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1. /Baggrund
Evaluering af parallelt opdrag for Grøndalsgrunden er afgivet af evalueringsudvalget den 10. april 2019.
Parallelopdraget for Grøndalsgrunden er udskrevet af Faxe Kommune. 

Til deltagelse i parallelopdraget har Faxe Kommune inviteret: 
• Tegnestuen Vandkunsten 
• Tegnestuen Juul-Frost Arkitekter

Konkurrenceperioden var fra den 14. januar – 15. marts 2019.
Midtvejs har der været afholdt et dialogmøde med arkitekterne og Faxe Kommune.
Den 15. marts modtog Faxe Kommune de to forslag, som begge gennemgås i denne evaluering.

Overordnet set, er Faxe Kommune meget tilfredse med de to tegnestuers tilgang til opgaven og gode forståelse af 
Haslevs bymæssige kvaliteter, som havebyen i det grønne. De to forslag giver meget forskellige bud på en nytolkning 
af bybygningen og landskabsbearbejdningen, der spiller godt op til det miljø, som den nye bebyggelse vil komme til at 
indgå i.

Efter en grundig drøftelse af forslagenes indhold og vurdering af forslagenes evne til at løse opgaven med et koncept, 
der opnår at give et svar på evalueringskriterierne har Faxe Kommune besluttet at udpege forslaget fra Juul Frost 
Arkitekter som det bedste af de to forslag.

visionEn for oMrÅdET
Forud for dette parallelopdrag har der været gennemført en borgerinddragelseproces for midlertidige aktiviteter på 
Grøndalsgrunden, og der er udarbejdet en vision for den langsigtede udvikling af Grøndalsgrunden. Visionen (se illu-
strationen på næste side) viser en overordnet disponering af arealet.

Plan og Kulturudvalget har besluttet, at Grøndalsgrunden inddeles i to delområder, hvoraf delområde 1 omfatter den 
nordlige del, hvor skolens bygninger tidligere lå, og delområde 2 omfatter den sydlige del bestående af skolens boldba-
ner. 

Formålet med at inddele Grøndalsgrunden i to delområder er, at delområde 1 kan byudvikles så hurtigt som muligt, 
mens delområde 2, som udgangspunkt reserveres til offentlige formål fx til en udvidelse af demensbyen. Ved at reser-
vere hele eller en del af delområde 2 til offentlige formål er der mulighed for løbende at følge og vurdere udviklingen af 
demensområdet. 

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for boligbebyggelse og rekreativt grønt forbindelsesstrøg på 
hele området med henblik på, at der efterfølgende kan træffes politisk beslutning om, hvorvidt man ønsker hele arealet 
anvendt til boligbebyggelse og rekreativt område, eller om man ønsker delområde 2 helt eller delvist anvendt til udvi-
delse af demenslandsbyen.

oPgavEn
Helhedsplanen skal omfatte en blandet boligbebyggelse i form af op til 3 etagers rækkehuse og/eller etageboliger og 
et rekreativt område for bebyggelsen og naboområderne. Der skal anvises vejadgang og p-pladser til bebyggelsen og 
stiforbindelser, der forbinder bebyggelsen og friarealerne med naboområderne. 

Den omgivende bebyggelse har mange arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter og forholder sig tydeligt til gade-
rummet, hvilket er med til at skabe en særlig bymæssig stemning i kvarteret. Det er en vigtig del af parallelopdraget, at 
komme med bud på arkitektur og bygningstypologi, som forholder sig til denne bymæssige kontekst.

Der ønskes en boligbebyggelse med fokus på fællesskab, fleksibilitet og tryghed. Der ønskes bud på et boligområde 
med en vis højde og tæthed med henblik på samtidig at kunne skabe et boligområde, hvor fællesarealerne prioriteres  
højt. Det er et ønske, at den nye boligbebyggelse indeholder boliger for unge, familier og ældre, og at der også bliver 
muligheder for boliger til handicappede, samt evt. etablering af et fælleshus for bebyggelsen.
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Visionen for området

Den eksisterende p-plads ved Grøndalsvej skal opretholdes og de eksisterende p-pladser kan indgå i beregningen af de 
p-pladser, der skal etableres til boligbebyggelsen. 

