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Vores mål har været at skabe en bygning, der med et tydeligt 
arkitektonisk udsagn markerer det særlige sted, Livsrum skal være, 
og på en nedtonet måde danner ramme om de aktiviteter, huset 
skal fyldes med. At komme hertil, skal føles som at besøge en god 
nabo – et sted du kan koble af fra hverdagen, med mennesker 
du kan tale med om alt og ingenting. Gennem materialer, skala 
og udtryk udstråler huset robusthed, ro og harmoni, og inviterer 
indenfor i en hjemlighed.

OMRÅDET

Syd for Regionshospitalet Herning ligger det karakteristiske 
gamle villakvarter som en enklave mellem Hernings bymidte og 
hospitalsområdet. Den klassiske villa som Kræftens Bekæmpelse 
har erhvervet til Livsrum er et smukt, solidt hus med nogle gode 
detaljer og en umiddelbar hjemlig karakter. Gadefacaden mod 
vest med sine sprossede trævinduer, sit karnap og sin lille balkon, 
har et udtryk de fleste forbinder med tryghed og hjemlighed. 
På den anden side af vejen og mod nord ligger der villaer fra 
samme periode. Mod øst ligger villahaven, rammet ind af den 
eksisterende havemur. Haven er begavet med flere smukke, gamle 
træer og det grønne miljø giver en god baggrund for at skabe en 
tryg og overskuelig verden for mennesker, der er ramt på deres 
eksistens. 

Hovedankomsten til huset sker fra Nørgaards Allé, hvad enten 
man ankommer med bil, bus, er gående fra hospitalets kræft-
afdelinger eller kommer fra centrum. For at skabe en graderet 
ankomst anlægges der en lille brostensbelagt plads, der byder 
de besøgende velkommen og signaliserer, at dette er et 
særlig sted. Som passende vartegn og symbol på den livskraft 
kræftrådgivningen understøtter, spiller de tre bøgetræer en 
hovedrolle i ankomsten. En niche i tilbygningens facade er 
møbleret med bænke, der giver et opholdssted og en pause på 
vejen ind til huset. 

Arkitekturen i Livsrum skal opfylde to vigtige opgaver; det skal 
på en og samme tid være kræftrådgivningens ansigt udad, og de 
kræftsyges trygge ramme, i en balancegang mellem det offentlige 
og det hjemlige. Den oprindelige villa har en klassisk husform, 
som de fleste af os forbinder med et hjem. I transformationen 
til værested og informationscenter for kræftsyge, har vi valgt at 
lade den gamle villa spille hovedrollen. Fra villaens nordfacade 
trækkes tilbygningen ud som et teleskop, i tre definerede 
volumener, der bryder skalaen ned og danner en varieret facade 
mod villavejen. Som moderne aflæggere af den klassiske form 
lægger de nye bygningskroppe sig til med varierende højde og 
taghældning, som henter referencer fra de omkringliggende 
villaer. 

HOVEDGREB

AREALSKEMA

RUMTYPE      M2

Ankomstzone
Entre og vindfang     8
Garderobe      4

Fælleszone
Fællesrum/alrum     40
Køkken      20
Lounge/Bibliotek/info    26
Familie/børn og unge    25
Grupperum      13
Samtalerum 1-2                                    16
Havestue/samtalerum                             11
Træningsrum     50
Omklædning/bad/toilet herrer   12
Omklædning/bad/toilet damer   12
Velværerum      17
Depotrum i træningsrum   8
Toilet 1      8
Toilet 2      5
Toilet 3 handicap    5

Medarbejdere og frivilllige
Lederkontor      8
Fælleskontor til adm. medarbejdere  11
Fælleskontor til rådgivere    22
Rum til fr ivillige/vagtkontor   10
Kopirum og depot     8
Personalerum m. thekøkken   18
Garderobe      5
Personale-toilet med bad+handicap  5
Personale-toilet     3

