
 
 

Livsrum, Roskilde - Dommerbetænkning 
 

Generelle kommentarer 
 
Til totalentreprisekonkurrencen i Roskilde om projekt Livsrum er indleveret 3 forslag der 
alle er fint gennembearbejdede og vel illustrerede. Alle 3 projekter er gode fortolkninger 
af det stillede program og på meget forskellig måde bearbejdes grundens sværhedsgrad. 
Hermed har udskriveren fået en rigtig god belysning af opgaven, at forme det nye 
Livsrum i Roskilde. 
 
Alle 3 forslag søger at tilpasse sig parcelhuskvarterets skala ved at opdele 
bygningskompositionen i mindre enheder. Tilpasningen sker i bygningernes ydre og på 
forskellig måde søger man at ramme kvarterets identitet. Et forslag ligner, meget 
konkret, et parcelhus, hvorimod de to øvrige forslag prøver at videreudvikle det 
arkitektoniske formsprog så der også fortælles noget om bygningens funktion og 
indhold. Grundens karakter er i alle 3 forslag behandlet ved at etablere et vandret 
plateau en smule højere end Gormsvej, hvorpå huset ligger. Restens af grunden 
udnyttes til haveanlæg der således, på varierende måde, udnytter stedets terrænspring 
mod syd, hvorfra en væsentlig del af brugerne og personale må forventes at ankomme. I 
denne sammenhæng er der også taget stilling til de eksisterende hække og beplantning 
med forskellig succes. 
 
Alle 3 forslag er, som nævnt, fine og præcise besvarelser på et højt fagligt niveau, og det 
har været vanskeligt at differentiere forslagene og dermed vægte dem mod hinanden. 
De 2 forslag fra henholdsvis Elindco og Kjær & Lassen formår dog at skille sig ud fra 
forslaget fra HHM, idet det arkitektoniske udtryk i sidstnævnte er rigeligt orienteret mod 
parcelhuset i det ydre, og ønsket om en synlig markering af projekt Livsrum synes at 
drukne i en tilpasning der bliver for familiær. I det indre er stemningen til gengæld lidt 
for institutionel.  
 
De to øvrige forslag synes at nå videre i det indre, og formår også at fortolke 
bebyggelsessituationen mere originalt. Elindcos forslag skal fremhæves fordi det på en 
særligt inspirerende måde formår at gøre selve det funktionelle hjerte i 
rådgivningscenteret til også det mest rumligt, varierede og arkitektoniske midtpunkt i 
hele huset. Herudfra bevæger man sig til den givne aktivitet i forskellige 
sammenvævede huse. En enkel plankomposition der netop udtrykkes både i form og 
funktion til omgivelserne som 3 huse på grunden. 
 



Kjær & Lassens forslag fandt ligeledes megen sympati, særligt tankerne omkring den 

tredje have, men bygningsudtrykkets kompleksitet synes at spænde ben for den enkle 
plan. 
 
Dommerkomiteen finder således at forslagets fra Elindco indstilles til opførelse.  
 
 
 
  



Totalentreprenør Elindco sammen med Adept og Sloth Møller 

 

 
 
Med et meget præcist greb opdeler forslaget rumprogrammet i zoner der får hvert sit 
hus. Der dannes 3 zoner i 3 huse. Medarbejderdelen, bevægelsesdelen og 
fællesområdet ligger i hvert sit hus, men husene er skubbet ind i hinanden så 
plankompositionen danner en samlet figur, hvori der dels i det ydre opstår attraktive 
små gårdrum eller nicher for adgang og ophold, og dels i det indre formes overlappende 
funktionsområder imellem de 3 zoner.  
 
Bygningskompositionen danner en tragtform så adgangen fra Gormsvej til et hævet 
plateau virker naturlig. Man modtages i et rummeligt vindfang hvor der umiddelbart er 
kik ind i fælleszonen, og også en lille opholdsplads med garderobe. 
 
Derpå træder man ind i det store højloftede fællesrum der åbner sig mod de tre 
funktionszoner, så der sker et rumligt og funktionelt overlap ind i de øvrige huse. 
 
