
Kløverhuset – rum for trivsel

01. Intro - vision
Vi ser det som en stor medmenneskelig og samfundsmæssig opgave at være med til, at 
nytænke og skabe de fysiske og sociale rammer omkring fremtidens rådgivningscenter for 
kræftramte i Roskilde.

Det har været projektteamets mål, at skabe et oplevelsesrigt og identitetsskabende byg-
geri, der i sin arkitektur danner en inspirerende bygningsmæssig komposition, og som i ét 
hovedgreb udgør både et samlingspunkt, omdrejningspunkt og et fælles udgangspunkt for 
aktiviteterne i og omkring ”Livsrummet” - et byggeri, der består af mindre enheder dispone-
ret i en hjemlig, legende og taktil arkitektur.

Vi har i udarbejdelsen af projektet taget udgangspunkt i en bygningstypologi, der muliggør 
nuanceret arbejde med variation, skalaspring og materialemæssig nærhed for både øje 
og krop. En bygning, som aktivt styrker et trygheds skabende indtryk og fremmer et mere 
holistisk menneskesyn ved bevidst at arbejde med individuelle præg, hjemlig atmosfære 
og stimulerende sanselige, stoflige og rumlige oplevelser.

Det er vores intension, at Rådgivningscentret både skal afspejle stabilitet og nytænkning, 
og at bygningen gennem sin arkitektur og rumlige disponering udgør et imødekommende 
og overskueligt hjem (væk fra hjemmet) for kræftramte, pårørende og rådgivere - et inspi-
rerende frirum, hvor alle føler sig hjemme!

02. Grunden – stedet og konteksten
Grunden placerer sig i en spændingsfyldt kontrast mellem det omkringliggende villakvarter 
mod nord og det store grønne landskabsrum med Sundhedshuset og Rådhuset mod syd – 
to landskaber, to skalaer og to meget forskellige verdener.
Vi vil med vores forslag væve elementerne sammen i en inspirerende mosaik af funktioner, 
materialer, skala og mellem inde og ude livet, og vi gør det med et fremadrettet fokus på 
sociale fællesskaber, bygningsmæssig fleksibilitet/mangfoldighed og ansvarlig bæredyg-
tighed.

I vores forslag ønsker vi at bygge videre på og optimerer de stedsbundne kvaliteter og 
landskabsretninger, der allerede eksisterer i området. Både fysiske og sociale kvaliteter. Vi 
gør ikke rent bord og begynder forfra. 
– med andre ord er der på dette sted mulighed for at skabe et unikt byggeri, bestående af 
mange forskelligartede elementer, der samlet set formulerer et helt særligt arkitektonisk 
udtryk, men på samme tid refererer til sin kontekst.

Vi ønsker, at det nye rådgivningscenter i Roskilde udgør en indbydende og spændende 
bygningsmæssig komposition, der gennem sin arkitektoniske udformning og sanselige 
bearbejdning og materialitet skaber optimale muligheder for, at mennesker krydser hinan-
dens spor og mødes i værdig og positiv dialog.

03. Bygningens disponering – hovedgreb
Med projektgruppens forslag ”kløverhuset” vil vi skabe en serie af harmoniske og balance-
rede bygningsmæssige forløb, der sikrer enkle, sammenhængende  og overskuelige inde- 
og uderum. Vi skaber en vedkommende og taktil arkitektur, hvor man føler sig velkommen 
og godt tilpas, når man opholder sig i og omkring bygningen. Bygningens placering på 
grunden og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede bygnings-
voluminer, der byder mennesket velkommen. Vores forslag er en bygning, der inspirerer 
både mænd og kvinder, unge og børn til positiv og udviklende dialog, til at føle sig trygge 
og det med en åbenhed og mangfoldighed, der tilgodeser  den enkeltes valg og ønsker.

