Livsrum, Herning - Dommerbetænkning
Generelle kommentarer
Det fremgår af resultatet af totalentreprisekonkurrencen i Herning om projekt Livsrum,
at det har været en meget udfordrende og svær konkurrence. Konkurrencen har
resulteret i 3 forslag, der alle er fint gennembearbejdede og velillustrerede, men de 3
projekter er meget forskellige fortolkninger af det stillede program, med meget stor
variation i bearbejdningen både pga. det begrænsede grundstykke, men også i
udnyttelsen af den eksisterende villas potentialer - og udfordringer. Bygherren har
derfor fået en god varieret belysning af opgaven, at forme det nye Livsrum i Herning.
Villaens eksisterende kvaliteter og omgivelsernes karakter har på forskellig måde
inspireret forslagsstillerne. Alle forslag har bevaret villaen, bygget til umiddelbart nord
for og placeret hovedindgangen imellem det nye og det gamle hus. Alle forslag har
placeret bevægelsesdelen med aktivitetsrum mod skel i nord, og typisk er Livsrum
placeret centralt ved indgangssituationen og medarbejderdel er indrettet i den
eksisterende villa. Disse overordnede overvejelser er alle rigtige og fornuftige valg, men
hvis man ser nøjere efter, er måden hvorpå disse valg administreres meget forskellig i
de tre forslag.
Dommerkomiteen har foretrukket forslag, der gennem den funktionelle løsning
udtrykker rådgivningscenterets ønske om menneskelig skala, rumlig sammenhæng og
åbenhed, samtidig med at tolkningen af den eksisterende villas placering i byen og
integration med de nye bygningsafsnit er overbevisende. I denne sammenhæng
distancerer forslaget Nabohuset fra totalentreprenør KG Hansen sig overbevisende.
De to øvrige forslag prøver at udnytte kontrasten imellem nyt og gammelt som en
berigende faktor, men på trods af gode intentioner er disse disponeringer ikke
overbevisende udført, idet hovedanslagenes tilpasning på stedet og den funktionelle
disponering ikke understøtter den ønskede integration af bygningsform og planløsning.
I denne forbindelse har løsningsmodellerne for Livsrums tilgængelighed spillet en stor
rolle. I forslaget fra STB byg ses omfattende rampeanlæg både mod gade og have og i
forslaget fra Gustav Hansen bliver vækstrummet et omfattende og adskillende
cirkulationsrum.
I kontrast til ovenstående er tilgængelighed i forslaget Nabohuset bearbejdet ved at
inkludere terrænforskelle i de indre rumforløb og en strategisk placering af en elevator
giver en overraskende logisk og befriende, men også meget naturlig planudformning.

Samtidig excellerer forslaget med en uproblematisk videreførelse og udvikling af
kvarterets karakter, med nøje hensyntagen til de eksisterende kvaliteter - som om
projektet altid havde eksisteret på dette sted.
Dommerkomiteen finder således at forslagets fra KG Hansen indstilles til opførelse.

Totalentreprenør KG Hansen, arkitekt Claus Pryds, Ingeniør’ne

Nabohuset viser en overbevisende indpasning i omgivelserne. Forslaget forholder sig til
kvarterets skala og identitet med en stor følsomhed der er meget overbevisende.
Mod gaden ses nybyggeriet umiddelbart som en forlængelse af villaens arkitektur, men
tilbygningen former, i den tredelte aftrapning mod nabomatriklen som fremstår i
samme materialeholdning, som en støtte og videreudvikling af den lille villaenklave i
kvarteret. Der er således ikke tale om et forslag, der på dramatisk vis fortæller om det
nye hus, snarere er det nærmest beskedent og underspillet at de nye funktioner viser
sig.
Ankomsten fra Nørgaards Allé er umiddelbar, uhøjtidelig og velgennemtænkt.
Hovedindgangen er placeret i et midterparti der danner bindeled til den eksisterende
villa. Den enkle indgang er dog måske er en anelse for underspillet. Indgangen skal trods
alt være synlig for den ukendte.
Umiddelbart efter at have erfaret det rummelige vindfang fornemmes den samlende
planløsning, der, som ét rumligt forløb, planmæssigt kobler alle væsentlige
rumfunktioner sammen. Fra personaleindgangen i syd, til træningsrummet mod
nordskellet opleves en planorganisation, der forener det nye med det gamle og skaber
en markant varieret sekvens af spændende rum og interessante kik til omgivelserne og
ind i de forskellige rumzoner. Medarbejderfunktioner er typisk placeret i den gamle villa
og aktivitetsfunktioner er typisk indrettet i de nye bygningsafsnit.
Projektets største kvalitet er den overbevisende planløsning. Planløsningens ’clou’ ligger
i brugen af terrænforskellen som en katalysator af planløsningen, idet den opdeler
Livsrummet i forskellige zoner med forskellig karakter. Placering af elevatoren muliggør