Medarbejderzonen er placeret i det vestlige hus og en del af personalefaciliteterne er 
placeret på en 1. sal. På 1. etagen er de åbne arealer til dels halvprivate idet de mere 
udadvendte rum er placeret på stuetagen. Fællesrummets værksted og bibliotek er lagt 
ind i denne zone, henvendt mod de sydvestvendte gårdrum og åbner sig effektfuldt op 
til 1. salen så der er en visuel forbindelse direkte ned til fællesrummet fra 1. salen. I 
fællesrummets østvendte funktioner, med lounge, velvære- og samtalerum, er 
indpasset en mindre, sekundær indgang som kan benyttes som ankomst fra 
parkeringspladsen ved Rådhuset. Bevægelsesdelen har god kontakt til udearealerne, og 
den lille opholdsstue har fin forbindelse til fællesrummet og det intime gårdrum.  



 
Det er en overbevisende enkel og logisk plankomposition med fine rumlige oplevelser i 
bevægelsen rundt omkring de indre gårdrum og Livsrum, både ude og inde. Den 
geometriske enkelhed skaber en forbilledlig udnyttelse af grundstykket og den indre 
sammenhængende plan med Livsrummets centrale placering er fleksibel, og det er 
endvidere muligt at aflukke personaleafsnittet. 
 
Fællesrummet/Livsrummet 
Fællesrummet er fint formet og detaljeret, som et markant højloftet rum hvor de høje 
vægge er 'dekoreret' med reoler og med ovenlys der tillader højt dagslys at nå ned til 
gulvfladen. Der er gode kik, umiddelbart ved hovedindgangen, gennem de forskellige 
funktionszoner, hvilket er med til at skabe et varieret og levende indre miljø.  
Overalt er der indbygget små nicher og siddebænke til ophold ud i de tilstødende zoner, 
der favner det attraktive beskyttede gårdrum. 
 
Køkkenet fungerer godt som en effektiv rumdeler der skærmer de bagvedliggende 
funktionsrum. 
 
Aktivitetsafsnittet 
Funktionsafsnittene med træningsrum/grupperum er fint separeret i huset og 
konstruktivt understreget i tagformen. Omklædningen ligger fint, men detaljeringen skal 
revideres sammen med det lange gangforløb, så tilgængelighedskriterier overholdes. 
Depotrum og teknikrum kan i denne forbindelse ligeledes optimeres. 
 
Medarbejderdelen 
En velanbragt personaleindgang giver adgang fra vest, med forbindelser både mod 
Gormsvej og parkeringen sydfra, og det lille ankomstrum med trappen til 1. salen og en 
lille bænk er fint. Personalerum og fælleskontor på 1. salen er lidt afsides og dog med 
visuel kontakt via fællesrummet. 1. salens medarbejderdel har været diskuteret i 
dommerkomiteen, og den indeholder mange funktionelle kvaliteter. Med små 
korrektioner vil den komme til at fungere godt. Den skærmede opholdsbalkon mod nord  
skal revurderes.  
 
Åbenheden til frivillig/vagtrum kan være større, men man kan fra rummet følge med i 
ankomstsituationen.  
 

Konstruktioner og materialer 

 
Projektets lette konstruktioner er velgennemtænkt og materialeholdningen er fint 
komponeret og uhøjtidelig. Facadekonceptet med træfacader i gavlene og 
skiferbeklædninger af længdefacaderne er interessant og godt udtrykt i projektet. 
Specielt i det lukkede gårdrum vil træfacaderne giver en varm tone til uderummet – 
måske man kunne diskutere om træmaterialet ikke mere effektivt kunne defineres 



funktionelt, så træet anvendes til de tragtformede uderum, hvor man møder huset 
mere direkte. 
 
Interiørerne præges af træoverflader med mange indbyggede reoler, de synlige 
konstruktioner og de gode egetræsgulve. Herved sikres en rolig varm grundtone i det 
indre miljø. Projektet er glimrende detaljeret, med præcis stillingtagen til både akustiske 
forhold og belysning inde som ude.  
 
Haven 

 
Landskabsplanen er ganske frodigt og uhøjtideligt disponeret. Der er gode forbindelser 
via svungne stisystemer rundt om huset, med fin tilknytning til p-pladsen sydfra. De 
eksisterende træer er bevaret. Det lille skurs kombination med orangeri er et 
velplaceret, fint lille tiltag, der hindrer nabokik ind i det tragtformede gårdrum. 
 