Vi har taget udgangspunkt i den velkendte villakontur og bygningsmæssige skala fra ”hjem-
met” – altså genkendelige elementer hvad angår både ankomst, det samlende opholds-
rum, haven, sollysets indfald, volumen og materialitet. Husets plan er organiseret som et 
firkløver med livsrummet som kløverets samlende rygrad og fleksible omdrejningspunkt.
Diagram A

Hvert kløverblad repræsenterer og indeholder et overordnet funktionelt program med hver 
sin rådgivningsmæssige sammenhæng, udformning og materialeholdning. Selve bygnin-
gen er organiseret i tre ”kløverblade” og udformet som ”selvstændige” kuber med forskel-
ligartede lys indtag, rumligheder, lofthøjder, udkig og stoflighed. Husets have udgør det 4. 
blad i planens firkløver og bringer igennem året naturens sanselighed og livscyklus helt tæt 
på livet i og omkring huset. 
Diagram B

De 3 sammenhængende kløverblade / bygningsvoluminer bearbejdes arkitektonisk og 
skalamæssigt så de imødekommer funktionen og en fleksibel brug, og giver varierende 
muligheder for privathed og eksponering i relation til rummenes lysindtag, proportioner og 
funktion. Respekten for brugernes forskelligartede behov og ståsted i livet skal mødes med 
differentierede rumlige og materialemæssige elementer, der står i kontrast til den traditio-
nelle institutions ofte homogeniserede og kontrastløse miljøer.

Vi har valgt at ”opdele” huset i denne overordnede programmatiske tematisering for at 
fremme overskueligheden og den direkte kobling til livsrummet. 
Livsrummet er det atmosfære skabende og levende indre rummelige forløb af funktioner, 
sammenhænge valgmuligheder med en naturlig åbenhed, tilgængelighed og fleksibilitet. 
Livsrummet fletter sig ind, binder sammen og danner flydende overgange, og den sikrer 
funktionaliteten i den overordnede tematisering og planmæssige disponering. Bygningen 
opleves som ’et hus i åben sammenhæng (rum i rum) frem for mange huse koblet sammen 
(rum på rum). Det nye rådgivningscenter imødekommer herved varierende behov i forhol-
det mellem en tilbagetrukket privatsfære og muligheden for fællesaktiviteter i forskellige 
sociale relationer og rum.
Diagram C 

Husets bevidste bearbejdning af facader og ydre rumligheder / linjer sikrer, at bygningen 
fremstår karakter fast og inspirerende og passer ind i lokalområdets stemning og skala.
Herved skabes en ny sammenhængende bygningstypologi, baseret på genkendelige ku-
biske bygningselementer og med en stor arkitektonisk variation. ’Et byggeri med boligens 
intimitet og med en betydelig materiale- og skalamæssig variation. 
Et enkelt og overskueligt hjem, der byder indenfor i en velkommende arkitektonisk gestus 
og som gennem sine enkle materialemæssige valg møder alle med spændende oplevelser 
i og omkring hvert hjørne – både ude og inde. 
Bygningens rumlige variationer skaber små taktile og stoflige nicher til uformelle møder, 
og giver alle en oplevelse af at være en del af et levende og aktivt hus med plads til ro og 
fordybelse.

4. Ankomsten – et inkluderende mødested
Hovedankomsten til Rådgivningscentret er orienteret mod Gormsvej, hvor den ”private for-
have” byder velkommen. Forhaven er udlagt som felter i et mosaik-mønster og belagt med 
en kombination af store betonfliser, græs og blomsterbede. Forhaven forholder sig til den 
rolige villavejs med en uformel, men funktionelt klar indgangssituation. Der er endvidere 
etableret 2 stk. handicap-parkering i umiddelbar forbindelse med hovedindgangen. Cykel-
parkering og renovation er indrammet af en mindre bøgehæk og placeret i forbindelse med 
det nyanlagte stiforløb mod den sydlige fællesparkeringen ved sundhedshuset.

