
Indledning
Vi ser det som en stor medmenneskelig og samfundsmæssig opgave at være med til at 
skabe og nytænke de fysiske og sociale rammer omkring en skandinavisk fortolkning af 
”Maggie Centrene” i dansk kontekst.

Kræftens Bekæmpelse har gennem deres pionerarbejde og ambitionen om at gøre en 
forskel, skabt grundlaget for et både enestående og væsentligt lyspunkt i debatten omkring 
en respektfyldt rådgivning af kræftramte i vores samfund.
Opgavens visioner er forbilledlige og vores forslag skaber et værdigt, inkluderende og 
inspirerende udgangspunkt for rådgivning af kræftramte – et rumligt byggeri i bredeste 
forstand.
Rådgivningscentret er et frirum, hvor den kræftramte og deres pårørende kan mødes, få 
rådgivning og genoptræning etc. Alt sammen i behørig mental og fysisk afstand fra syge-
hussystemet – men med en intakt professionalisme, seriøsitet og faglige tilgang som en 
integreret del af både rådgivning og behandling.

Det er vores intension, at Rådgivningscentret både skal afspejle stabilitet og nytænkning, 
og at bygningen gennem sin arkitektur og rumlige disponering udgør en imødekommende 
og overskuelig platform for kræftramte, pårørende og rådgivere - et inspirerende frirum 
hvor alle føler sig hjemme!

Grunden – stedet og landskabet
Det nye rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelse i Vejle placerer sig i en spændingsfyldt 
kontrast mellem Vejle by/sygehuset og Ådalens store grønne landskabsrum – to landska-
ber/verdener hvor den første forbinder sig med byens puls/dynamik, flygtigheden/hastighe-
den, parkeringspladsens midlertidighed. Det andet landskab forbinder sig med årstidernes 
langsomme rytmiske vekslen, træernes organiske repetition/nærværende tilstedeværelse 
samt udspænder et rum for stilhed/fordybelse.

Kontrasten og spændingen mellem de to verdener understreges på fornem vis af den om-
kringliggende topografi, der kortvarigt samles/mødes og udspænder en næsten plan flade, 
der udgør selve byggefeltet. Netop på dette sted danner byggegrunden med det markante 
terræn, det store grønne landskabs rum og den åbne himmel en naturens kontrast til by-
ens urbane puls og hospitalets systematik – en tilbagetrukket oase og mentalt frirum midt 
i Vejle by.
– med andre ord er der på dette sted mulighed for at skabe et unikt byggeri der formulerer 
et særligt samspil mellem byen og naturen.

Diagram A – De to landskaber

Ideen
Konkurrenceområdets unikke placering og landskabelige kvaliteter besidder som nævnt et 
spændende potentiale. Det er herfor også helt naturligt at vores forslag tager sit udgangs-
punkt i grundens mange retninger, kontekst, topografi og i ønsket om et dynamisk samspil 
mellem rådgivningscentret og naturen.

- At skabe et stærkt og karakteristisk byggeri, der i sin arkitektur formår at samle og inspi-
rere mennesker.
- At skabe et byggeri som naturligt griber og sammenkobler by og terræn/landskab.
- At skabe et byggeri, hvor alle føler sig velkommen og godt tilpas.
- Kompakt og logistisk velfungerende anlæg
- Naturligt omdrejningspunkt og samlingspunkt

Vores forslag er et visionært og identitetsskabende byggeri, der i sin arkitektur danner en 
dynamisk og inspirerende bygningsmæssig komposition, som i ét hovedgreb, udgør både 
et samlingspunkt, omdrejningspunkt og et fælles udgangspunkt for rådgivning af kræft-
ramte.

Diagram B – Bygningsmæssigt hovedgreb

Hoved idé - Kræftens Bekæmpelse
Forslaget er et markant og identitetsskabende byggeri, der i sin arkitektur giver plads for 
det kuperede terræn mod Ådalen og åbner sig op i en velkommende og inviterende gestus 
mod ankomsten og hovedindgangen. 
Bygningen og landskabet komplimenterer hinanden, så man både på afstand og tæt på får 
en klar oplevelse af, at Rådgivningscentret og det omkringliggende landskab, er én samlet 
og harmonisk helhed.

Forslagets arkitektoniske hovedgreb består af to overordnede landskabelige bevægelser, 
der flettes/kobles sammen i en cirkulær opadstræbende gestus mod de omgivende træ-
kroner.

