
MEDARBEJDEROMRÅDET

FÆLLESROMRÅDET

BEVÆGELSE

GORMSVEJ

WC
2.7M2

OVERDÆKKET
UDENDØRS
TERRASSE
23.8M2

PERSONALRUM/  
KØKKEN 
22.5M2

KOPIRUM
OG 
DEPOT
7.4M2

FÆLLESKONTOR TIL 
RÅDGIVERE
37.2M2

dobbelthøjt
rum
t.bibliotek

integreret 
sidde-niche 
(fast inventar)

integreret 
opvaringsreol
(fast inventar)

møderum/lounge

opbevaringsreol

sidde-niche i 
vindueskarm 

HOVEDINDGANG

TOILET 
6.1M2

SAMTALERUM
9.7M2

DEPOTRUM T.
TRÆNING/GRUPPERUM
19.1M2

WC + BAD 
3.4M2

SEKUNDÆR 
INDGANG

TEKNIKRUM
19.2M2

TRÆNINGSRUM
50.6M2

PLADS TIL 
BØRN OG 
UNGE 10.9M2

GARDEROBE
6.0M2

GRUPPERUM 
29.4M2

INDGANG 
PERSONALE

FÆLLESRUM / 
ALRUM
56.5M2 + 22.1M2

BIBLIOTEK
/INFORMATIONSOMRÅDE
14.0M2

ADM. 
MEDARBEJDER
15.3M2

DEPOTRUM T. 
VÆRKSTED
9.5M2

LEDERKONTOR
10.9M2

VÆRKSTED
18.4M2

GARDEROBE
4.6M2

ENTRE OG  
VINDFANG 
11.1M2

LOUNGE 
24.0M2 

VELVÆRERUM
14.7M2

SAMTALERUM
12.2M2

OMKLÆDNING
MÆND
16.0M2

OMKLÆDNING 
KVINDER
16.0M2

HANDICAP
OMKLÆDNING
3.5m2

RENGØRING.
2.5M2

12 
garderobe-skabe 

m/lås

OPHOLDSSTUE

siddebænk

siddekasser med 
blød polstring info-tavle

KØKKEN

integreret potte
i bænkhøjde (fast 
inventar)

brændeovn

integreret potte
i gulvniveau (fast 
inventar)

siddebænk

telefon
boks

interaktiv tavle

20 
garderobe-skabe 

m/lås

integereret 
computer/printer/
kompimaskine

sidde-niche i 
vindueskarm 

RUM TIL 
FRIVILLIGE/
-VAGTKONTOR
8.3M2

10 
garderobe-skabe 

m/lås

siddebænk

siddebænk

sidde-niche (fast 
inventar)

SPISEPLADS

sidde-niche i 
vindueskarm 

sidde-niche i 
vindueskarm 

udendørs
sidde-niche i 
vindueskarm 

sidde-niche i 
vindueskarm 

integreret 
opbevaringsreol
(fast inventar)

udendørs
sidde-niche i 
vindueskarm 

knager til overtøj

trappe til 1. sal

siddebænk

elevator til 1. sal

håndvask t. 
værksted (fast 

inventar)

sidde-arrangement 
(fast inventar)

integreret ribbe
(fast inventar)

integreret 
opbevaringsreol
(fast inventar)

10 
garderobe-skabe 

m/lås

sidde-niche (fast 
inventar)