Bebyggelsesplanen skal åbne mulighed for en etapedeling af udbygningen som minimum i to etaper, der svarer til 
delområde 1 og 2, men gerne i flere etaper. Opdeling i etaper skal åbne mulighed for, at området kan udbygges af flere 
forskellige bygherrer.

vEdErlag
De firmaer, som har indleveret et forslag som overholder de i programmet beskrevne krav, bliver tildelt et vederlag på 
kr. 75.000 ekskl. moms.

EvaluEring
Der er afholdt to møder i evalueringsudvalget i perioden 26. marts – 10. april 2019.

Boligområde 
med rækkehuse i 
3 etager.

Boligområde 
med rækkehuse i 
3 etager.

Mulighed for fremtidig 
udvidelse af demens-
landsbyen.

Grønt, rekreativt  forbindelsesstrøg, 
der forbinder nye boligområder, 
demenslandsbyen og naboområder. 

Stiforbindelse

Stiforbindelse

Stiforbindelse
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EvaluEringsKriTEriEr
Ved en evaluering af parallelopdragets forslag vil der blive lagt vægt på følgende: 

Hovedgrebet – forhold til omgivelserne 
Ved vurdering af den overordnede idé vil der blive lagt vægt på forslagets evne til at indgå på overbevisende måde i en 
nyfortolkning af stedet samtidig med, at det indgår i et samspil med de omgivende eksisterende kvarterer og de arki-
tektoniske og byrumsmæssige kvaliteter de repræsenterer. 

Den arkitektoniske idé 
Placering af en ny 2 og 3 etagers bebyggelse i et af Haslev bys kulturmiljøer kalder på en arkitektonisk idé og en egen 
identitet, der forholder sig til og spiller sammen med nabobebyggelserne. 

Opdeling i etaper 
Det er vigtigt, at helhedsplanen tilgodeser muligheden for en etapevis udbygning. 

Udearealerne – offentlig adgang, brug, tilgængelighed og tryghed 
Vurdering af udearealernes udformning og funktioner vil ske med baggrund i ønsket om et område som både skal 
kunne fungere som friareal for bebyggelsen og som fælles rekreativt område for naboområderne. Det vil blive vurderet, 
om uderummene har en grøn profil og forslag til attraktive opholds- og aktivitetsmuligheder. Der vil blive lagt vægt på 
placering og udformningen af stier som forbinder området med naboområderne. Endelig vil der blive lagt vægt på op-
levelsen af tryghed og tilgængelighed, særligt indretningen af offentlige, halvoffentlige og private arealer og den gode 
sammenhæng imellem dem, herunder hvordan trygheden sikres gennem belysning og beplantning. 

Vejadgang og parkering 
Der vil blive lagt vægt på, at placering og udformning af vejadgang/-e og p-pladser sker på en måde, så det understøt-
ter trafiksikre forhold og således, at p-pladserne til boligerne ikke kommer til at dominere byrummene.

EvaluEringsudvalg
Faxe Kommune har med dette notat gennemført en evaluering af de to forslag til løsning af opgaven og har udpeget 
det vindende forslag til helhedsplan. Vinderforslaget bliver efterfølgende gennemgået og drøftet med borgerne og vil 
herefter blive justeret i samarbejde med den vindende tegnestue. Den reviderede helhedsplan drøftes herefter i Plan 
& Kulturudvalget, som indstiller den endelige helhedsplan til byrådet, som grundlag for en ny lokalplan for Grøndals-
grunden.

Evalueringsudvalget består af: 
•  Formand for Plan & Kulturudvalget, René Tuekær 
•  Medlem af Plan & Kulturudvalget, Tanja Larsson 
•  Medlem af Plan & Kulturudvalget, Nellie Bradsted 
•  Centerchef for Plan & Miljø, Thorkild Lauridsen 
•  Afdelingsleder, Arkitekt MAA, Tine Jeppesen 
•  Planlægger, Landskabsarkitekt, Rikke Welan Kamper 
•  Planlægger, Landskabsarkitekt, Sonja Bjergskov Larsen.
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Vandkunstens forslag til helhedsplan
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TEgnEsTuEn vandKunsTEn