Den valgte plandisponering og kubernes interne komposition får det samlede ”byggeri” til 
at fremstå levende og med en dybde og variation, der vækker nysgerrigheden. De mange 
spring mellem kubernes tage og facader tilfører den samlede bygningskomposition en ud-
tryksfuld og skulpturel karakter. Nicher opstår i kubernes interne forskydning og skalaen 
nedbrydes.
Der er i husets base arbejdet med en serie af materialemæssig/stoflige vægskiver, der 
angiver visuelle og fysiske retninger ind i bygningen og ud i landskabet. Vægskiverne frem-
står som en imødekommende og taktil base, der inviterer indenfor og udstråler en varmg-
lødet materialitet og stoflighed - et sted, hvor mange veje mødes respektfyldt og i værdig 
dialog. Arkitekturen understreger husets funktion som samlingspunkt for kræftramte, frivil-
lige og ansatte og symboliserer rådgivningscentrets ønske om at være et rummeligt og 
dialogbaseret åbent fællesskab.
Vægskiverne er udført i bl.a. tegl, beton, træ, bøgehæk og fungerer som arkitektoniske og 
favnende skærme, siddemøbler, hække og leder den besøgende rundt i og omkring huset. 
Ligeledes er vægskiverne med til at skabe mindre nicher, kroge og hjørner til ophold og 
samtale. Her er plads til både det private, det intime og mulighed for at søge det fælles.
Ved hovedindgangen vil man opleve vægskivernes forskyde sig og åbne op i én gestus 
som er en bearbejdning af bygningens proportioner, så indgangssituationen tilnærmer sig 
den menneskelige krop og sanselighed og leder den ankomne ind i bygningen.
Diagram D 

5. Rumlighederne – en dagligstue væk fra hjemmet
Der er ingen tvivl om, at det fysiske/byggede miljø påvirker menneskers adfærd og spiller 
en afgørende rolle i forhold til at fremme helingsprocesser og velvære generelt. Arkitektu-
ren i sig selv kan ikke helbrede, men forskelligartede rumligheder, lys og materialebear-
bejdninger er kraftigt medvirkende til et større velbefindende og en skalamæssig samhø-
righed med vores omgivelser.

Rådgivningscentret indeholder derfor en række fleksible og forskelligartede rumligheder/
møbler, der kan imødekomme skiftende funktioner og lydniveauer. Projektet arbejder end-
videre med og giver optimale muligheder for en fleksibel afskærmning og transparens mel-
lem de forskellige funktioner, så huset understøtter de kræftramtes behov for at blive mødt 
med individuelle behov og respekt i en svær situation i livet. Her tænkes specielt på semi 
transparente glas- og træflader, mobile møbler og gardiner/foldevægge.

Selve huset er, som tidligere beskrevet, planmæssigt disponeret efter ”rum i rum” princip-
pet og organiseret i tre indvendige og én omkringliggende udvendig zone.

Livsrummet – det åbne indre
Indenfor i huset bredes vægskivernes bevægelse ud og udspænder et varieret og intimt 
rumligt forløb, der udgør selve livsrummet. Et rum med en udpræget brug af træ, lys beton, 
bløde puder og teglsten i varme nuancer – et rum med en afslappet og hjemlig atmosfære, 
men samtidig et let overskueligt rum med enkelte og præcise fokuspunkter.
I forbindelse med entréen og garderoben er de frivilliges kontor placeret og i åben forbin-
delse med biblioteket og entreen. Således er der overblik og en direkte kontakt til at tage 
godt imod de besøgende. 
Vi ønsker på et tidligt tidspunkt at skabe mulighed for den første indledende dialog i uhøj-
tidelige rammer. De frivillige kan således byde den besøgende velkommen og vise videre 
ind i huset som en naturlig del af samtalen.

Livsrummet er husets centrale omdrejningspunkt og skaber visuel og fysisk kontakt mellem 
husets fire kløverblade. Det er i livsrummet, man samles, erfaringer udveksles, tilfældige 
møder opstår og mennesker krydser hinandens ”spor”.  Livsrummet udgør husets hjerte 
og forbinder størstedelen af de mange fælles funktioner som multimediecenter/bibliotek, 
lounge, pejsestue, køkken, træningslokale og samtale- og grupperum osv.
Livsrummets rumligheder spænder fra små taktile/stoflige nicher til uformelle åbne rum, der 
giver rådgivningscentrets brugere en oplevelse af at være en del af et varieret og levende 
hus. Fra ankomsten åbner livsrummet rummet sig mere op jo længere ind man bevæger 
sig og alt imens huset og dets rum fastholder den menneskelige skala og de varierende 
muligheder for privathed og eksponering. Respekten for individets forskelligartede behov 
og ståsted i livet skal mødes med differentierede rumlige og materialemæssige elementer, 
der står i kontrast til sygehusets ofte ”rum på rum” miljøer.