LIVSRUM ROSKILDELIVSRUM ROSKILDE
I dette forslag opstår et nært samspil mellem hus og have. Ved at arbejde ’udefra og ind’ og samtidig ’indefra og ud’ skabes en tæt I dette forslag opstår et nært samspil mellem hus og have. Ved at arbejde ’udefra og ind’ og samtidig ’indefra og ud’ skabes en tæt 
relation mellem ude og inde. På denne måde sikres gode rammer for situationer omkring huset - ved ankomst og ophold i haven - og relation mellem ude og inde. På denne måde sikres gode rammer for situationer omkring huset - ved ankomst og ophold i haven - og 
samtidig kvaliteter til rummene indenfor, der forstærkes af den nære kontakt til haven. Ved at opdele huset i tre mindre oversku-samtidig kvaliteter til rummene indenfor, der forstærkes af den nære kontakt til haven. Ved at opdele huset i tre mindre oversku-
elige ’huse’ brydes det ned i skala i relation til de nære omgivelser. Samtidig giver denne opdeling mulighed for at indgangen træk-elige ’huse’ brydes det ned i skala i relation til de nære omgivelser. Samtidig giver denne opdeling mulighed for at indgangen træk-
kes tilbage så selve ankomstsituationen fremstår uformel og inviterende. Der skabes med denne deling en have mod øst og en unik kes tilbage så selve ankomstsituationen fremstår uformel og inviterende. Der skabes med denne deling en have mod øst og en unik 
omfavnet sydvestvendt gårdhave.omfavnet sydvestvendt gårdhave.

De kvaliteter som samtidig er det nuværende kræftrådgivnings udfordring ift. overskuelighed og tilgængelighed fortolkes i dette De kvaliteter som samtidig er det nuværende kræftrådgivnings udfordring ift. overskuelighed og tilgængelighed fortolkes i dette 
forslag som en mangfoldighed, hjemlighed og tryghed. Der arbejdes derfor med at skabe rum til en stor mængde af forskelligartede forslag som en mangfoldighed, hjemlighed og tryghed. Der arbejdes derfor med at skabe rum til en stor mængde af forskelligartede 
situationer omkring og indeni huset. For at tilgodese menneskers forskellige behov skabes således en stor diversitet i den måde situationer omkring og indeni huset. For at tilgodese menneskers forskellige behov skabes således en stor diversitet i den måde 
hvorpå man kan møde hinanden: Uformelle nicher, måder man kan følge med og samtidig betragte lidt på afstand, være sig selv, hvorpå man kan møde hinanden: Uformelle nicher, måder man kan følge med og samtidig betragte lidt på afstand, være sig selv, 
være sammen i fortrolighed eller være højrøstet i en gruppe. være sammen i fortrolighed eller være højrøstet i en gruppe. 

Huset er en arkitektonisk fortolkning af parcelhusene i konteksten. Ved at arbejde med dette motiv skabes et hjemligt udtryk der Huset er en arkitektonisk fortolkning af parcelhusene i konteksten. Ved at arbejde med dette motiv skabes et hjemligt udtryk der 
modsat det institutionelle sætter nye rammer for fællesskabet mellem brugere og medarbejdere. Udtrykket nuanceres i valget af modsat det institutionelle sætter nye rammer for fællesskabet mellem brugere og medarbejdere. Udtrykket nuanceres i valget af 
varme, sunde og behagelige materialer, hvor huset i den omfavnede gårdhave får en nærmest møbellignende karakter. varme, sunde og behagelige materialer, hvor huset i den omfavnede gårdhave får en nærmest møbellignende karakter. 

Den mindre skala og de meget varierende rumligheder skaber således - sammen med det omfavnede haverum - rammer for en Den mindre skala og de meget varierende rumligheder skaber således - sammen med det omfavnede haverum - rammer for en 
mangfoldig brug af huset. Det feminine, det maskuline, det barnlige og det voksne vil alt have sin ret i dette hus, som vil hjælpe mangfoldig brug af huset. Det feminine, det maskuline, det barnlige og det voksne vil alt have sin ret i dette hus, som vil hjælpe 
til et skridt på vejen videre i livet som kræftramt eller pårørende. Den ny kræftrådgivning i Roskilde er et indbydende, hjemligt og til et skridt på vejen videre i livet som kræftramt eller pårørende. Den ny kræftrådgivning i Roskilde er et indbydende, hjemligt og 
mangfoldigt hus med plads til alle.mangfoldigt hus med plads til alle.