Vandkunsten har valgt at foreslå en ny form for boligbebyggelse, som er inspireret af havebyens hække. Området 
foreslås udstykket i en række ”haver”, som hver for sig rummer flere boliger. Ønsket er at skabe en række forskellige 
fællesskaber inden for den enkelte have, i strædet og i den grønne kile med resten af byen. Inden for hvert havefæl-
lesskab etableres boliger til familier, ældre og bofællesskaber. I hver have etableres 8-16 boliger i form af byvillaer 
eller rækkehuse. Haverne er orienteret mod stræder, der skaber forbindelse mellem p-pladsen langs Grøndalsvej, som 
forlænges mod syd, og et grønt parkstrøg mod øst. I stræderne etableres adgange til boligerne og der etableres cykel-
parkering. Der er vist forskellige udbygningsscenarier med bebyggelsesprocenter, som varierer fra 47-38%. Den store 
højdeforskel fra nord til syd foreslås håndteret på 3 forskellige måder: i boligskel, terrasser i haven eller som split-level 
indretning i boligerne. Demenslandsbyen udgør sit eget byggefelt, men vil også kunne erstattes af endnu en ”have”.  
Parkering til denne ”have” vil i modsætning til det øvrige princip om fælles parkering udenfor bebyggelsen skulle etab-
leres som en del af strædet. 

Hovedgrebet – forhold til omgivelserne 
Tegnestuen tager i sin byanalyse udgangspunkt i havebyens spredte bygningsvolumener, hække, grønne skel og pauser 
mellem husene langs Bregentvedvej. I helhedsplanen etableres ny bebyggelse med facader og pauser mellem husene 
langs Bregentvedvej for derved at understøtte det veldefinerede byrum langs vejen. Langs Grøndalsvej etableres en 
allébeplantning, som kan stramme vejen op og iscenesætte Vandtårnet. Evalueringsudvalget er enigt i, at grunden har 
en helt særlig beliggenhed i Haslev som kræver en bebyggelse med både bymæssighed og grønne kvaliteter. Forslaget 
om, at samle de grønne kvaliteter, som ramme omkring et antal boligfællesskaber er både nytænkende og interessant, 
men der mangler efter evalueringsudvalgets vurdering bearbejdninger af konceptet før det bliver realistisk og overbe-
visende.

Ønsket om at samle flere boliger inden for ”hækken” for derved at muliggøre en høj grad af fællesskab er en stor 
kvalitet ved Vandkunstens forslag. Særligt hæfter evalueringsudvalget sig ved forslaget om at samle flere generationer 
inden for den enkelte boliggruppe som nytænkende.  

Forarealerne mod Bregentvedvej er vist som åbne og ubearbejdede arealer, der skaber afstand mellem vejen og boli-
gerne, men som også fungerer som indgange til boligerne. Byvillaerne forekommer at være meget store bygningskrop-

Diagrammer byanalyse og varierede boligtyper

Havebyen

Grøndalsvej

Bregentvedvej

Fællesskaber
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pe i forhold til de bygningsvolumener, som findes i nærområdet. Evalueringsudvalget er enig i, at en allé langs Grøn-
dalsvej og en begrønning af p-pladsen langs Grøndalsvej vil kunne forbedre byrummet, men finder også, at det ikke 
må ske på bekostning af synligheden fra sydvest mod Vandtårnet. 

Parken mod øst synes fortrinsvis tænkt for boligbebyggelsen. Stien, som forbinder området med naboområderne, 
skaber en fin forbindelse til de grønne områder ved Skoleengen, men den nordlige adgang til området forekommer lidt 
trang og stiens passage henover pladsen ved fælleshuset kan opleves som en prop på stiforløbet. Og inviterer således 
ikke den omkringliggende by ind i fællesskabet.

Den arkitektoniske idé 
Der er opstillet en række designparametre for bebyggelsen. Hver ”have” er 36x36 m. Den omkranses af en hæk med en 
varierende højde på 0,8-1,5 m. Alle bygninger skal etableres med minimum en facade mod skel. Boliger må etableres i 
2,5 etager. Alle boliger har private friarealer i form af en terrasse eller altan. Mod strædet er der et halvprivat adgangs-
areal.  

