæge sig over 3 etager, idet omklædningsfaciliteter er placeret i kælderafsnittet, hvilket virker meget
uheldigt.

Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er fint bearbejdede og inkorporerede i forslaget, dog er der ikke
redegjort for brandmæssige forhold. Den foreløbige energiramme overholder BR2010.
Bygningen er solidt konstrueret med facader af skalmurede betonelementbagvægge samt tag‐ og etagedæk
af huldækelementer. Kælderen er tilsvarende udført med vægelementer. Karnap udføres i stål.
Prisen er overholdt – kr. 14.495.000,‐ ekskl. moms og nettoarealet er ca. 570 m2 samt ca. 70 m2 kælder i
forhold til de ca. 550 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet.

Samlet vurdering
Forslaget skal roses for sin tekniske bearbejdning og vidner om stor teknisk forståelse, om hvad et sådant
projekt kræver af tegninger m.m.
Men forslaget mangler den "nerve" som efterlyses ved en sådan bygnings brug. Der er flere funktionelle
uheldige løsninger i disponeringen af bygningsanlægget, bl.a. den store adskillelse af funktioner fordelt
over 3 etager, samt den dårlige grundudnyttelse, hvor hele grundstykkets topografi udlignes.
Hyggekroge m.m. savnes i en brugbar udgave, det lidt parcelhusagtige udtryk er dommerkomiteen skeptisk
overfor, men forfatteren skal roses for lysten og viljen til at ville formidle budskabet klart i tegninger og
beskrivelser, men har desværre ikke ramt "nerven".
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A. Enggaard A/S og Færch & Co., Wienberg Architects, Niras

3D Materiale udarbejdet af Oooja Architects

I forslaget fra A. Enggaard A/S og Færch & Co. ønskes, at skabes en tolkning af den omkringliggende
bebyggelse i et nyt formsprog som udtrykkes i 7 sammenbyggede huskroppe, trukket ind på grunden så der
herved skabes et lille velbeskrevet parkeringsareal mod nord, som forfatterne beskriver som en grøn og
uformel parkeringsflade, som består af belægning og bregnebede. Mod syd danner de 7 sammenbyggede
huse en lille beskyttet pladsdannelse, hvor bygningerne danner ryggen mod nord og siddetrapper, espalier
og væksthus danner afskærmningen mod syd, sammen med den eksisterende bevarede beplantning.
Haverummet, der delt op i flere afsnit, og i flere niveauer, er afslappet og velbegrundet beskrevet.
Langs med Frederik Obels Vej er der ligeledes udlagt et parkeringsareal. Hele det samlede haveanlæg er
afslappet og imødekommende beskrevet i tekst og tegninger og vidner om stor forståelse for et forslag som
virker meget "følt" til stedet og med stor indlevelse i programmets ønsker til ankomsten samt ude‐
opholdsarealernes udformning.
Bygningen entreres fra nord i en velplaceret indgangsniche, enkel og tydelig beskrevet. Overfor indgangen,
er biblioteket placeret og via dette afsnit er der stor visuel kontakt til haverummet mod syd.
Livrummet er opdelt i en række "oplevelsesrum" på begge sider af indgangsmodulet. Mod højre er der, der
udover en trappeforbindelse til kælder og 1. Sal, udlagt samtalerum og en fælleszone/ lounge. Området er
udformet med en række sidemøbler/nicher, som ved facadens forskydninger, både mod nord og syd, giver
en række velbegrundede afslappede siddemuligheder i det samlede bygningsanlæg.
Næste afsnit rummer rådgiverteam med toilet og brus, samt en ny fælleszone/ lounge mod syd, med
udgang til haveanlægget.
De næste 2 afsnit indeholder personalefaciliteter, omklædningsrum, kopi og print m.m.
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Til venstre for indgangsmodulet er der udlagt en ny fælleszone som indeholder stor spiseplads,
køkkenfunktioner, samt et lille afsnit til børn, med mulighed for kreativ udfoldelse. Fra denne fælleszone er
der adgang til det kreative afsnit med udgang til haverummet.
På 1. Sal er der disponeret trænings ‐ og musikrum, med nødvendig depotrum. Grupperum, velvære,
samtalerum, samt nødvendige omklædningsfaciliteter til dette afsnit. Fra dette afsnit er der udført åbne
flugtvejstrapper ned mod øst og mod syd. Den sydlige flugtvejstrappe beskrives ligeledes, at skulle være
naturlig adgangsvej fra træningsrummet på 1. Sal ned i haverummet.
Det er overordnet set et spændende forslag, som har haft dommerkomiteens bevågenhed på grund af
forslagets store "føling" med tolkningen af programønskerne, forslaget appellerer til følelserne på mange
niveauer. Husets grundopbygningssystem består af 7 huskroppe placeret forskudt i forhold til hinanden, i
såvel tagflader og bygningsforskydninger, som virkelig er forslagets styrke, men også dets svaghed, idet
selve ideen desværre ikke er belyst overbevisende i snit og konstruktioner.
Husets udvendige fremtoning med zinkbeklædte "facader mod syd og nord, samt tagfladen" og gavlenes
beklædning med lærketræ, har haft dommerkomiteens forståelse, men samtidig været til genstand for
store skeptiske diskussioner, hvor dommerkomiteen er enig om, at forslaget på disse væsentlige kritiske
konstruktioner ikke er velunderbygget i tekst og tegninger.
Hvordan vil man udføre de forskellige spring i facaderne og tagfladerne? Og ikke mindst mangler der total
underbygning af hvordan tagafvandinger, nedløbsforhold m.m. skal udføres.
Hvis konkurrencen havde været udbudt som en idékonkurrence, ville disse kritiske forbehold, som en
samlet dommerkomite udtrykker, ikke have haft den store tyngde, men da konkurrencen er udbudt som en
totalentreprisekonkurrence skal sådanne konstruktive forhold være belyst i tekst og tegninger i det
indleverede materiale.