Diagram C & D – Konceptuel sammenkobling – By og natur og dialog mellem ude- og 
inderum.

De to modsatrettede bevægelser genererer et harmonisk og landskabeligt mellemrum/livs-
rum, der i både funktion og rumlighed skaber en kvalitativ vekslen mellem inde- og uderum. 
Den rumlige vekselvirkning skaber et varieret lysindfald og muliggør en spændende dialog 
mellem mennesker/bygning og naturen.

Det er vores ambition, at skabe en vedkommende og taktil arkitektur, hvor man føler sig 
velkommen og godt tilpas, når man opholder sig i og omkring bygningen. Bygningens land-
skabelige placering og formmæssige bearbejdning skaber differentierede og nedskalerede 
rumligheder, der tilnærmer sig en menneskelig og imødekommende skala. 

Vi ønsker, at skabe en bygningsmæssig og arkitektonisk identitet, som er baseret på tryg-
hed, åbenhed, nærhed og nærvær, men som samtidig artikulerer en forfriskende lethed og 
fremadrettet livsbekræftende frihed.

Bygningen afspejler både stabilitet og nytænkning og sikrer, gennem den rumlige dispone-
ring, en god overskuelighed som inviterer til fællesskaber og inspirerer både kræftramte, 
pårørende, frivillige og ansatte. 
Alle skal føle sig hjemme i det nye rådgivningscenter for Kræftens Bekæmpelse – en dag-
ligstue væk fra hjemmet.

Ankomsten - Et inkluderende rådgivningscenter
Ankomsten til Rådgivningscentret sker via en belagt parkeringsflade, der fremstår som en 
naturlig forlængelse af det bagved liggende skovlandskab.
Ankomstpladsen vil med tiden få en parkagtig karakter, hvor træerne danner en skyggefuld 

forplads til bygningen. Parkeringsfladen er disponeret til 18 stk. almindelig p-pladser og 2. 
stk. handicap p-pladser i umiddelbar forbindelse med hovedindgangen. Der vil fra parke-
ringspladsen være direkte og tydelig adgang mod både personale- og hovedindgangen.

Bygningen fremstår som en udtryksfuld og skulpturel enhed med en transparent under-
etage, der inviterer indenfor og udstråler en varmglødet materialitet og stoflighed - et sted, 
hvor mange veje mødes i respektfyldt og værdig dialog. Arkitekturen understreger husets 
funktion som samlingspunkt for kræftramte, frivillige og ansatte med dynamiske lyse bånd, 
der udspænder et 3-dimensionelt felt som symboliserer Rådgivningscentrets ønske om at 
være et rummeligt og dialogbaseret åbent fællesskab. De lyse bånd folder sig rundt om 
bygningen i en både imødekommende, oplevelsesrig og legende gestus – som en dyna-
misk og foranderlig sky, svævende over landskabet og i umiddelbar kontakt med trækro-
nerne.

Diagram E – Svævende skyer i trækronerne

Mellem facadens horisontale lyse bånd er der monteret vertikale blændpartier som tre-
kantede kassetter i forskellige varme nuancer. Når man bevæger sig rundt i det omkring-
liggende landskab vil de trekantede flader understrege bygningens foranderlige visuelle 
fremtoning. 
Det er ønsket at det varierede farvespil afspejler hele organisationens mangfoldige og 
rumlige tilgang til brugerne af Rådgivningscentret og sender et klart signal om at her er der 
plads til alle!

Ved hovedindgangen vil man opleve det lyse bånds varierede forløb som en bearbejdning 
af bygningens proportioner, så den tilnærmer sig den menneskelige skala og leder den 
ankomne ind i bygningen.

I forbindelse med personaleindgangen og i behørig afstand fra hovedindgangen etableres 
der mod nord et separat ankomstareal disponeret til overdækket og værdig ankomst til 
de to undersøgelsesrum via bil/ambulance. Undersøgelsesrummene er delvist integreret i 
bakken og har højtsiddende vinduer, der sikrer en behagelig lysmængde og skærmer for 
direkte indkig.