Typoligier

Rejst plan af  bebyggelsen der viser rækkehuse og byvillaer

              Gårdhavehus                               Tæt-lav bebyggelse                           Parcelhus                                  Dobbelthus
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Bebyggelsen består af parcelhuse, gårdhavehuse, tæt-lav bebyggelse, dobbelthuse samt byvillaer. Inden for hver ”have” 
kan en kombination af disse bygningstyper vælges. I den viste helhedsplan er bebyggelsen illustreret med en kombina-
tion af rækkehuse og byvillaer. Disse byvillaer er ikke nærmere beskrevet eller illustreret, hvorfor de kun kan vurderes 
på planen. Her forekommer volumenet stort og særligt bygningsdybden er ude af kontekst med naboområdernes be-
byggelser. Rækkehusene er en kendt bebyggelsesform, men her foreslås de etableret i 2,5 etager med store udskærin-
ger i tagfladerne til tagterrasser. De boligmæssige kvaliteter i den viste bebyggelse er ikke særlig velbeskrevet. Evalue-
ringsudvalget er enig i, at der bør etableres forskellige boligtyper, som vil kunne appellere til forskellige beboere, men 
listen over valgmuligheder særligt i bygningsudtrykket forekommer meget stort, og de vil ikke alle være lige ønskelige 
på denne beliggenhed i Haslev. Samlet set vurderes den arkitektoniske idé at kræve nogen bearbejdning. 

Materialemæssigt foreslås at bebyggelsen opføres i røde tegl eller med pudsede facader og lette materialer til tag og 
sekundære bygningsdele. Den foreslåede materialeholdning passer fint med de anvendte materialer i området. 

Opdeling i etaper 
Helhedsplanen muliggør en opdeling i 4 etaper, hvor det grønne parkbånd foreslås etableret i etape 0. I praksis vil det 
formentlig være mere realistisk at bygge boliggrupperne i 2 etaper, så de ”haver” som deler et stræde etableres samti-
dig. Der foreslås etableret et fælleshus i det grønne parkbånd. Etapedelingen vurderes realistisk.

Udearealerne – offentlig adgang, brug, tilgængelighed og tryghed 
I det grønne parkområde er der foreslået etableret et fælleshus, bålplads, legepladser, basketbane og petanquebane. 
Der er ikke vist blå elementer i planen, men det er beskrevet, at vandet ledes af vandrender til det grønne fællesom-
råde, der samtidig skal fungere som infiltrationsplæne. Det vil nærmere skulle undersøges, om regnvand vil kunne 
håndteres i form af nedsivning alene. De foreslåede aktiviteter i det grønne parkbånd forekommer at være tiltænkt 
boligbebyggelsens beboere og vil nok ikke invitere naboerne til at tage ophold i parkbåndet.

Haverne danner ramme om havefællesskaberne, hvor 8-16 husstande skal være fælles om haveaktiviteter. I kanten 
af haverne placeres boligerne, cykelskur og haveskure, så de dels skaber en væg mod stræderne og dels giver plads til 
grønt areal mellem husene. Til hver boliger er der en terrasse eller altan, mens haverne er fælles for beboerne i ”ha-
ven”. Evalueringsudvalget finder det positivt, at at opdele bebyggelsen i mindre boliggrupper, men savner en mere klar 
opdeling af, hvad der er privat, halvprivat, halvoffentligt og offentligt. Der forekommer at kunne opstå en påtvunget 

Eksempel på havefællesskab
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intimitet i haverne, som vil kunne fungere for en gruppe beboere, der kender hinanden, og som har samme ønsker og 
værdier. Men det vil også kunne skabe konflikter for beboere, som ikke søger samme grad af fællesskab. Størrelsen af 
haverne og antallet af beboere vurderes at være for lavt til at kunne bære idéen, der i høj grad minder om tanken bag 
en boligkarré med fælles gård, som det ses i større byer. 

En særlig udfordring synes at være, at indgangene vender mod stræderne, hvilket betyder, at beboere inden for samme 
have ikke vil mødes, med mindre at de aktivt søger fællesskabet. Det uformelle møde ved indgangsdøren er heller ikke 
understøttet i stræderne, hvor boligerne er placeret forskudt af hensyn til lysforholdene. Ved at placere indgangene 
mod stræderne søger arkitekterne at invitere til et strædefællesskab, hvilket understøttes af de viste opholds”øer” i 
stræderne. Evalueringsudvalget finder det sympatisk med de forskellige typer af fællesskaber, men tvivler dog på, om 
der vil være nok beboere til at ”befolke” dem. 

Husenes orientering er primært øst-vest, hvilket vurderes at skabe haver, som vil ligge i skygge på gode sommerdage.

Belysning foreslås i form af pullerter og belysning ved boligernes indgangspartier. Der savnes belysning, som vil skabe 
bedre tryghed og sikkerhed i stræderne end den foreslåede belysningsstrategi. Belysning af indgangspartierne vurde-
res at være en fin løsning.