RUM TIL FRIVILLIGE

ADM. MEDARBEJDER 

MEDARBEJDER LOUNGE

FÆLLESKONTOR TIL RÅDGIVERE

OVERDÆKKET 
UDENDØRS
TERRASSE

RUM TIL BØRN OG UNGE

TERRASSE

BIBLIOTEK

ALRUM/KØKKENSEKUNDÆR ANKOMST

BIBLIOTEK

ANKOMSTHAVE
VINDFANG

INDDELING AF HUSETS FUNKTIONER
Kræftrådgivningscenterets funktioner inddeles i tre zoner: 

Fælleszonen, Aktivitetszonen og Medarbejderzonen.

MEDARBEJDER/FRIVILLIGEZONEN
Mod Gormsvej placeres huset med medarbejderzonen i samme 

facadelinie og  med saddeltagsmotiv som de omkringliggende 

huse, så det danner ryg mod vejen og skaber privathed til rådgiv-

ningscenterets nye have.

FÆLLESZONEN
Huset med fælleszonen placeres på grunden så dets ene facade 

orienteres mod sydvest så stedets åbne funktioner får gode 

lysforhold i husets åbningstid. Sammen med huset med med-

arbejderzonen danner huset med fælleszonen en veldefi neret 

ankomst fra Gormsvej.  

AKTIVITETSZONEN
Et lille hus, dedikeret til fysisk udfoldelse placeres bagerst på 

grunden med egen udgang til udearealer hvor aktiviteterne kan 

fl yttes ud efter behov. Huset med aktivitetszonen placerer sig 

på grunden så der defi neres et mindre haverum mod øst, med 

sekundær ankomst til fælleszonen. Bygningskroppen medvirker 

desuden til at defi nere det store sydvestvendte gårdrum.

MINDRE SKALA OG OMFAVNET HAVERUM
Forslaget fokuserer på den menneskelige skala 

og indpasning i konteksten. Derfor inddeles 

kræftrådgivningscenterets indhold i tre små, 

lettere overskuelige huse - Fælleshuset, Aktivi-

tetshuset og Medarbejderhuset - som placeres 

på grunden ud fra indbyrdes behov for relation, 

samt forhold til  omgivelserne. Sammen defi ne-

rer de tre voluminer ankomsten fra Gormsvej, 

østhaven og den sydvestvendte gårdhave.

hageligt at bevæge sig langs og opholde sig op ad. En række ni-

cherum af varierende skala og karakter integreres både indeni og 

uden på bygningen som små opholdslommer, der sammen med 

intime grønne nicher i haven er med til at skabe rumlig diversitet 

og overraskelser, som man bevæger sig rundt i og omkring huset. 

Derudover bruges der solide og indbydende materialer, såsom 

massive egetræsgulve i alle opholdsrum og kontorer, samt andre 

faste elementer i træ for at opnå fornemmelsen af hjemlighed.  

Glaspartier af skiftende størrelse placeres udvalgte steder i fa-

caden for at skabe visuel og fysisk kontakt mellem haverne og 

husets mange forskelligartede rumligheder.   

MENNESKELIG SKALA 
I arbejdet med udviklingen af kræftrådgivningscenteret har 

åbenhed og imødekommenhed været vigtige arkitektoniske pa-

rametre. Huset inddeles i mindre bygningskroppe og der skabes 

relation mellem husets funktioner og konteksten. Forslaget be-

arbejder på den måde arkitekturen til en menneskelig skala og 

fj erner sig fra kendte, institutionelle hospitalsbyggerier. 

Med disponeringen af grunden opstår en række forskelligartede 

haverum omkring bygningen, som hver især indbyder til varieret 

brug. Andre lag i projektet understreger også vigtigheden af den 

lille skala i huset. Der anvendes træ på facaderne med varierende 

bearbejdninger for at tilføre varme og stofl ighed, så huset er be-

1. SAL

STUEETAGEN
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LOUNGE

AFSKÆRMET TERRASSE

SAMTALENICHE

 PLANTE STUEN

BIBLIOTEKSHJØRNE

VINDUESKROG

MEDARBEJDER LOUNGE

BØRNEZONE

BIBLIOTEK

VÆRKSTED

THEKØKKEN

ALRUM/KØKKEN VELVÆRERUM

VENTILATION

SAMTALE NICHE

OMKLÆDNING

TRÆNINGSRUM
VENTILATION

OMKLÆDNING

VELVÆRERUM

TEKNIK

SAMLENDE LIVSRUM
Fællesområderne fl yder ud og skaber kontakt til både aktivitets-

zonen og medarbejderzonen og samtidig de omkringliggende 

udearealer.