Kælder
Værksted/Aktivitetsrum   42
Toilet/bad handicap  8
Teknikrum      12
Depot- og rengøringsrum      17
Depotrum                                            8

Ialt - kælder  87

Ialt - netto      360

Bruttoareal eksisterende 243
Bruttoareal nybyggeri 210

Bruttoareal  ialt    453

Brutto/nettofaktor: 1.3

Bebyggelsesprocent: 45%

Skalamæssig ligger der en intimitet i, at bryde huset op i 
varierende volumener; det skaber en umiddelbar relation mellem 
kroppen og huset, og gør at de opleves som let tilgængelige.

Tilbygningen er lagt langs med gaden, og erstatter den gamle 
havemur. Den langstrakte form danner en tydelig grænse mellem 
gaderummet og haverummet, og er valgt ud fra vigtigheden af at 
have en egen, tryg verden skærmet fra omgivelserne. Dette er et 
grundtema, der har en stor psykologisk betydning for mennesket: 
Overskuelige omgivelser giver ro og overskud, fordi man ikke skal 
bruge kræfter på at orientere sig og være på vagt. Ved at bevare 
havens indramning, understreger man den eksisterende villahave 
således at den danner sit eget rum. Her på villaens østside har 
husets knopskydninger i form af havestue og viktorialerum fået 
nye kviste, som spiller sammen med tilbygningens tagformer. 
Mod haven åbner facaderne helt op, vinduespartierne fylder ud 
og er med til at udviske grænsen mellem inde og ude, og skaber 
en grøn forlængelse af husets indre rum. 

Også materialemæssig underlægger tilbygningen sig det 
oprindelige; facaden fortsættes i hvid pudset mur, og de nye 
tagformer er beklædt med skifer, ligesom ”moderhuset”. Det 
er i detaljeringen at husets nye ansigt viser sig, skarpt skåret og 
moderne i sit udtryk.

BRANDSKEL

NABOhuset
LIVSRUM – NY KRÆFTRÅDGIVNING I HERNING

NABOHUSET SET FRA NØRGAARDS ALLÉ
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På vej ned til det højloftede træningsrum løber en lys gallerigang 
ud mod haven, og et vandspejl skaber et smukt lysspil og giver 
en kølig brise på varme sommerdage. Herfra er der indgang 
til omklædningsrummene. Østenfinér på vægge og trælister i 
loftet giver træningsrummet en varm karakter, og skaber gode 
akustiske forhold at dyrke motion i. Via en stor skydedør i glas 
kan træningssalen lukkes op til et udendørs træningsrum, der er 
afskærmet fra resten af haven med hård belægning og omkransende, 
høje blomsterbede. En sekundær indgang fra forpladsen giver 
mulighed for at aktivitetsfløjen kan fungere selvstændigt.

Via bevægelseskernen er der åbnet op til kælderetagen: Her er det 
rum til de mere grove aktiviteter. Et opholdsområde til Wii og film 
giver plads til mere støjende leg, og et værksted giver robust rum 
til aktiviteter. Værkstedet åbner op til en lysgård, der trækker haven 
og det grønne med ned i en skrånet bakke, hvor en trappe fører op 
og ud i gårdhaven.

Den gamle villahave har en generøs grøn plæne med smukke 
træer. I havens nordside anlægges drivhus og skur, med duftbede 
omkring. Duftbedene løber rundt havens mur  og vandspejlet, og 
rummer haven ind. I en lomme i bunden af haven er en bålplads og 
aktivitetsområde. Den oprindelige gårdhave er beholdt og koblet 
sammen med en terrasse med hård belægning udenfor køkken-
fællesrummet. Her udgør store potter en urtehave til anvendelse i 
madlavningen. 