Teknik 

 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at 
overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 – 
foreløbig energiberegning er vedlagt. 
 
Der er kort redegjort for brandtekniske og akustiske forhold, samt øvrige tekniske anlæg 
og belysning. 
 
Bygningen er let, konstrueret af præfabrikerede elementer af træ, med facade og tag af 
skifer eller træbeklædning. 
 
Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til bemærkninger. 
 

Samlet vurdering 

 
Konkluderende er der tale om et meget gennembearbejdet forslag der har et enkelt 
overbevisende hovedanslag, med en velfungerende rumlig varieret planløsning. 
Fællesrummet fremstår som husets naturlige hjerte, med det mest spektakulære 
rumlige miljø, hvor tilstødende rumzoner beriger og aktiverer fælleszonen.  
 
Overordnet set er projektet konstruktivt, funktionelt og arkitektonisk afklaret og udgør 
dermed et fint grundlag for en optimering i dialog med brugerne. I denne dialog skal 
følgende overvejes:  
 

• Kan bygningskompositionen drejes en smule så der åbnes for mere sydlys til det 
begrænsede gårdrum?  

• Medarbejderdelens funktionsopdeling.  



• Bevægelsesdelens indre meget smalle gangforløb skal justeres i sammenhæng 
med en omdisponering af depotrum og teknikrum, idet sidstnævnte optager 
gode facademeter. 

• Revurdering af opholdsbalkonen.  
• Rampeanlæg fra p-plads.  

 
Forslaget indstilles, med ovennævnte kommentarer, til at være totalentreprisens 
vindende forslag. 
 

 

 

  



Totalentreprenør Kjær og Lassen, WE architecture, Ingeniør HaCaFrø 

 

 

Forfatterne kalder projektet for Den Tredje Have, idet det er disponeret med et 
indeliggende overdækket haverum, hvortil alle væsentlige fællesaktiviteter forholder 
sig. Livsrum Roskilde beskrives som bygninger i haver og skildres enkelt og godt via fine 
diagrammer, der anviser en række bygningsvolumener udlagt som enkelt elementer 
med egne tagformer, sammenholdt omkring det overdækkede haverum, Den Tredje 
Have. 

Ankomsten sker fra Gormsvej via en lille forplads, med to parkeringspladser og 
cykelparkering. Fra et begrænset vindfang er der direkte indgang til Livsrummet, der 
opdeles af et køkkenområde med fælles spisebord, med udgang til haverummet via 
skydedørspartier. Bag ved køkkenområdet er bibliotek/info og børn og unge placeret i 
forbindelse med et gennemgående ovenlysbånd som definerer et lille overdækket 
’haverum’. Fra Livsrummet er der ligeledes adgang til træningsrum/grupperum med de 
nødvendige depot- og omklædningsfaciliteter. Vest for indgangen er lounge, velvære og 
samtalerum disponeret omkring Den Tredje Have. Mod syd, i kontakt med Den Tredje 

Have er værksted/ workshop placeret med god forbindelse til de udearealerne.  

 
 



Livsrummet 

 
Selve indgangen til Livsrummet sker meget direkte og vindfanget er for smalt til at 
kunne fungere efter hensigten. Det vil give trækgener. 
 
Livsrummet er et enkelt rum, som med få tiltag vil kunne komme til at fungere, dog skal 
forbindelsen over til personaledelen gøres mere åben, for at de to funktioner kan berige 
hinanden med tryghed og overskuelighed.  
 
Den Tredje Have, som er en væsentlig del af fællesområdet, omkranses af funktioner 
hele vejen rundt, hvilket gør en mere diskret brug af rummet umulig. Udover dette er 
der ikke anvist en overbevisende løsning på glasoverdækningen, hvilket svækker 
forslagets gode intentioner. Rummene omkring haven kan ligeledes blive 
gennemgangsrum for hinanden. Ideen med Den Tredje Have er en smuk tanke, og 
dommerkomiteen diskuteret muligheden for at kunne gå ud i dette "inderum" fra de 
omkringliggende funktioner, hvilket ville øge brugen af rummet og styrke funktionen af 
Livsrummet.  
 