Menneskers sociale relationer og netværk er vigtige og forskning peger på, at et godt net-
værk har direkte indflydelse på livskvalitet og mulighed for overlevelse for den kræftramte. 
Livsrummets udformning skal derfor kunne imødekomme en bred vifte af forskellige typer 
møder og samvær mellem mennesker – lige fra uformelle situationer, hvor flere mennesker 
er samlet, til private og fortrolige samtaler, hvor der er plads til at give udtryk for følelser og 
frustrationer uden at føle sig udstillet.

Biblioteket /loungen:
Bibliotekshulen er placeret i tæt forbindelse med entréen og de frivilliges kontor for herved 
at give mulighed for at finde en tryg og beskyttende hule ved hovedindgangen og med ud-
syn til ”livsrummets” forskelligartede aktiviteter. Her er lavt til loftet og man kan sidde tilba-
getrukket i bløde siddemøbler, delvist omgivet af varmglødede trælameller og en behagelig 
afdæmpet belysning. Det er her du henter en pjece eller tjekker noget på internettet. Det 
er her den første ”is brydes”, og det er herfra, man får lyst til at gå på opdagelse i huset.

Loungen er ligeledes placeret i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen og er indrettet 
med bløde stole og små borde, hvilket skaber en hyggelig og imødekommende atmosfære. 
Loungen er et roligt og tilbagetrukket område, hvor det er legitimt at trække sig tilbage fra 
det sociale samvær. 
Det store samtalerum ligger ligeledes i umiddelbar forbindelse med indgangen, biblioteket 
og loungen, således at fortrolige samtaler kan foregå her, uden at den besøgende skal 
igennem hele huset først.

Værkstedet:
Det kreative rum har højt til loftet og er et lyst og åbent atelier, der indbyder til kreativ udfol-
delse, udstillinger, fælles undervisning og samvær. Rummet fremstår råt og robust og den 
store gulv til loft glasfacade giver en unik og direkte adgang til terrassen og Herreværelset 
udenfor. 

Diagram A - Husets plan er organiseret som et firklø-
ver med livsrummet som kløverets samlende rygrad og 
fleksible omdrejningspunkt.

Diagram B – Huset er ”opdelt” i 4 overordnede funk-
tionelle zoner for at fremme overskueligheden og den 
direkte kobling til livsrummet

Diagram C – Kubernes opløste indre og den fleksible 
planmæssige disponering skaber ét sammenhængen-
de hus, med livsrummet som samlingspunkt

Diagram D - Variation: Ved at opdele bygningen i min-
dre enheder, der både i volumen og materialitet adskil-
ler sig fra hinanden, opstår spændende kig, stimule-
rende mellemrum og menneskelig skala

LIVSRUM
 

Ny kræftrådgivning i Roskilde
Kløverhuset

Illustration af livsrummet set fra velværerummet, pejsestuen og mod køkkenet

Facade mod Gormsvej - nord 1:100

Snit A-A 1:100

Situationsplan 1:500



Køkkenet / alrum:
Køkkenet og caféen fungerer som den velkendte ”køkken Ø” eller samtalekøkkenet – det 
er her, man samles. Her er der mulighed for en uforpligtende stående eller siddende snak 
over en kop kaffe i et dejligt lyst og åbent rum. 
Det er udgangspunktet og omdrejningspunktet for selve ”livsrummet”. I caféen og spise-
stuen er loftet hævet så dagslyset siver helt ind i hjertet af huset. 
Den øgede rumhøjde er med til at skabe et naturligt og rumligt hierarki i huset.Spisestuen 
ligger i forbindelse med køkkenet og har direkte adgang til terrasse og haven. Dette mulig-
gør, at huset på varme sommerdage kan åbnes helt op. I spisestuen placeres et stort lang-
bord, man naturligt samles om, lige slår sig ned med en kop kaffe eller spiser aftensmaden 
sammen de andre.

Pejsestuen:
Pejsestuen er livsrummets hyggelige og intime hjørne med de bløde puder og ild i bio-
pejsen. Pejsen placeres som en naturlig rumdeler mellem køkken/alrum og pejsestuen. 
Et stort ovenlys i åben forbindelse med pejsen skaber kontakt til himmelen. Her kan man 
sidde og kigge op på stjernerne med en kop kakao i hånden, mens pejsen knitrer i bag-
grunden. Rummet kan afskærmes yderligere fra fællesrummene med inventar/rumdelere, 
hvis det ønskes.

