
Bygningen er placeret midten af de 
omkringliggende bygnings masser, 
diskret trukket tilbage fra naboerne.

Visionen har været at bevare så meget 
af parken og dens høje løv træer som 
muligt. 

Det er derfor vigtig at skabe så lille et 
fodaftryk på grunden som muligt. 

Bygningen tegner sig som et kompa-
kt x i området. Og bevarer det meste 
af parken og alle træer i det eksister-
ende grønne område.

Det nye kræftrådgivningscenter er 
placeret i den nordlige del af grunden 
Så den er synlig fra Kløvervænget, - 
hoved ankomst vejen til området. 

Indgangs pladsen nord for bygnin-
gen vil synliggøre ankomsten til byg-
ningen, mens selve indgangs partiet 
er placeret diskret tilbage trukket og 
afskærmet fra vejen.

En sti fører fra kløvervænget gennem 
parken på den østlige side af bygnin-
gen og efterlader den vestlige del 
af parken uberørt til oplevelser i na-
turen.

Bygningen er placeret i midten af de 
grønner arealer i området, så man fra 
bygningen ser ud på grønner træer 
og græs arealer.

ET HJEM I NATUREN
Vores vision for det nye kræftrådgivnings center i Odense, har 
været at skabe et hjem i naturen. At skabe en pavilion-lignende 
bygning i tæt kontakt med den omkring liggende park, med 
inderum der fl yder sammen med uderum, hvor parken og dens 
høje løvtræer er tilstede over alt hvor man bevæger dig i byg-
ningen og hvor følelsen af at være hjemme giver ro, tryghed og 
styrke, til de kræftramte.
Kræftrådgivningens placering midt i Odense Hospitals eksister-
ende park, giver mulighed for at åbne bygningen mod den om-
kringliggende natur. Visionen har været at skabe en kompakt 
bygning, der bevarer så meget af parken og dens høje træer 
som muligt. 
Bygningen tegner sig som et x (kryds) i området. Placeret i den 
nordlige del af grunden ligger den i midten af de omkring-
liggende bygningsmasser og midt i det grønne parkrum.  

DET FØRSTE MØDE MED 
KRÆFTRÅDGIVNINGEN
Man ankommer til kræftrådgivningscenteret via Kløvervænget. 
Bygningen passer sig stilfærdigt ind mellem parkens høje 
løvtræer og lamellerne på bygningsfacaderne forstærker dette 
billede. Soklen er trukket ca. 100 mm tilbage, hvilket får bygnin-
gen til at svæve.  Indgangspladsen nord for bygningen synlig-
gør ankomsten til denne, mens selve indgangspartiet er ligger 
diskret tilbagetrukket og afskærmet fra vejen.
En sti fører fra Kløvervænget gennem parken på den østlige 
side af bygningen og efterlader den vestlige del af parken 
uberørt. Fra stien er der ankomst for personalet via en trappe til 
1. sal,  integreret i bygningens  volumen. 

UDFORMNING AF KRÆFTRÅD-
GIVNINGEN
For at komprimere bygningens volumen så meget som muligt 
danner alle lukkede funktioner kerne i midten af bygningen. 
Derved opnår alle åbne funktioner .. udsigt mod parken og de 
grønne omgivelser. De offentlige åbne fællesfunktioner ligger 
i stueetagen og former et kryds, mens funktioner til medarbej-
dere og frivillige, placeret på 1 sal, og danner et L. 

Bygningens hjørner rundes for at skabe glidende forbindel-
ser i hele huset. Fællesrummene i stueetagen skaber derved 
ét sammenhængende rumforløb omkring den indre kerne. 
På 1 sal  giver halvåbne funktioner som medarbejderrum og 
rådgiverkontor mulighed for at bevæge sig rundt om den øvre 
kerne. Herfra er der også udgang til 2 terrasser med udsigt over 
parken. De to etager forbindes gennem et dobbelthøjt atrium 
– husets hjerte. 

Husets hjerte og de cirkulerende rumforløb omkring kernerne 
skaber overskuelighed i bygningen. Bevæger man sig rundt i 
huset vil man hele tiden have udsigt til de udendørs arealer og 
.. en fornemmelse af at bevæge sig blandt træerne i parken. 
Den konstante reference til parken udenfor giver en naturlig 
orientering inde i bygningen.

LIVSRUM
Træder man ind i kræftrådgivningen vil man blive mødt af en 
frivillig der sidder parat til at byde nye brugere velkommen.  Til 
vestre for indgangen kan man få pjeser og information i bibli-
oteket, sidde stille tilbagestrukket i loungen ved pejsen mens 
man sidder og venter ellers få en stille snak i de bløde møbler. 