at også dels at kælder og 1. sal kan bruges fuldt ud tilgængeligt, men også at selve
tilgængelighedsproblematikken ikke opleves som et problem, men som en berigelse af
den samlede plankomposition.
Livsrummet
Fællesrummet/livsrummet har god kontakt i niveau til den attraktive have udenfor. Det
erfarer man umiddelbart når man træder ind fra hovedindgangens fine entre.
Fællesrummet breder sig ind og op i villaen, hvor den smukke gamle spisestue lever
videre som – spisestue. Bibliotek og lounge har ligeledes gode relationer og
opholdsmuligheder, med rumlig orientering både mod gaden, fællesrummet og
fælleskontoret – det manglende rum for frivillige er måske en del af rummene?
Køkkenets uformelle karakter er fin, med vigtige rumdelere, hvori den begrænsede
køkkenplads må indrettes, og hvor biopejsen anslår den varme glød og stemning
sammen med den udstrakte brug af træoverflader. Kik op til ’mellemrummet’ for børn
og unge på 1. salen beriger rumudformningen.
Aktivitetsdel
Fællesrummet omdannes mod nord til en gallerigang, der reflekteres i et vandspejl og
med udsigt til haverummet formes en vellykket overgang til træningssalen, der som en
selvstændig bygningsenhed er formgivet som et særdeles smukt højloftet rum, der har
en forbilledlig kontakt til haven og en praktisk kontakt til gaden for diverse
indleveringsformål, f.eks. musikinstrumenter ved særlig arrangementer. Den
indbyggede rumdeler i salen danner her en fin depotvæg. Omklædningen ligger
velanbragt og kan anvendes uafhængigt af træningsrummet.
De øvrige aktivitetsrum er indpasset i forhold til den eksisterende villa og særligt
kælderen er fint formgivet som et værksteds/aktivitetsrum, der med en god lysgård til
haven, får omdannet arealerne til særdeles brugbare og attraktive ’rå’ lokaler, der
sikkert vil inspirere specielt de mandlige brugeres brug.
Medarbejderafsnittet.
Villaens eksisterende karakteristiske rum har været basen for den nye indretning og
dermed givet visse begrænsninger, men ved at transformere 1. salen med en udstrakt
brug af nye kviste, der dels danner fine nye brugsrum og dels forskønner de lidt uheldige
tilbygninger til villaen på havesiden, opnås en meget overbevisende udnyttelse af den
ellers svært tilgængelige 1. sal. De nye trappeløb og den nye elevator midt i huset gør
tilgængeligheden god og velfungerende.
Et særligt tiltag er tagterrassen på den lave mellembygning. Umiddelbart en særlig
luksus, men Nabohusets orientering på grunden gør aftensolen meget begrænset og

netop på denne tagterrasse, vil det være muligt at nyde eftermiddagen og aftensolen
mod vest.
Visse kontorfunktioner er ikke helt efter arealkravene, men villaens begrænsninger
taget i mente vil det være muligt, i dialog med brugerne, at tilpasse projektet optimalt.
Konstruktioner og materialer
Den gamle villa er overbevisende transformeret med nye knopskydninger i form af nye
kviste på de eksisterende tagflader. Tagflader og kviste, beklædt med skifer, danner
derved et levende spil af formater og hældninger i det samme materiale - en ganske
smuk helhedsvirkning, der støtter kvarteret.
De bærende letbetonvægkonstruktioner ’beklædes’ med et facadesystem og pudsede
hvide flader. Måske helt i overensstemmelse med husets øvrige kvalitetsniveau, hvor de
glittede betongulve sammen med træfinerpladerne giver en overbevisende
sammensætning som kontrast til villaens traditionelle overflader.
Forslagets materialeholdning stiller store krav til de akustiske virkemidler og det virker
overbevisende argumenteret, at tekstiler i form af gardiner, beklædninger af værn,
hynder etc. medvirker til at blødgøre stemningen både akustisk og sanseligt, idet også
de forholdsvis store vinduesoverfladers dagslysindfald kan filtreres.
Haven
Den landskabelige bearbejdning er bevidst begrænset – man udnytter de eksisterende
kvaliteter i beplantning og belægningstyper. Her vil det være muligt for brugerne at
sætte et mere markant aftryk på haven – i samråd med arkitekten og entreprenøren.
Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og illustrerede.
VVS-, ventilations- og el-tekniske afsnit vurderes generelt at være forstået og
velindarbejdede i konkurrenceforslaget, dog med enkelte emner som skal justeres på
plads. Der er bl.a. vedlagt en foreløbig energiramme der viser sig at BR10 overholdes og
at tilbygningen overholder lavenergiklasse 2.
Prisen er overholdt – kr. 7.800.000,- excl. moms og nettoarealet er på 360 m2 i forhold
til de ca. 362 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet. Arealkravene er dermed
overholdt.