Børn og unge:
I forlængelse af ”livsrummets” sydlige del er der anlagt et indre blødt landskab – en skov-
bund, til stimulerende aktiviteter og lege for børn og unge. Skovbunden består af et sidde- 
og liggelandskab som efter behov og aktivitet kan møbleres med forskellige bløde puder. 
Her kan man ligge ned på ryggen og kigge op på den skrå sidelys, der falder ned i rummet 
eller sidde flere sammen og se en film på storskærmen. 
Et uhøjtideligt og afslappet åndehul for husets yngste brugere og gæster i umiddelbar til-
knytning til caféen og fællesrummet. Rummet er disponeret og placeret så det efter behov 
og aktivitet vil kunne udvides ind i de omkringliggende rum – grænserne er flydende, og 
samtidigt vil det kunne skærmes og lukkes.

Telefonrum:
Huset indeholder ligeledes et mindre telefonrum til fortrolige telefonsamtaler – for både 
personale som brugerne. Rummet er placeret afskærmet således, at man kan ringe uden 
at blive forstyrret af de andre aktiviteter i huset.

Velværerum:
Velværerummet er et højloftet og lyst rum etableret med direkte udkig til en afskærmet 
sansehave efter japansk forbillede (Zen) – indrettet med bambusplanter, sten/grus og et 
mindre vandbassin. 
Et stort vandspy leder regnvand fra taget ned i vandbassinet. Indretningen er enkel, blød 
og fleksibel. Rummet betragtes som en oase og meditativt frirum med absolut ro og fokus. 

Samtale og grupperum:
For at sikre optimale rammer for værdige, fortrolige og de første samtaler, ligger de to 
samtalerum let tilgængelige som et skærmet ”lag” på fællesrummet. Personale og frivillige 
har let overblik til og administration af samtalerummene. Samtalerummene er placeret ved 
loungen/garderobe og ved køkken/caféen. 
Rummene er orienteret ud mod haven og her kan man side med udkig uden at føle sig eks-
poneret. Det er af stor vigtighed, at huset tilbyder rumligheder, der placerings- og lysmæs-
sigt tilgodeser situationer med mulighed for afskærmet plads til sorg, tårer, håb og glæde.

Det multianvendelige grupperum er placeret i direkte forbindelse med træningsrummet. De 
to rum kan via en foldevæg sammenkobles til ét stort rum. Rummet kan anvendes til bl.a. 
undervisning, sorggrupper, familieaktiviteter m.v. og er forsynet med et stort depotrum/
skab. Der er ligeledes visuel forbindelse og fysisk kontakt til sansehaven og terrassen.

Træningsrum / omklædning:
Motion har stor betydning for vores fysiske og psykiske velbefindende. Motion har en posi-
tiv indvirkning på vores humør, energiniveau og følelser. Fysisk bevægelse, også i mindre 
omfang, har beviseligt stor betydning for vores daglige trivsel og lyst til at kommunikere. 
Træningsrummet er lyst, højloftet og funktionelt indrettet med depotrum/opbevaring og 
flere højtsiddende vinduer for at minimere og undgå indkigsgener. 
I tilknytning til træningsrummet er der etableret separate dame- og herreomklædningsfacili-
teter med tilhørende toilet og bad. Der er ligeledes mulighed for decentral indgang til denne 
del af bygningen.
Træningsrummet er etableret med direkte adgang til et mindre afgrænset sydvendt ude-
rum, så det også er muligt at udfolde sine fysiske aktiviteter udenfor i solen.

Teknikrum:
Teknikrummet er placeret i husets høje del – altså ved træningsrum og omklædning. El tav-
ler m.v., som skal være lettilgængelige i dagligdagen, er placeret i en mindre teknikkerne 
på stueniveau, og ventilation m.v. er placeret i ”frirummet” over omklædningsrummene. 