Livsrummet
Livrummet er i dette forslag beskrevet som en serie af rum, som perler på en snor, udlagt mod sydsiden af
bygningen, med direkte udgang eller udsyn til haverummet. Denne serie af rum virker velovervejet, godt
understøttet af materialiteten i rummene med den synlige limtræskonstruktion, træbetonfladerne med
listebeklædningen m.m. Dommerkomiteen er overbevist om, at denne serie af rum, hører til blandt
konkurrencens bedste, men på grund af det meget dårlige udførte længdesnit, har dommerkomiteen svært
ved at se rent rumligt, hvad denne sekvens af rum, med forskellige rumhøjder vil give den samlede
opfattelse af bygningen. Disse betragtninger savner underbygning i tegninger og illustrationer. Samtidigt er
der skepsis vedr. den meget langstrakte bygning, som serien af rum angiver. Illustrationerne viser en
materialeopfattelse som dommerkomiteen har stor forståelse for.

Aktivitetsdelen
En stor del af aktiviteterne er udlagt på 1. Sal, disse er uheldigt placeret for langt væk fra de øvrige rum.
Forfatterne angiver en forklaring hvorfor træningsrummet er udlagt på 1. Sal, men personale og
dommerkomiteen er kritisk om dette ville kunne fungere, især også når al kontakt til haverummet skal
foregå via en udvendig flugtvejstrappe, som virker meget uheldig placeret på sydfacaden. Flugtvejstrappen
er for øvrigt ikke blevet indtegnet på facaden mod syd, hvilket også virker uheldigt og umuliggør
dommerkomiteens vurdering, for dette tiltag. Samtalerum placeret inde i bygningen, dog ud mod et
dobbelthøjt rum, virker ikke gennemtænkt og gør dommerkomiteen usikker på, om forslagsstillerne har det
fornødne overblik til at vurdere det samlede bygningsudtryk og indretning.

2. marts 2012.

Medarbejderdelen
Personaleafdelingen virker velgennemtænkt, men dommerkomiteen er skeptisk overfor den meget lille
kontakt dette afsnit har med haverummet, idet personaleomklædning, kopi og depot udgør "facaden" for
dette afsnit mod syd.

Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt velbelyste. Der er vedlagt en foreløbig energiramme der
viser sig at BR2010 overholdes.
Bygningen er konstrueret som en let bygning af limtrærammer med udfyldning af trækassetter i facader og
tage. Etagedæk er lette. Der er ikke redegjort for konstruktionsprincip af kælderen.
Der er flere kritiske detaljer som burde være bearbejdning i forslaget. Bygningen har en sart byggeproces
og det vurderes at den bygningsmæssige drift af bygningen vil være relativ høj.
Prisen er overholdt – kr. 14.500.000,‐ ekskl. moms og nettoarealet er 595 m2 samt 42 m2 kælder i forhold til
de ca. 550 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet.

Samlet vurdering
Forslaget skal roses for nytænkning og er et meget "følt forslag" som har dommerkomiteens sympati, men
forslaget virker ikke velbegrundet nok og sammentænkt nok med den konstruktive udformning. Her tænkes
på, at huset ikke virker færdigbearbejdet, i forhold til at det er en totalentreprise (bygningsspring,
overgange, materialer, tæthed, skjulte tagrender, for højt i forhold til lokalplanen m.v.), hvilket åbenlyst
svækker dette forslag.