Livsrummet / Atriet - Det åbne indre
Indenfor i bygningen åbner et intimt atrium sig og skaber visuel kontakt mellem bygnin-
gens etager. Atriet udspringer fra stueetagens ”Livsrum” og caféområde, der er bygningens 
hjerte og forbinder størstedelen af de mange fælles funktioner som lounge, multimediecen-
ter/bibliotek, træningslokale, køkken, samtale- og grupperum. 
I bygningens åbne atrium kan mindre arrangementer og uformelle møder finde sted. Det 
er i atriet man samles, erfaringer udveksles, tilfældige møder opstår og mennesker krydser 
hinandens ”spor”. 

Diagram F - Skyernes imødekommende gestus.

”Livsrummet”, er tænkt som et indre 3-dimensionelt landskab, der på den ene side kobler 
sig til ankomstfladen mod øst, på den anden side det grønne landskabsrum mod vest og i 
den tredje dimension åbner bygningen sig mod himlen og trækker det harmonisk skiftende 

dagslys ind fra bygningens ovenlys, så der skabes et indbydende, aktivt og atmosfærefyldt 
miljø.
Det centrale atrium skaber visuelle forbindelser på tværs af bygningens etager og fremmer 
den interne kommunikation mellem mennesker på alle niveauer. Atriet er således tænkt 
som husets sociale omdrejningspunkt, der styrker sammenholdet på tværs af rumlige funk-
tioner og hvor landskabet ledes helt ind i bygningen – både visuelt og fysisk.

I forlængelse af ”livsrummets” vestlige del, og i umiddelbar tilknytning til zonen for børn og 
unge, er der anlagt et indre blødt landskab til stimulerende aktiviteter og leg. Landskabet 
fortsættes/forlænges som et ydre træbelagt sidde-landskab i forlængelse af den store ter-
rasse og sansehave mod vest. Terrassen er tænkt som et udendørs mødested, hvor alle 
kan nyde solen og udsigten i læ for vinden med udsigt over den fantastiske Ådal – en land-
skabelig oase og et mødested midt naturen.

Bygningen er planmæssigt disponeret som et atriumhus og organiseret efter ”rum i rum” 
princippet og struktureret som årringene i en træstamme med ”livsrummet” som samlings-
punkt, omdrejningspunkt og fælles udgangspunkt. Samtale- og grupperum, der både kræ-
ver afskærmning og åbenhed, er placeret i umiddelbar nærhed af ”livsrummet” og med di-
rekte forbindelse til facaden og det beroligende udkig til skoven. Kontorer er placeret langs 
bygningens facade for at opnå bedst mulige lysforhold og stadig i umiddelbar nærhed til 
”livsrummets” aktiviteter.

Diagram G & H – Konceptuel zoneinddeling og Visuel kontakt og kommunikation)

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.

Projektet arbejder, hvor det er muligt, med en fleksibel afskærmning og transparens mel-
lem de forskellige rumligheder, der understøtter de kræftramtes behov for at blive mødt 
med værdighed og respekt i en svær situation i livet. Her tænkes specielt på mobile rum-
delere, større møbler/landskaber og gardiner/foldevægge.

Atriet bliver i kraft af sin placering og udformning bygningernes dynamiske samlingssted – 
både visuelt og fysisk. Bygningernes etager giver mulighed for spændende rumlige ophold 
og visuelle forløb langs atriets balkoner og samler alle byggeriets etager til én sammen-
hængende, men varieret rumlighed. Alle er med i fællesskabet omkring atriets samlende 
rum, og denne samhørighed tilfører huset en aktiv og imødekommende stemning.

Fra ”livsrummet” er der let og overskuelig adgang til bygningens forskellige funktioner og 
etager via et delvist åbent trappeforløb. Herfra bevæger man sig langs de buede vægfla-
der/skærme (som årringe i træstammer) rundt i atriet. Det betyder, at der internt i huset er 
en høj grad af sammenhæng og overskuelighed mellem de forskellige etager og funktio-
ner.
For at sikre værdige og fortrolige rumligheder i relation til private samtaler er sanse-, grup-
pe- og samtalerum på 1. og 2. sal placeret varieret i forhold til atriet og facaden – det er af 
stor vigtighed at rådgivningscentret tilbyder rumligheder, der placeringsmæssigt tilgodeser 
situationer, med mulighed for afskærmet plads til sorg, tårer, håb og glæde.