Til højre bevæger man sig ind i husets livsrum, der er husets 
hjerte, et dobbelthøjt rum hvorfra man kan overskue hele 
kræftrådgivningen. I stueetagen ligger fællesrummet/alrummet. 
Her kan man sidde i bløde møbler og observere aktiviteterne 
i rummet eller selv være en del af dem. Her er køkkenet, det 
store fælles spisebord, legeområdet og lounge-område plac-
eret. Via en trappe, integreret i kernen, kan man fra det dob-
belthøje rum bevæge dig ovenpå til medarbejderzonen, grup-
perum og velvære-rum.

Bevæger man sig videre rundt om kernen kommer man til di-
alogrummene og workshoplokalet. Det ene dialogrum fl yder 
sammen med fællesrummene, som en udposning eller niche 
på gangforløbet. Rummet har en mere åben uformel karakter, 
men kan dog lukkes med glasdøre og afskærmes med gardin. 
Det andet dialogrum har en mere lukket intim karakter. Herfra 
kan man bevæge dig videre rundt til træningsrummet, der har 
direkte adgang til parken udenfor. 

Trappen i husets hjerte fører til 1 sal. med grupperum og sanse-
rum. Sanserummet har direkte udgang til terrassen hvor en san-
sehave er placeret. Her kan man sidde tilbagetrukket og kigge 
udover de høje løvtræer og til livet på legepladsen i parken.
Som medarbejder ankommer man til 1 sal via en udendørs, 
sydvendt trappe, der via tagterrasserne leder direkte ind til me-
darbejdergarderobe og personalerum. På terrassen ud for me-
darbejderzonen er både udendørs spise område, grillareal og 
mindre lounge-nicher blandt blomsterne.

Rundt om den øverste kerne er medarbejderkontorerne plac-
eret. Alle med udsigt over parken. Rummet til de frivillige/ vagt-
kontoret er placeret, så det også via et indendørs vindue har 
udsyn til det dobbelthøje rum og dermed aktiviteterne i husets 
hjerte.

LIVET I PARKEN
Når man bevæger dig rundt i og omkring bygningen vil man 
få forskellige lys og rumoplevelser. Bygningen er beklædt med 
lameller, der varierer i tæthed, afhængig af solorientering og de 
indendørs funktionelle krav. 

Trælamellerne vil udvalgte steder kunne åbnes som skodder og 
skabe direkte kontakt til udendørsarealerne. Fra køkkenet kan 
man gå direkte ud i urtehaven, der er placeret  .. i den nord-
vestlige krog af bygningen. Mod sydvest kan de fælles aktiv-
iteter rykke ud i parken under træerne. Her kan man stille nyde 
træerne og duftene i sansehaven, overskue parkens aktiviteter 
ved det fælles spiseområde eller samtale i lounge-området un-
der træerne. 

SITUATIONS PLAN 1:500

NORD FACADE 1:100ØST FACADE 1:100Model foto set fra nord øst

Man ankommer til kræftrådgivningscenteret via kløvervænget. 
Bygningen placerer sig stilfærdigt mellem parkens høje 
løvtræer og lamellerne på bygnings facaden vil fremstå som 
træstammer i den grønne park. Indgangs pladsen nord for 
bygningen vil synliggøre ankomsten til bygningen, mens 
selve indgangs partiet er placeret diskret tilbage trukket og 
afskærmet fra vejen.

LIVSRUM
ET NYT KRÆFTRÅDGIVNINGSCENTER I ODENSE



Programmet for det nye kræftrådg-
ivningscenter i Odensen.

For at komprimere bygningens volu-
men så meget som muligt, danner 
alle lukkede funktioner kerne i mid-
ten af bygningen.

Derved opnår alle åbne funktioner 
udsigt mod parken og de grønne 
omgivelser. De offentlige åbne 
fællesfunktioner ligger i stueetagen 
og former et kryds, mens funktioner 
til medarbejdere og frivillige, plac-
eret på 1 sal, og danner et L. 

Bygningens hjørner rundes for at ska-
be glidende forbindelser i hele huset.

Fællesrummene i stueetagen skaber 
derved ét sammenhængende rum-
forløb omkring de indre kerner.

De to etager forbindes gennem et 
dobbelthøjt atrium – husets hjerte.