Aktivitetsdelen 

 
Træningsrum/grupperum er velanbragt og godt disponeret, men bør dog kun inddeles i 
to rum, idet de tre rum hver især vil blive for smalle. Aktivitetsdelen virker på mange 
områder til at være vel gennemtænkt og disponeret, dog vil aktivitetsdelen ligeledes 
blive bedre ved en planmæssig omdisponering af Den Tredje Have. 
 
Medarbejderdelen 

 
Internt fungerer medarbejderdelen godt, men afsnittet bør, som beskrevet, åbnes mere 
ud mod Livsrummet, særligt bør kontoret for frivillige/vagtrum orienteres mod 
indgangspartiet.  Fra personalerummet er der direkte indgang til personaletoilet, hvilket 
er uhensigtsmæssigt, denne funktion bør løses med en forgang. 
 
Konstruktioner og materialer 

 
Facaderne beskrives som store rolige hvide flader med udskårne huller i, - døre og 
vinduer til de omkringliggende haverum, hvor der anvises en række gode 
opholdsmuligheder. Facaderne og de store skrå, tagpapdækkede flader anviser en 
spændende bygningsstruktur, men desværre dokumenterer tegningerne ikke 
overbevisende løsninger på hvordan sådanne konstruktioner kan udføres og sikres ift. 
afvanding/snelommer, etc. Konstruktionerne bag de to indeliggende overdækkede 
haverum er ikke udførligt dokumenterede og den vandretliggende glastagflade over Den 

Tredje Have, eksemplificerer dette. Det er vigtigt at forstå det konstruktive system - i en 
totalentreprisekonkurrence - og dommerkomiteen beklager at det ikke er specifikt 
belyst hvordan det konstruktive system kan fungere i disse sammenhænge. 



 
Haven 

 
Den landskabelige bearbejdning er defineret af den geometri som bygningerne skaber, 
så der skabes en række forskellige temahaver. Uderummene spiller videre på hækken 
som kvarterets motiv, men der mangler en nærmere bearbejdning i forhold til den 
væsentlige ankomstmulighed som sker fra syd. Det viste trappeanlæg, der optager 
terrænforskellen, burde føre til hovedindgangen eller evt. en sekundær indgang.  
 
Teknik 

 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at 
overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 – 
foreløbig energirammeberegning er vedlagt. 
 
Der er kort redegjort for akustiske- og brandtekniske forhold. Tekniske anlæg er 
ligeledes kort beskrevet og vurderes at overholde de stillede krav. 
 
Bygningen er let konstrueret af præfabrikerede elementer, med pudsede facader. 
 
Tagvandsløsninger ikke nærmere behandlet.  
 
Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til bemærkninger. 
 

 

Samlet vurdering 

 
Forslaget fremviser en ny og spændende tilgang til løsningen af Livsrum Roskilde ved at 
tolke villamotivet og etablere Den Tredje Have. Desværre svækkes forslaget meget af, at 
den overordnede konstruktive og arkitektoniske afklaring af de ekspressive tagformer 
og overdækningen af Den Tredje Have ikke synes overbevisende gennemtænkt.  
 
Dommerkomiteen vil gerne fremhæve ideen med Den Tredje Have som værende et 
spændende og originalt tiltag, men desværre er ideen ikke bragt helt til dørs i 
overensstemmelse med forslagets øvrige høje kvalitet. 
 

 

 

 

  



Totalentreprenør HMM A/S, LUMO arkitekter, Ingeniør Bascon 

 

 

Livsrum Roskilde bliver af forfatterne beskrevet ud fra et firkløver hvori 3 blade eller 
volumener beskrives som funktionsafsnit og det fjerde blad som et ydre haverum. 
Stængelen udgør da selve Livsrummet i bygningen, idet bladene samles omkring 
Livsrummet, husets hjerte.  

Hovedankomsten sker direkte fra Gormsvej, hvor der er udlagt parkeringsmuligheder og 
der er etableret forbindelse via et nyt stianlæg i østskellet til den eksisterende 
parkeringsplads syd for grunden.  