Kontorer til medarbejdere og frivillige:
Medarbejderkontorerne er placeret i umiddelbar forbindelse med de frivilliges kontor, men 
skærmet fra hovedindgangen, så kontormiljøet ikke er det første man møder som ny gæst 
i huset.
Mod de minimerede gangarealer er kontorerne skærmet af glaspartier, der kan blændes 
med lyse gardiner. Dette giver en balanceret variation mellem lukkede og åbne rum, der 
fordrer videndeling og kommunikation på tværs af faggrupper og tilknytningsforhold, samti-
dig med at det sikrer en naturlig delagtiggørelse i husets mange aktiviteter. 
Kontorerne ligger altså ikke i et traditionelt kontorlandskab, men danner tilsammen et imø-
dekommende miljø, der både kan rumme stille kontorfunktioner og forskellige typer sam-
taler.
Personalerummet er placeret i kontordelens bagerste del. Medarbejderne har her mulig-
hed for at trække sig helt tilbage og koble af fra det krævende arbejde i en blød stol eller 
bare bruge rummet til almindelige arbejdsrelaterede aktiviteter. 

6. Nicher – rum i rum
Huset rummer en særlig integreret kvalitet i form af forskelligartede nicher. Nicherne er alt 
afhængige af funktion tænkt som store eller små lommer i husets vægskiver og loftflader. 
Nicherne er i siden / lysningen foret med en varmglødet træ, hvilket giver et imødekom-
mende udtryk og en materialemæssig stoflig karakter.
Projektet arbejder fortrinsvis med tre niche typer: sidde-/stå nicher, opbevarings nicher og 
akustik nicher.

Diagram E, F, G, H

Diagram E, F, G, H – Forskellige niche og møbel ek-
sempler

Illustration af det nye rådgivningscenter og ankomsten fra Gormsvej

Snit B-B 1:100

Grund- og haveplan 1:100



7. Den helende have – sanselandskabet
Husets have er det 4. blad i planens firkløver, som året igennem bringer naturens sanselig-
hed og livscyklus helt tæt på livet i og omkring huset. 
Med udgangspunkt i evidensbaseret design udnyttes havens potentiale for at virke helende 
og afstressende, ved i sit udtryk at balancere mellem det ”vildtvoksende” og det ”velord-
nede”. Lange græsser blandet med smukke blomster og duftende urter er den sanselige 
kontrast til den enkle og rolige belægning.
De forårsblomstrende træer, de orange paradisæbler og græssernes silhuet i vinterlyset 
gør årstidsvekslen til en tydelig del af livets gang i huset og skaber med sin fortsatte cyklus 
mellem forårets livskraft og efterårets refleksion en helende ramme omkring både sorg, 
håb og glæde. 
Haven og dens indhold er i sig selv sanselig og er ikke planlagt efter regulerede sanseop-
levelser. Vores forslag til sansehaven engagerer og støtter den enkeltes personale behov 
i egne valg for brug af haven. Det der skaber ro og er det meditative i en have skal findes i 
det små, i himlen, i det spæde og det forgangne m.v.. For os er det afgørende at haven har 
rum i rum, skærmet som åbne og spænder og favner hele grunden.

Overordnet design og materialer
Grundens naturlige terrænspring udnyttes til at skabe en ramme omkring huset, hvor huset 
ligger i sit eget private og stemningsfyldte rum. Omkring og i relation til huset skabes en 
række sammenhængende men meget forskellige rum. Målet er, at samspillet mellem de 
grønne omgivelser, livet i haven og årstidernes vekslen, beriger hverdagen for både bru-
gere og personale.
Materialerne er både på forpladsen og i haven store betonfliser lagt i en ramme, som enten 
er en tæt overflade af stenmel (for fuld tilgængelighed) eller et lavt grønt bunddække, der 
skaber frodighed og stemning. Den overordnede idé er et stort patchwork tæppe af fliser og 
grønt, hvor fliserne breder sig ud fra huset og fletter sammen med felter af grønt. Mellem-
rummet mellem fliserne er tætte felter af grus, sten, græs  eller trædebregner, så grønne 
tæppe kan brede sig helt ind til huset.
Beplantningen er valgt med fokus på årstidsvariation og frodighed. Havens og ankom-
stens nye træer er mindre og flerstammede, som paradisæbler og amelanchier, der har 
forårsblomstring i hvid og rosa og efterårsfarver med rødt løv og orange frugter. Stauderne 
i sansehaven har tilsammen en lang blomstringssæson i en kombination med smukke vin-
terfrøstande og variation i løvfarver og teksturer.