FORBINDELSE MELLEM INDE OG UDE
Vinduesåbninger skæres ud i facaden, dimensioneres afhængigt 

af rummets funktion og skaber visuelle og fysiske forbindelser til 

haverne.

SAMLENDE STIFORLØB
Et fl isebelagt stiforløb skaber fuld tilgængelighed rundt om hu-

set og forbinder til Gormsvej og p-pladsen mod syd.

GRØN DIVERSITET
Bygningsvoluminerne og stiforløbet defi nerer sammen en række 

grønne haverum som bearbejdes forskelligt for at opnå stor va-

riation af grønne karakterer og rumligheder. FÆLLESRUMMET
Fællesrummet forgrener sig ud og forbinder til husets mange 

tilbud.

SEMIPRIVATE ZONER
Mere private og semiprivate zoner ligger sig op af fællesrummet.

FORBINDELSER TIL UDEAREALER
Udearealerne er let tilgængelige fra fl ere af husets rum. 

INTEGREREDE NICHERUM
Et stort udvalg af ophold og nicherum integreres i arkitekturen og 

skaber rumlig variation.

PLANCHE 2 / 3

VARIERENDE RUMLIGHEDER I HUSETVISUALISERING AF SIDDE NICHE
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VISUALISERING AF TRÆNINGSRUM

MODELBILLEDE

SNIT CC 1:100 SNIT DD 1:100
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HC PARKERING

CYKELPARKERING

AFFALD

EKSISTERENDE TRÆ

UDETRÆNING

BÅLPLADS

WALK AND TALK

SANSEBED
LAVT

SANSEHAVE

SPISEPLADS

BÆNK

BÆNK

SIDDESTUBBE

BETONFLISE 

REGNBED

DYRKNING AF KRYDDERURTER

NYTTEHAVE M. JORDBUND

STAUDEBED

HÆK

TERRASSE

GRÆS

EKSISTERENDE TRÆ

EKSISTERENDE TRÆ

EKSISTERENDE TRÆ

EKSISTERENDE TRÆ

ANKOMSTHAVE

SEKUNDÆR 

ANKOMST

PERSONALE

INDGANG

GRÆSARMERING

PERMEABEL 

BELÆGNING

NYT TRÆ
AILANTHUS 
ALTISSIMA 

(SKYRÆKKER)

SANSEBED
HØJT

JAPANSK 
SØLVGRÆS

ORNAMENTAL 
GRÆS BED

ARTSRIGT

NYT TRÆ
ELAEAGNUS ANGUSTIFOLIA 

(SØLVBLAD)

SANSESKOV

GRÆS

 TRÆDESTEN

BED AF MUSLINGESKALLER

SAMTALE NICHE

GRÆS

LEGEPLADS TIL 

BØRN OG UNGE

SAND

VANDBASSIN

HØJE GRÆSARTER 
HØJE GRÆSARTER 

HØJE GRÆSARTER 

HØJBEDE

GRÆS

NYT TRÆ
KOELREUTERIA PANICULATA 

(KINESERTRÆ)

BEDE M. VILDEBLOMSTER

SKUR 

I TRÆ

ORANGERI 

I GLAS

ØER AF GRØN DIVERSITET
Hovedtanken for udearealerne er at skabe en have med et sam-

lende stiforløb, som skaber forbindelse fra grundens nordlige og 

sydlige kant, frem til huset og rundt til havens øer af varierende 

grønne karakterer.