Organiseringen af kontorerne på 1. og 2. sal er i henhold til programmet anvist som en 
blanding af storrumskontorer og mindre cellekontorer. Palliativt Team / rehabiliteringscen-
ter er placeret på 1. sal og kontorer for Kræftens Bekæmpelse er placeret på 2. sal. Ind 

imellem de aflukkede kontorer er placeret forskelligartede ”åbne” funktioner. Dette giver 
en balanceret variation mellem lukkede og åbne rum, der fordrer vidensdeling og kommu-
nikation på tværs af faggrupper, tilknytningsforhold og sikrer en delagtiggørelse/viden om 
husets mange aktiviteter. Kontorerne ligger altså ikke i et traditionelt kontorlandskab, men 
danner tilsammen et imødekommende miljø, der både kan rumme stille kontorfunktioner 
og forskellige typer samtaler.

To gennemgående kerner udgør den konstruktive rygrad i bygningen, samt indeholder de 
nødvendige skakte med plads til tekniske føringer i huset. Kernerne er disponeret som 
flugtvejstrapper og fungerer desuden som intern forbindelsestrappe mellem etagerne. Den 
ene af disse to kerner indeholder endvidere printer/ kopi rum og toiletter samt en elevator, 
der forbinder alle etager i bygningen. Elevatoren er placeret i umiddelbar tilknytning til ho-
vedindgangen og loungen i stueetagen.

Der etableres på 2. sal en syd/vest vendt tagterrasse og sansehave i forbindelse med 
”livsrummets” kant. Tagterrassens højdemæssige placering (i trækronerne) gør det muligt 
at følge årstidernes skiften på helt nær hold. Om sommeren vil trækronernes grønne blade 
give ly for vinden og skærme for middagssolen, om efteråret vil de smukke orangebrune 
blade flyve flygtigt rundt i leg med vinden, om vinteren vil Vejle Fjord og horisonten danne 
bagtæppet under den frostklare himmel og om foråret vil små lysegrønne skud springe ud 
i 10.000 vis lige for næsen af os.

Rumlighederne – Den indre variation
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. Arkitekturen 
i sig selv kan ikke helbrede, men forskelligartede rumligheder, lys og materialebearbejd-
ninger er kraftigt medvirkende til et større velbefindende og en skalamæssig samhørighed 
med vores omgivelser.

Rådgivningscentret indeholder herfor en række fleksible og forskelligartede rumligheder/
møbler, der kan imødekomme skiftende funktioner og lydniveauer. Atriets træ-lameller / 
vægge fungerer som integreret/usynlig akustikregulering og understøtter de varierede 
brugssituationer, der sikrer at fortrolige samtaler kan foregå sideløbende med andre mere 
støjende aktiviteter.

Projektet arbejder i stueetagen med 4 overordnede zoner/rumligheder:
Loungen: er placeret i umiddelbar tilknytning til hovedindgangen og fungerer som et uhøj-
tideligt velkomstområde. 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 Råd-
givningscentret.

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 ”livs-
rummet”.

Bibliotekshulen: giver mulighed for at finde en tryg og beskyttende hule med udsyn til 
”livsrummets” forskelligartede aktiviteter. Her er lavt til loftet og man kan sidde tilbage-
trukket i bløde siddemøbler, delvist omgivet af varmglødede trælameller og en behagelig 
afdæmpet belysning.

Skovbunden: består af et indre sidde/ligge landskab som efter behov og aktivitet kan 
møbleres med forskellige bløde puder. Her kan man ligge ned og kigge ud i skoven eller 
sidde flere sammen og se en film på storskærmen. En uhøjtidelig og udadvendt zone i 
umiddelbar tilknytning til børn/unge området.

”Livsrummets” rumligheder spændende 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. Bygningen imødekommer skalamæssigt de menneskelige proportioner, 
og giver varierende muligheder for privathed og eksponering. Respekten for individets for-
skelligartede behov og ståsted i livet skal mødes med differentierede rumlige og materiale-
mæssige elementer, der står i kontrast til sygehusets ofte homogeniserede og kontrastløse 
miljøer.

Motion har en stor betydning for vores fysiske og psykiske tilstand og påvirker med positiv 
effekt humør, energiniveau og følelser. Fysisk bevægelse, også i mindre omfang, har bevi-
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seligt stor betydning for vores daglige trivsel og lyst til at kommunikere. Projektets 4 zoner 
arbejder herfor også med en variation af fysiske bevægelses- og anvendelsesmuligheder i 
forholdet mellem at gå, stå, sidde og ligge. 