Den eksisterende villa er meget feminin i sit udtryk og sin 
detaljering, der bliver balanceret af det mere rå, stoflige udtryk i 
den nye tilbygning. Indendøre i den nye tilbygning er vægfladerne 
foret med østenfinérplader, der omslutter rummene i en varm 
materialitet. Der, hvor loftet rejser sig i dobbelt højde danner 
træliste en fin fortsættelse af materialiteten, og sikrer en god 
akustik. Som kontrast ligger gulvets rå betonflade og udstråler 
robusthed og binder de varierede rumligheder sammen. Både beton 
og finérplader er materialer de fleste af os måske ikke er vant til at 
se som indendørs beklædning. Dermed forbindes de hverken særlig 
med hjemmet eller institutionen. Sådan signaliserer de netop et 
”tredje” sted, og er fr i af bestemte associationer, men som i kraft af 
sin naturlige karakter og overflade, skaber en nærhed og variation.

Materialernes enkelhed og rå udtryk bliver blødt op af en udstrakt 
brug af tekstiler i husets møblering. Tekstilerne sikrer et behageligt 
akustisk klima og farvesætter huset, udover de farver som naturen 
og materialerne giver rummene. Gennemgående i huset er der 

MATERIALITET

nicher og lommer, der fungerer som møbler og rum i rummet. Her 
kan man hvile og samtale med en større grad af intimitet. Som 
lommer folder de rummet og laver graderinger fra det åbne til det 
tætte, i et og samme rum.

Farver har en stor betydning for mennesker, og en konkret 
effekt på vor krop, både fysisk og psykisk. Eksempelvis falder 
kropstemperaturen i et blåt rum og stiger i et rødt. Blå har 
en beroligende effekt, men kan også virke depressiv. Rød er 
opkvikkende, men kan også virke stressende.  

Farver påvirker mennesker så kraftigt, at nogen kan blive dårlig 
af en farve, andre bliver glad af – de har ikke bare en ”universel” 
betydning, men afhænger af  kulturel baggrund, alder, personlighed 
og tilstand.

Netop derfor er det vigtigt, at være højst bevidst om farvevalg, 
især et sted, hvor mennesker, der er skrøbelige og derfor er mere 
modtagelige for påvirkning, færdes. Vi vil derfor arbejde med en 
farvesætning der er demokratisk, interaktiv og foranderlig. I det 
videre forløb ønsker vi at udvikle farvesætningen i samarbejde 
med billedkunstner Nina Wengel, husets ansatte og potentielle 
brugere. Al møblering af huset vil få en farvemæssig afstemning 
efter den særlig udarbejdede farvesætning.

Ved lysets gennemstrømning påvirker et farvet gardin atmosfæren i 
rummet i høj grad. Som et gennemgående greb vil huset indrettes 
med gardiner i flere forskellige farver, så de der bruger huset, selv 
kan vælge, hvilken farvetone, der skal præge rummet. I nicher og på 
farvede felter, installeret på vægge som monokrome malerier, lægges 
der farver til arkitekturen, der er let udskiftelige.

I haven giver de ulige bed en blød farvesætning af uderummet. Ud 
over det fylder den grønne plæne med sine store træer parken og 
huset med sin grønne, fr iske farve.

VÆRKSTEDET ÅBNER OP TIL EN LYSGÅRD, DER TRÆKKER HAVEN OG DET GRØNNE MED 
NED I EN SKRÅNET BAKKE, HVOR EN TRAPPE FØRER OP OG UD I GÅRDHAVEN.

FAMILIE, BØRN OG UNGE-MELLEMRUMMET PÅ 
FØRSTE SAL,  HAR UDGANG TIL TAGTERRASSEN. 

 I forbindelse med udarbejdelsen af det aktuelle 
konkurrenceforslag, er der foretaget en række overordnede 
vurderinger vedrørende de rumakustiske forhold og den interne 
lydisolation.