Samlet vurdering
Nabohuset er et projekt der i form, funktion og materialer er fint i balance. Både i
forhold til programmets krav, til den eksisterende villa og kvarterets villaer. Huset har
fået en venlig ankomstsituation, symboliseret i den fine bænk for pausen og
eftertænksomheden.
Den overbevisende plandisponering har de store kvaliteter i den centrale
træmøbelkerne, der rummer trappeløb og elevator. Heromkring kan al cirkulation ske,
hvilket skaber rolige hjørner i planløsningen, og giver også en funktionel dynamik til
planen.
I det indre er skabt en smuk syntese imellem nyt og gammelt, og forslaget formår at
væve funktionskravene sammen, både som form og funktion, i meget stedsbetonede,
stemnings- og identitetsskabende interiører, der vil være berigende for brugere som
besøgende.
Projektet er forbilledligt illustreret, og de viste visualiseringer giver store forhåbninger til
projektets transformation af det gamle hus i dialog med det nye.
Konkluderende er der tale om et meget gennembearbejdet forslag, der har et
overbevisende hovedanslag, er konstruktivt, funktionelt og arkitektonisk afklaret og
dermed et fint grundlag for en yderligere optimering i dialog med brugerne.
Forslaget indstilles således til at være totalentreprisens vindende forslag.

Totalentreprenør Gustav Hansen Murer & Entreprenør A/S, Nørlund arkitekter,
Vognsen Rådgivende Ingeniører.

Forslagsstillerne vælger, at beholde den eksisterende villa og sammenbygge denne med
en række bygningsvolumener placeret i den nordlige ende af grunden, således at den
samlede bebyggelse fremstår som en tolkning af det omkringliggende villamotiv.
Livsrummet er overordnet disponeret i 3 bygninger: Villaen, væksthuset og tilbygningen.
Medarbejderzonen er placeret i villaen, hvor den optager den vestlige halvdel af
stueetagen og i den sydlige del af første sal. Udover disse rum indeholder villaen en

række brugerrum, køkkenalrum, garderobe, børnehjørne, udestue i stueetagen og et
samtalerum samt værksted/atelier på første sal. De øvrige brugerfaciliteter er
disponeret i tilbygningen, udformet som to bygningsvolumener i træ med saddeltage,
placeret på en bygningsbase i hvidmalet murværk. Tilbygningen indeholder i stueplan,
grupperum, træningsrum/multisal med tilhørende omklædningsrum og depot, samt
rum til web og informationssøgning. På første sal ligger samtalerum og velværerum.
Væksthuset er placeret mellem villaen og tilbygningen og er opdelt i 3 zoner: væksthus
vest, en glasmellembygning og væksthus øst. Glasmellembygningen skaber forbindelse
på begge etager mellem villaen og tilbygningen, med en række uformelle
opholdsarealer.
Overordnet synes dommerkomiteen, at motivet med at inddrage et væksthus i
kompositionen er et spændende tiltag, men er tvivlende overfor om de beskrevne
herlighedsværdier bliver forløst i den viste udformning.
Indgangen sker via det vestlige væksthus ved en/et elevator/trappeforløb som leder op
til entreen, som er en del af forbindelsesgangen. Løsningen virker ikke gennemtænkt og
fremstår mere som en hindring end en venlig adgang til bygningen. Samtidig danner
koblingen til villaen nogle uanvendelige små snævre uderum.
Livsrummet
Livsrummet placeres i den østlige del af den eksisterende villa, i direkte sammenhæng
med et lille køkken med depot. Fra Livsrummet er der udgang til den eksisterende
udestue, og derfra adgang til haverummet. I direkte tilknytning til Livsrummet er
børnehjørnet placeret, disse sammenhænge virker umiddelbart velovervejede og
respekterer til dels ruminddelingen i den eksisterende villa. Men den generelle visuelle
kontakt til alrummet er begrænset.
Aktivitetsafsnittet
Aktivitetsdelen er disponeret i den nye tilbygning på begge etager, samt værkstedet i
gavlen af den eksisterende villa. Rummene virker veldisponerede, men
dommerkomiteen er tvivlende overfor den store spredning af disse aktiviteter, hvilket
ikke virker hensigtsmæssigt i forhold til personale og brugere.
Medarbejderdelen.
Medarbejderdelen der er disponeret i den eksisterende villa, virker velovervejet, dog
noget traditionel, men med gode indbyrdes relationer, selvom de er udlagt på to etager.
Dog burde kontoret for frivillige, bytte plads med de adm. medarbejdere, for at sikre
denne vigtige funktion altid er nær indgangen, så de kan hjælpe og støtte
førstegangsbrugere af Livsrum Herning.