Ankomsten er formet via en lille forplads hvor handicapparkering og cykelparkering er 
disponeret. En lille trappe med rampeanlæg foran udligner højdeforskellen. Entreen 
giver direkte indgang til Livsrummet, som er opdelt i en række mindre enheder, hvor 
pejs og toilettet virker som rumdelerne. Mod vest, i det første kløverblad, er værksted, 
lounge og samtalerum disponeret. Fra værkstedet er der udgang til et "herreværelse" - 
et udeværksted.  Øst for entreen, det andet kløverblad, er medarbejderdelen indpasset, 
med frivillige/vagtrum placeret helt fremme ved indgangen. Det tredje kløverblad 
indeholder træningsrum, grupperum, omklædningsafdeling og telefonrum samt 
rumnicher for børn og unge. Det fjerde kløverblad, haverummet, anviser en række 
haverum, bl.a. med ildstedet/grillpladen lige udfor fællesrummet.  

 



Fællesrummet/Livsrummet 

Selve kløverbladets stængel er Livsrummet, og her anvises mange fine 
udnyttelsesmuligheder i kraft af gode og forskellige nicher hvor fortrolige samtaler kan 
foregå. 

Selve Livsrummet er disponeret som et "rum i rummet" og virker velgennemtænkt, med 
pejsehulen og alrummet som omdrejningspunkter for udnyttelsen af denne del af 
bygningen. Samtalerummet danner en lidt uheldig afskærmning af den rumlige 
forbindelse til haverummet. 

Materialerne i fællesrummet beskrives som få og enkle, med stor slidstyrke, - og giver 
en række fine materialemuligheder, for at give en varm og venlig stemning. 
Dommerkomiteen har diskuteret dette meget og er enig om, at trods den store brug af 
naturmaterialer, fornemmes alligevel en vis institutionsstemning som ikke er tilsigtet. 
Placeringen af frivillige/vagtrum i åben forbindelse med ankomst/Livsrum er dog en 
meget fin detalje. 

Aktivitetsafsnittet  

Aktivitetsdelen er veldisponeret med gode indbyrdes relationer og ideen med det 
udvendige herreværelse, er en fin detalje som har haft dommerkomiteens 
opmærksomhed.  

Træningsrum og grupperum ligger godt placeret i forhold til at kunne sammenlægges, 
dog med overraskende begrænset dagslys til begge rum, idet der ikke skulle være nogen 
hindring for at åbne rummene mod haven. Omklædningsdelen er veldisponeret og børn 
og unge, samt telefonboksen ligger godt i forhold til Livsrummet. Alt i alt virker 
planløsningen velgennemtænkt med gode indbyrdes relationer.  

Medarbejderdelen. 

Medarbejderdelen er godt disponeret og den fremrykkede placering af 
frivillige/vagtstuen er konkurrencens bedst placerede, med god kontakt til ankomsten 
og Livsrummet.  

Konstruktioner og materialer 

 
Husets bærende konstruktion er letvægsbetonelementer der skalmures/udføres med en 
facadekombination af hvide pudsede flader, blankt murværk i mørke og partielle 
træbeklædte facadepartier. Samlet set fremstår huset med en parcelhuslignende 
karakter der virker mere æstetisk defineret end funktionel. I det indre ses ligeledes (for) 
mange materialer, herunder i visualiseringerne insitu-støbte betonoverflader, der ikke 
er nærmere beskrevet. Vurderet samlet ses mange materialer i brug og f. eks. de 
nedhængte gipslofter er med til at give et vist institutionspræg. 

 



Haven 

Husets have er det 4 blad i firkløveret, og den landskabelige bearbejdning er domineret 
dels af det sydvestvendte hjørnes intensive udnyttelse og også genbrugen af 
hækmotivet der opdeler grundstykket sammen med de mod syd nødvendige 
støttemure. Sansehaven ligger det rigtige sted, med god solorientering og der er 
indpasset en række fine og velovervejede funktioner i de forskellige haveområder. 

Teknik 

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at 
overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 – 
energirammeberegning er vedlagt. 

Der er kort redegjort for akustiske- og brandtekniske forhold. Tekniske anlæg er 
ligeledes kort beskrevet og vurderes at overholde de stillede krav. 

Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til bemærkninger. 

 

Samlet vurdering.  

Dommerkomiteen vil gerne fremhæve dette forslag for den fine plandisponering med 
gode ideer eksemplificeret i det udendørs herreværelse. Samlet set er det på mange 
måder et godt forslag, men dette til trods, er dommerkomiteen enige om at Livsrum 
Roskilde i dette forslag, virker en kende for institutionsagtig. 

 
 