Uderummene omkring huset
’Herreværelset’ kommer af ønsket om et uderum, der giver særligt plads til mænd. Her er 
skabt en terrasse på kanten af det mere sanselige univers med et ’skabs-skur’ som en væg 
i rummet. Her er der mulighed for værksted (bilen/motorcykler osv. kan køres om hjørnet og 
ind på arealet) og for et ”kugle-grill-univers” med hygge i carporten og en ’mand til mand’ 
snak.

Syd for herreværelset ligger ’Pejse terrassen’, der er husets vestvendte gårdhave og sam-
lende terrasse i god visuel kontakt med både aktiviteterne i huset og den store sansehave. 
Terrassen vil være husets primære opholdsterrasse med direkte adgang fra husets cen-
trum. Samtidig kan man fra pejseterrassen nemt komme til både ”herreværelset”, orange-
riet og sansehaven i syd.
Orangeriet er disponeret som en mulighed og ligger integreret i husets sydvendte facade, 
og forlænger udelivs-sæsonen som en del af haverummet. Bagvæggen gøres grøn og fro-
dig med et system af væghængte potter, der kan suppleres med mindre blomstrende træer 
i potter, som enkelt kan flytte med udenfor henover sommeren.

Sansehaven
Længst mod syd og tydeligt rammet ind og skærmet fra omgivelserne findes et sanseligt 
univers af store trædefliser lagt i en blød grøn bund af lave og høje stauder, der med års-
tidsvekslen, farver, duft og teksturer, giver en intens oplevelse. 
Meget forskning viser, at grønne omgivelser stimulerer og lindrer både stress og smerte. 
Samtidig viser forskningen også, at et både artsrigt og mere ’vildsomt’ udtryk virker bedst. 
Vi har tilstræbt at skabe et varieret og frodigt univers, som balancerer mellem det vild-
somme og det mere velordnede, hvor man enten på en terrasse eller i en hængekøje kan 
finde ro.

Vandet er et meget vigtigt element i haven. Når det regner, bliver dele af regnvandet samlet 
i et centralt placeret vandbassin, som er delvist tilplantet med vandplanter. Det ”lukkede 
vandelement” fremstår som et tydeligt afgrænset felt, hvor vandet opsamles og langsomt 
fordamper. Herved kommer et poetisk element med vandet som ”himmelspejl” til at tegne 
dele af terrassen og derved ændre udtryk alt efter vejret.

Fitnessområde og rum omkring de eksisterende plataner
Fra sansehaven kan man via rampe eller trapper bevæge sig op til et højere-liggende 
niveau. Her står de eksisterende plataner i et græstæppe, og her er mulighed for ophold 
lidt adskilt fra resten af huset. Samtidig gør terrænspringet det også muligt at følge eller 
opdage flere forskellige ruter rundt i den lille have. 
Støttemurens forløb er tilpasset de eksisterende træers rodzone, så man ved en forbere-
dende rodbeskæring vil kunne etablere muren uden nogen større forringelse af træernes 
vækstvilkår.
Fra husets træningsrum er der adgang til et ”ude-fitness” område mod syd, hvor en samlet 
belægning gør området indtageligt til alt fra yoga til gymnastik. 
Her er enkle redskaber til både leg og træning og plads til at både store og små kan lege 
og bruge kroppen.
Gruppe- og træningsrum udføres akustisk således, at rummet bliver multianvendelig i aku-
stisk henseende, ved at dæmpe refleksioner på både lofts- og vægflader.

Diagram I: Arealet omkring huset er inddelt i zoner. Det 
relativt lille areal har fået en mangfoldighed af variation 
i udearealerne.

Diagram J: Huset forbindes med parkering via 
fuld tilgængelig sti. Der er fuld tilgængelighed 
imellem hus og have.

Diagram K: Det frodige, artsrige og vildtvoksende vir-
ker stressdæmpende. Målet er at ’opløse’ husets velor-
den, til en frodig uorden i haven.,

Illustration af sansehaven set fra det sydvestlige hjørne af haven

Facade mod vest 1:100

Facade mod syd 1:100

Facade/snit  udsnit 1:50Planudsnit 1:50