HAVERUM TIL FORSKELLIGE BEHOV
Fra fl ere steder i huset er der direkte adgang til de omkringlig-

gende uderum. Med udgangspunkt i ’Modelprogram for tera-

pihaver til fremtidens Kræftrådgivninger’ og ’Konceptmodel Te-

rapihaven Nacadia’ tænkes haveanlægget inddelt i fl ere mindre 

zoner, der henvender sig til brugere med forskellige behov og der 

fokuseres på varierede sanseoplevelser og fysiske aktiviteter. Her 

kan man både gå en tur igennem den lille sansehave og opleve 

de mange forskellige planter, dufte og farver eller man kan gå ud 

og hjælpe med at passe urtehaven. I urtehaven og blomsterha-

ven kan husets brugere gå i haven på den klassiske facon og pleje 

de forskellige bede, som kræver såning, rivning og fj ernelse af 

ukrudt i ny og næ. I årets kolde måneder kan brugere anvende 

det lille drivhus med tilhørende redskabsskur, hvor dyrkning af 

tomater og andre grøntsager kan foregå. På den måde kan man 

som bruger være med til at bidrage til livet i huset ved at bringe 

grøntsager fra haven til madlavning i husets køkken. Urtehave-

området henvender sig til et bredt spektrum af brugere, men 

tænkes primært at egne sig godt til patienter med udadvendt og 

deltagende engagement. 

BEVARING AF EKSISTERENDE TRÆER
Haveprojektet bevarer grundens eksisterende træer og tilfører i 

visse områder af haven nye træer for at skabe anderledes rumlig-

heder, hvor man kan bevæge sig under og imellem trækronerne.

DEN LILLE GRÆSPLÆNE 
En græsfl ade med umiddelbar tilknytning til træningsrummet 

kan fungere som ekstra rum til yogatimer i sommerhalvåret el-

ler som  tingsted for mindre private gruppemøder. Dette rum 

henvender sig hovedsageligt til brugere med ledende eller del-

tagende engagement.

BØRNEOMRÅDE
På den sydvestlige del af grunden placeres bålpladsen og den 

lille legeplads til de mindste. Her placeres legeredskaber af træ 

til motorisk træning på et faldunderlag af sand.

LAR
Grundens forholdsvist store og ensartede hældning ned mod 

Gormsvej giver en naturlig afvanding af det befæstede areal. 

Dette forhold udnyttes i indretningen af haven idet der anlæg-

ges regnbede, sand- og grusbelægninger samt forskelligartede 

beplantninger, der alle er ideelle til at optage storemængder 

regnvand.

Afl edningen at tagvandet sker fra hver bygning for sig. Tagvandet 

ledes således til hver sin faskine, som er placeret i hver deres høj-

deniveau ned over grunden. Fra hver faskine er der forbindelse til 

de forskellige plantebede. På denne måde kan faskinerne mini-

meres og planterne sikres vand.

Ved valg af disse løsninger opnås det, at overfl adevandet kan 

afl edes lokalt på grunden i en kombination af nedsivning og 

fordampning fra beplantningerne. Herved bliver regnvandet en 

aktiv ressource i stedet for et spildprodukt.

VILD NATUR

FACADE NICHE

PRIVATHED

ORANGERI

RUM UNDER TRÆKRONERNE

SAMVÆR

ANKOMSTER TIL HAVEN
Haven danner ramme om det nye kræftrådgivningscenter og kan   

tilgåes fra nord og syd.

SAMMENBINDENDE STISYSTEM
Et stiforløb med fl isebelægning giver god tilgængelighed rundt 

om huset og skaber forbindelse til de forskelligartede haverum

VARIERENDE GRØNNE KARAKTERER
Stiforløbet inddeler haven i mindre haverum med forskellige 

typer af beplantning og rumligheder.

GRØNNE NICHER OG OPHOLD I HAVEN
Små grønne rum og steder der inviterer til ophold placeres rundt 

omkring i haven.

PLANCHE 3 / 3

N

PLAN OVER UDEAREALER 1:100

RUMLIGHEDER I HAVEN MODELBILLEDE

FACADE - NORD 1:100

FACADE - ØST 1:100

FACADE - SYD 1:100

FACADE - VEST 1:100

UDEAREALERNE
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