Fra 1 sal er der udgang til sansehave, 
grill areal, udendørs lounge og små 
nicher mellem blomsterne på tag ter-
rasserne.

SYD FACADE 1:100VEST FACADE 1:100

PLAN STUEN 1:100 PLAN 1.SAL 1:100

Model foto fugle perspektiv

Model foto 1 sal

Model foto stue etage

Når du bevæger dig rund I og om bygningen såvel inden dørs 
som udendørs vil du få forskellige lys-mæssige og rumlige 
oplevelser. Bygningen er beklædt med lameller der varierer 
i tæthed, både i forhold til sol orientering og indendørs funk-
tionelle krav. 



SNIT B - B 1:100SNIT A - A 1:100

OPSTALT  AF KERNEN 1:100

OPSTALT FRA KERNEN OG UD I RUMMENE 1:100

KERNE TIL LIV
Kernen i bygningen indeholder alle lukkede funktioner i bygningen, som 
omklædning, toiletter, depot og teknik rum. Kernen har et blødt udtryk 
med træ lameller fra gulv til loft. I kernen er integreret nicher til forskelli-
gartede aktiviteter. Her er plads til stille observering, uforpligtende, intime 
samtaler, arbejds/læse stationer og mere udadvendte aktiviteter. 

Mod indgangen og biblioteket fi ndes nicher til bøger og pjecer, samt en 
lille arbejdsplads til den frivillige vagthavende. Mod fællesrummet er køk-
kenet integreret som en niche i kernen. Mod det åbne dialogrum er en 
sidde-/tale niche placeret og i mod træningsrummet er en sygeplejeniche 
integreret. I kerne på 1 sal er der i fælleskontoret for rådgiverne integreret 
en telefon niche, med lydisolering, så man i ro og fred kan tage mere pri-
vate telefonsamtaler.

MATERIALER
Det nye kræftrådgivnings center skal signalere et hjem i naturen. Det skal 
signalere bevidste bæredygtige tiltag og tilpasse sig parken og den om-
kringliggende grønne natur. Vi har derfor prioriteret naturmaterialer mest 
muligt. 

Facaderne er beklædt med horisontale trælameller i sibirisk lærk og vil 
stå som stammer mellem de høje løvtræer på grunden. Kernen indenfor 
er ligeledes beklædt med trælamellem af samme art. Alle andre væg-
fl ader vil fremsti hvide, gips eller pudset.Gulvene udføres som (hvid pig-
menteret) ask plank. Planke gulvet er med til at give en varm og hjemlig 
stemning i hele huset.

I kerne er der integreret nicher til forskelligartede ak-
tiviteter. Her er plads til stille observering, uforplig-
tende, intime samtaler, arbejds/læse stationer og 
udadvendte aktiviteter.

Det ene dialog rum fl yder sammen med fælles-
rummene, som en udposning eller niche på gang 
forløbet. Rummet vil have en mere åben uformel 
karakter, men kan dog lukket med glas døre og af-
skærmes med gardin.

Til vestre for indgangen kan man få pjeser og in-
formation i biblioteket, sidde stille tilbagestrukket i 
loungen ved pejsen mens man sidder og venter el-
lers få en stille snak i de bløde møbler. 

Sanse rummet, på 1 sal, har udkig og direkte ud-
gang til sanse haven på terrassen. Her kan du sidde 
tilbagetrukket og kigge udover de høje løv træer og 
blomsterne udenfor.

KONSTRUKTION
Bygningen opbygges med tunge konstruktioner i kernen af bygningen samt i bag-
vægge af facade, øvrige indvendige vægge i stueplan er lette vægge. Der etableres 
betonhuldæk i etageadskillelsen imellem stueetage og 1. sal. Vægge på 1. sal er 
delvis lette gipsvægge og tunge betonvægge. Facadevæg imod terrasser udføres i 
en let facadekonstruktion øvrige udføres som tunge betonelementer. Tagkonstruktion 
udføres som et trapeztag med isolering og tagdug. 

Facaden opbygges af beton elementer med udvendig isolering. Yderst monteres 
fi bercement elementer, hvor trælamellerne påmonteres.

KONSTRUKTIONS PRINCIP FOR FACADEN

Model foto lounge/biblioteks område

Husets hjerte, det dobbelthøje rum, og de cirkulære rumfor-
løb omkring kernerne skaber nem og overskuelig orientering 
i bygningen. Du vil i bevægelsen rund i huset hele tiden have 
udsigt til de udendørs arealer og have en fornemmelse af at 
bevæge dig rund mellem træerne i parken.