I forbindelse med projekteringen bliver udført rapport 
indeholdende beregning af efterklangstider samt lydreduktioner, 
således at det sikres at centret bliver akustisk velfungerende. Det 
kan i den eksisterende bygning enkelte steder blive nødvendigt 
at sænke kravene, da denne bygning ikke er opført iht. BR2010 
og det samtidig ønskes at sikre de arkitektoniske kvaliteter denne 
indeholder. I givet fald vil dette fremgå af rapporten og evt. 
alternative forslag vil blive drøftet med bygherre inden udførelsen.

I nærværende konkurrencebeskrivelse gennemgås i det følgende de 
overordnede akustiske overvejelser:

Lydregulering:
Den generelle anvendelse af træbeklædning på vægge og trælister 
på skrå loftflader, medfører ofte en umiddelbar oplevelse af 
behagelige akustiske omgivelser.
Træbeklædningen giver endvidere mulighed for, om nødvendigt, 
at der på vægge kan etableres et passende omfang af tilsvarende 
perforerede plader med bagvedliggende lyddug. Trælister på skrå 
loftflader monteres ligeledes med bagvedliggende lyddug. Herved 
vil der overalt kunne sikres tilfredsstillende rumakustiske forhold.

Sammen med den overordnede rumdisponering, med en udbredt 
anvendelse af nicher og knækkede eller indsnævrede rumforløb 
vurderes det, at husets mange forskellige aktiviteter vil kunne 
foregå uden at dette giver anledning til indbyrdes støjgener. 

De lydabsorberende felter på lofterne og evt. på væggene vil 
medføre en god fordeling af de lydabsorberende tiltag, og 
vil sammen med de skæve vinkler, reolvægge mv. medvirke 
til nogle behagelig akustiske omgivelser uden generende 
refleksionsfænomener. Den endelige placering af de lydregulerende 
foranstaltninger vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den 
ønskede møblering af lokalerne.

Lydisolation:
Der vil i forbindelse med projekteringen blive foretaget en 
lydisolationsmæssig funktionsbeskrivelse, ud fra den aktuelle 
rumlige disponering, således at den tilsigtede lydmæssige 
adskillelse i huset kan sikres gennem valg af vægge og dørtyper 
med en afstemt lydklassificering.

Lydklassificeringen af vægge, glaspartier og døre afpasses 
således de enkelte rum-funktioner, men også de intentioner om 
visuel kontakt mellem en lang række af lokalerne som forslaget 
bærer præg af. Den nødvendige akustiske adskillelse mellem 
nabokontorer og møderum sikres generelt ved, at der her anvendes 
faste vægge og i enkelte tilfælde mobilvægge med en så passende 
høj lydisolation at fortrolig og uforstyrret samtale kan foregå.

AKUSTIK

FÆLLESRUM MED KIG TIL BIBLIOTEK, LOUNGE OG PEJSEKERNE

Ventilationsrør til lydfølsomme rum såsom samtalerummene 
sikres tillige med lyddæmpere, således at der kan føres fortrolige 
samtaler uden at dette spredes via ventilationskanalerne til de 
øvrige rum. 

DET STORE FÆLLESRUM MED KØKKENET OG KIG TIL GALLERI-LOMMEN

VESTFACADE 1:100
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HAVEN

De besøgende træder ind i husets nye midterparti, der står som 
bindeled mellem den oprindelige villa og tilbygningen. Gennem 
indgangspartiets store glasdøre er der kig ind igennem huset, til 
en varm pejs, køkken-fællesrummet og ud i haven. I den lyse entré 
finder man informationstavle og en siddeniche. Her kan man roligt 
orientere sig om husets aktiviteter og tilbud, og få et overblik 
over situationen før man kommer videre ind i huset. Vel inden for 
bliver man mødt af et åbent bibliotek-loungeområde med bløde 
siddegrupper og læsepladser, med visuel kontakt til kontoret. I et 
lille niveauspring fortsætter loungen ind i den gamle villa. Her 
ligger kontoret for de fr ivillige og de administrative medarbejdere, 
hvor man bliver budt velkommen, kan stille spørgsmål og sætte 
sig ned og få en snak i loungen. Det er lagt op til en åben og tæt 
kontakt mellem kontor og lounge, ved den store glasvæg. Således 
kan kontoret både åbnes helt op, eller skærmes af  med gardiner. 
Sammen fungerer ankomstzonen som et selvstændigt besøgsområde, 
der giver et varmt førsteindtryk af huset og tager godt vare på 
dem, der ikke ønsker at gå længere ind i huset.
 