Sansehaverne
Grundens størrelse og topografi giver en række spændende muligheder for at etablere 
et helt særligt og meget varieret sanselandskab, der kan bruges fleksibelt både i løbet af 
dagen og over året.
Bygningen fungerer som forbindelsesled/elevator for niveaufrit at kunne gå/køre ud på de 
forskelligartede landskabsplateauer i skoven. Vi ønsker ikke at anlægge unødvendige sti-
forløb i den smukke skovbund, når bygningen kan formidle niveauforskellene i terrænet.

Terrassen mod vest er ”det grønne rum” og disponeret for samtale og stille ophold. Terras-
sen er disponeret med delvist lukkede lommer og indrettet mellem buske og planter med 
et langt kig forbi træernes stammer til Ådalens brede og bølgende landskab. Her vokser 
mange forskellige planter, blomster og krydderurter i velafgrænsede lommer omgivet af 
”klima-/varmemure”, der giver læ og ekstra varme.

Bjerget og legepladsen: løfter børn og voksne tættere på himlen og giver frisk luft i lun-
gerne. Denne sansehave er udfordrende for kroppen og et spændende sted hvorfra man 
kan råbe højt og skue langt.

Engen på taget af landskabsbygningen er en åben flade, hvor solens stråler opvarmer 
jorden og får græsset og blomsterne til at gro. Her kan man sidde med terrænet i ryggen 
og dase på landskabskanten med frit udsyn til Vejle centrum, havnens kraner og fjordens 
begyndelse.

Teknisk beskrivelse / Miljø
Konstruktioner
Etagedæk og dæk for tagkonstruktion udføres med huldækselementer i beton. Huldæk-
kene sammenstøbes med fugearmering og stringerarmering der sikrer overholdelse af 
robusthedskravene til elementbyggeri. Dækkene danner en stabil skive for overførsel af 
vandrette kræfter til de stabiliserende vægge.
Bærende vægge udføres i helvægselementer i beton suppleret med enkelte in-situ støbte 
vægge dels til optagelse af jordtrykket mod skrænten samt ved de cirkulære vægge mod 
atriet. Øvrige vægge udføres delvis som gipsvægge og glasvægge.

Facader
Facaderne opføres af ikke bærende helvægselementer i isoleret trækonstruktion. Det bæ-
rende system i facaderne udføres med en søjle- bjælke konstruktion kombineret med en-
kelte tværgående vægelementer i beton. Søjle- bjælke konstruktionen optager den lodrette 
last hvorimod de tværgående betonvægge optager både lodret og vandret last. Bygnin-
gens facader består af glas og plader opsat som lyse bånd og ”trekanter” i farvede nuancer. 
Alle materialer har en lang levetid, er vedligeholdelsesfri og kan genanvendes.
Rådgivningscentrets udkragende lyse bånd fungerer som bygningsintegreret solafskærm-
ning. På udvalgte steder suppleres der efter behov med persienner / screens. 

Teknik og føringsveje
Teknikrum er placeret i stueetage hvor teknik til varme, brugsvand og anlæg for ventilation 
placeres. Herfra føres fordelingsledninger og kanaler over nedhængte lofter til skakte og 
stueetagen. Der er placeret to store skakte i bygningen hvori kanaler for indtag, afkast, 
indblæsning og udsugning føres samt installationer for brugsvand, varme, afløb og tag-
vand. Fra de to skakte fordeles varme, brugsvand, afløb og ventilation til hver etage over 
nedhængte lofter.

Bygningskroppens disponering og geometri gør det muligt at projektere et lavenergi-byg-
geri, der lever op til nutidens og møder fremtidens krav til energiforbrug. Lavenergibyggeri 
har ikke kun en positiv effekt på energiforbruget, men er samtidig en garant for et godt 
indeklima mht. ventilation og luftskifte.

Brugerinddragelse
Med udgangspunkt i det omfattende konkurrenceprogram angiver indeværende forslag de 
arkitektoniske, landskabelige og funktionelle hovedlinjer og kvaliteter, der ligger til grund for 
vores projekt. Det er vores erfaring at en efterfølgende og direkte/aktiv dialog med brugere, 
faggrupper og bygherre er tilrådelig for at sikre et tilrettet og optimalt resultat.
Vi glæder os til den fremtidige dialog.
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