Konstruktioner og materialeholdning.
Facaderne og bygningsvolumenerne afspejler en stor og bevidst lyst til at slå sig løs, i
forhold til den eksisterende villa og generelt i forhold til det omkringliggende kvarter.
Dommerkomiteen har drøftet denne meget udtryksfulde materialeudformning og
varierede formgivning. Det er dog problematisk at placere en så anderledes bygning i
kvarteret, og dommerkomiteen er enige om at bygningen virker for sammensat og
fremmed i kvarteret.
Projektet udsender således ikke de signaler som Livsrum Herning skal, i forhold til det
rådgivningsmiljø, man ønsker at opbygge i Herning.
Haven
Landskabsbearbejdningen er udmærket, men hæmmes af en manglende integration af
væksthuset i den øvrige haves kvaliteter. Den overraskende pergola mod nordskellet
virker umotiveret.

Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og illustrerede.
VVS-, ventilations- og el-tekniske afsnit vurderes generelt at være forstået og
indarbejdede i konkurrenceforslaget. Der er bl.a. vedlagt en foreløbig energiramme der
viser sig at BR10 overholdes.
Prisen er overholdt – kr. 7.800.000,- excl. moms (mundligt meddelt på
konkurrencedagen, da det ikke fremgår af konkurrencematerialet) og nettoarealet er på
377 m2 i forhold til de ca. 362 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet Dertil kommer
væksthuset som har et nettoareal på ca. 65 m2, men som ikke har indflydelse på
bebyggelsesprocenten, der umiddelbart er overholdt.
Samlet vurdering
Dommerkomiteen vil gerne fremhæve dette forslag i forhold til ideen med at indføre et
væksthusmiljø. Tanken kunne være fin, men dommerkomiteen er enige om, at, i den
viste udgave, forløses ideen ikke i forhold til de rumlige muligheder.
Væksthuset bliver tværtimod en barriere imellem to bygningsafsnit og den åbenhed og
planmæssige integration som var ønsket, er ikke opnået.

Totalentreprenør STB BYG, arkitekt PHOAM studio, Stokvad Kerstens Rådgivende
Ingeniører.

Forslagsstillerne bevarer den eksisterende villa i en ombygget form og tilføjer to
bygningsafsnit nord for villaen. Disse 3 bygningsvolumener sammenbindes af to lavere
mellembygninger, hvoraf den ene mellembygning imellem den eksisterende villa og den
første nye bygningsvolumen udnyttes til ankomst til det samlede Livsrum Herning.
Fra entreen ankommer man til en lille garderobe, hvorfra der er adgang via dobbeltdøre
til højre til dels en del af fællesarealerne med et lille bibliotek, lounge, værksted med
depot og gangforbindelse til haverummet, og den eksisterende udestue forbeholdt børn
og unge, og dels til medarbejderfunktioner i den sydlige ende af den eksisterende villa.