Et åbent bevægelsesrum binder det nye og gamle hus sammen, 
og skaber en dynamisk sammenbinding af alle husets niveauer. 
Elevatoren danner kernen som trappen drejer omkring, og fremstår 
som et træbeklædt skulpturelt element, som sammenbinder alle 
husets niveauer. Ud fra kernen lægger de forskellige rumligheder 
sig i en balance mellem det afskærmede og åbne.

RUMLIGT FORLØB

I den sydlige ende af huset ligger den oprindelige hovedindgang 
og trappe op til første sal, som nu servicerer personalet. Første 
sal huser lederkontor og fælleskontor for rådgivere, kopirum og 
personalestue. Ovenpå havestuen giver den tilbyggede kvist et 
samtalerum, der ved hjælp af foldevæge kan blive til to. En niche 
mellem fælleskontoret og samtalerummet giver mulighed for at 
samtale i en mere uformel og afslappet atmosfære.

I mellembygningen er der på første sal et åbent mellemrum med 
vertikal kontakt ned til køkkenet, der giver et ekstra rum til familier, 
børn og unge. Et langstrakt sofamøbel giver plads til afslapning og 
leg i uformelle rammer. Herfra kommer man ud til tagterrassen. 
Terrassen ligger som en skål i tagfladens skiferbelægning som får 
en helt særlig karakter sammen med de tilstødende tagflader; her 
oppe er det som at sidde mellem bjergene og nyde udsigten til 
trætoppene, til morgen- og aftensolen.

I bibliotek-loungområdet giver pejsekernen intimitet og varme 
til det åbne rum, og fungerer som rumdeler sammen med et 
biblioteksmøbel. På den anden side ligger husets køkken/fællesrum 
som åbner sig op mod haven. Køkkenet er organiseret rundt et 
multimøbel, hvor man både kan stå og lave mad, og sidde og spise. 
Her åbner huset op i en stor rumlig gestus i et dobbelthøjt rum. 
Havens farvetoner fylder rummet ud, og lyset vælter ind gennem 
de store skydedøre og et højtsiddende vindue i tagets kvist. Herfra 
er der kig gennem hele husets længde, ned til træningsdelen mod 
nord, og op i den gamle villa med sin smukke stadsstue mod syd, 
hvor fællesrummet fortsætter. Dette er husets hjerte, hvor alle 
samles rundt om det store bord.

I den gamle villas stueetage er de gamle rums karakter og 
proportioner bevaret, som giver de besøgende en oplevelse af 
hjemlighed. Fra fællesrummet med sin sirlige egetresparket og 
stuk, kan man træde ud i havestuen, der også kan fungere som 
samtalerum. Fællesrummet ligger også i direkte kontakt til loungen 
og kontoret til de fr ivillige og administrative medarbejdere, som 
sikrer en nær kontakt mellem ansatte og besøgende. Væg om væg 
med kontoret ligger grupperummet med sit karnapvindue, hvor 
man kan kigge ud til vejen. Mod haven er det gamle viktorialerum 
omforandret til velvære- og samtalerum, der har fået en valmet 
loftshvelvning med ovenlys i det nye tag. Også dette rum er foret 
med finer og trælister i en varm tone: Her bliver man trygt taget 
imod.

TRÆNINGSSALEN MED KIG TIL HAVEN OG UDENDØRSTRÆNINGSOMRÅDE

NABOHUSET SET FRA HAVEN
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