Mod gaden er grupperum, fælleskontor og administrationen disponeret med direkte
adgang til personaleindgang og trapperum til kælder og første sal, hvor
personaleafdelingen er yderligere indrettet sammen med rummet for frivillige. I
kælderen er teknikrum og depotrum disponeret.
I den første nye bygning mod nord, er fællesrummet placeret med samtalerum og
siddeniche, toiletter etc. og via et sæt dobbeltdøre er der adgang til et mellemrum, et
fællesrum med to veldisponerede, men lidt isolerede siddenicher. Fra dette rum, er der
adgang til det sidste bygningsvolumen hvor træningsrum med depotniche,
omklædningsfaciliteter og velværerum er disponeret. Fra træningsrummet er der
udgang til en lille terrasse.
Indgangen til Livsrum Herning sker via et stort anlagt rampesystem mod vejen, med
mulighed for også at ankomme via en lille trappe disponeret på siden af rampen mod de
to disponerede parkeringspladser med indkørsel fra vejen. Da forslagsstillerne ønsker at
disponere stueetagen som et stort sammenhængende rumsystem, er der ligeledes
udformet en rampe/ trappe/ terrassesystem mod øst og haven. Dommerkomiteen har
drøftet denne ankomstmulighed og er enige om at en rampe/trappeanlæg af en sådan
størrelse virker uheldigt og signalerer netop det modsatte af hvad Livsrum Herning
ønsker. Her ønskes en umiddelbar visuel tilgængelighed, der ikke behøver skiltning. Et så
omfattende rampeanlæg er for voldsomt og idet rampeanlægget er udformet i en række
knækkede forløb, dannes nogle uhensigtsmæssige sammenkoblinger med bygningerne.
Rampeanlæggene er problematiske – både mod gaden og mod haven, særligt i
betragtning af det begrænsede grundstykke, hvor ethvert areal skal kunne anvendes
fornuftigt.
Livsrummet
Livsrummet er udformet som et stort sammenhængende rum, kun opdelt af en række
reolvægge med siddemuligheder. Rummet virker ikke helt velovervejet, idet
køkkenfaciliteterne virker for små i forhold til brug af mange mennesker samtidigt. En
del af Livsrummet er disponeret som en lounge i den eksisterende villa, og denne del
virker i god indbyrdes harmoni i forhold til de forskellige aktivitetsmuligheder de
omkringliggende rum tilbyder.
Aktivitetsafsnittet
Er dels disponeret i den nordligste bygningsvolumen, samt i den eksisterende villa, hvor
værkstedet er placeret. Træningsrummet og omklædningsafsnittet, virker i god
sammenhæng og anviser en række veldisponerede rum. Depotrummet er mere
udformet som en skærmvæg og virker ikke overbevisende i sin disponering i forhold til
daglig brug.

Medarbejderdelen
Medarbejderdelen er disponeret i den eksisterende villa fordelt over to etager, med god
indbyrdes forbindelse, omend al trafik af de medarbejdere som sidder på første sal altid
skal passere igennem fælleskontoret, som derved forstyrres unødvendigt. Med få
ændringer kan dette dog løses, ved en omdisponering af værkstedet.
Afsnittet virker velgennemtænkt og i harmoni med brugen, men dog en kende
rutinemæssig uden rumlige attraktioner. Kontoret for frivillige bør flyttes ned til
stueetagen, tæt på indgangen, så de altid kan være i nærheden af brugere og personale,
og hurtigt kan gribe ind, hvis dette måtte blive nødvendigt.
Konstruktioner og materialeholdning.
Bygningsvolumenerne beskrives beklædt med keramiske fliser/klinker, for at distancere
sig fra den eksisterende bygnings arkitektur og for at spille på modsætningen mellem
nyt og gammelt. Dette virker som en spændende løsning, idet forfatterne beskriver at
alle udvendige flader beklædes med disse keramiske fliser, for at nybyggeriet skal
optræde homogent. Dette har haft dommerkomiteens bevågenhed, men man føler sig
ikke overbevidst af den konstruktive løsning, som virker noget fortænkt - specielt som
tagflade.
Indvendig foreslår forfatterne en række forskellige gode overflader, hvoraf de synlige
spær og træbeklædninger til gengæld virker overbevisende gennemtænkt.
Haven
Den landskabelige bearbejdning er fornuftigt begrænset idet den eksisterende haves
kvaliteter udnyttes, men der formes en sti til aktivitetsområder, udlagt langs en cirkulær
bevægelse og omkransende to spejlbassiner.
Teknik
De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og illustrerede.
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
BR10 overholdes.
Prisen er overholdt – kr. 7.800.000,- excl. moms og nettoarealet er på 377,5 m2 i forhold
til de ca. 362 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet. Umiddelbart overskrides den
samlede bebyggelsesprocent dog ikke.

Samlet vurdering
Dommerkomiteen vil gerne fremhæve dette forslags lyst til at afprøve nye
facadebeklædninger udvendigt, samt den varme materialitet som beskrives for de
indvendige overflader. Derved formes en række trygge og veldisponerede rum.
Dommerkomiteens medlemmer er dog enige om, at forslaget svækkes meget ved de
meget dominerende rampe-/trappeforløb, der udsender de forkerte signaler i forhold til
intentionerne for Livsrum Herning.
Men mere problematisk er plandisponeringens opsplitning i funktionelt separerede
enheder, hvilket svækker den funktionelle løsnings sammenhæng i forhold til en synlig
åben rådgivning.