Forslaget om terrænbearbejdning, hvor terrænspring optages gennem niveauspring i rækkehusskel, i haven eller som 
split-level inden for en boligenhed vurderes at være en fin måde at løse terrænet på og særligt boligerne med split-level 
vil kunne skabe spændende boligtyper. Dog kræver det en del bearbejdning for at terrænet kan afvikles jævnt. 

Eksempel på strædefællesskab

Snit der viser terrænbearbejdning nord - syd
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Vejadgang og parkering 
Alle biler samles på en fælles p-plads i den vestlige del af området, hvor den eksisterende p-plads forlænges og begrøn-
nes med etablering af større træer i kanten af p-pladsen, hvilket er en fin og klar løsning. I alt anlægges 124 p-pladser 
+ 12 ved Demenslandsbyen. Fra p-pladsen er der enkle adgange ad stræder til boliggrupperne. Det vurderes, at det vil 
være en udfordring for etablering af ældreegnede boliger i området, hvis der bliver for langt fra bolig til parkerings-
plads. Det beskrives, at det er muligt at køre med varebiler, flyttebiler og brandkøretøjer gennem stræderne og frem 
til boligerne, hvilket er en fin og nødvendig løsning. Der savnes vendepladser og plads til affaldsøer – en detalje der vil 
kunne bearbejdes. 

Parkering til demensboligerne eller alternativt til en yderligere boliggruppe sker inde i området. Det forekommer som 
en fornuftig løsning til Demenslandsbyen, som også får vejadgang fra syd, men som en ubearbejdet løsning i forhold til 
boligbebyggelsen. 

Cykelparkering etableres i strædet eller i skure i ”haverne”. Som et middel til at skabe mødesteder i strædet er det en 
fin løsning med dette forslag til cykelparkering.
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Juul - Frosts forslag til helhedsplan
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TEgnEsTuEn Juul – frosT arKiTEKTEr

Juul Frost har valgt at foreslå en tæt lav boligbebyggelse, hvor boligerne er grupperet i mindre boligklynger, for at 
imødekomme programmets ønsker om fællesskab, fleksibilitet og tryghed. Projektet tænker fællesskaber i den enkelte 
bygning, i klyngen og i byen. Der etableres fire boligklynger, som er forbundet af et indre stræde. Hver klynge består 
af tre til fire bygninger á tre til otte boliger, som er orienteret omkring et fælles adgangsareal udformet som et lille torv 
med et par afsætningspladser samt opholdsarealer i tilknytning til grønne bede. Inden for hver boliggruppe etable-
res boliger, som kan anvendes af forskellige familietyper. Boligerne grupperes tre og tre omkring et fælles bolignært 
ankomstområde. Boligernes private udeareal orienteres væk fra strædet og ud mod det fælles parkrum. Bebyggelses-
procenten er foreslået til 35%.

Bebyggelsen et tænkt som et modulerbart byggesystem, hvor husene etableres i 2-3 etager med et- og to-plansboli-
ger og i varierende størrelser fra 60-150 m2. Der er tænkt bæredygtighed i bebyggelsen både socialt, miljømæssigt og 
økonomisk. Det foreslås fx at anvende ressourcelette materialer, og at boligerne udføres energioptimale suppleret med 
passiv og/eller aktiv energiproduktion.

Hovedgrebet – forhold til omgivelserne 
Forslaget rummer en fin klassisk byanalyse. Byanalysen koncentrerer sig om en beskrivelse af grunden, hvor det store 
kastanjetræ og rækken af træer langs terrænspringet i den sydlige del af området fremhæves som landskabelige træk, 
de ønsker at bevare. Den anden del af analysen er en konstatering af, at gavle, facader og kviste skaber varierende 
retning mod vejen i Haslev. Men der er også en beskrivelse af Haslevs egenart ”Byen i det grønne”, haveby, gadekær, 
udeliv - brolagte stræder og grønne stier - og arkitekturen; murværk, træværk, puds – gavle, kviste og sadeltage – 
bygninger i en, to eller tre etager. I forslaget bygger arkitekterne videre på analysen og skaber en variation af gavle og 
facader mod omgivelserne, som skaber variation og knytter an til den eksisterende byggestil. 

Bebyggelsesplanen forekommer overbevisende som en ny type boligbebyggelse i Haslev med klare linjer til det beva-
ringsværdige kulturmiljø og med fokus på fællesskab, fleksibilitet og tryghed og at skabe et bæredygtigt boligområde.

Parkens stiforbindelser skaber forbindelse fra Bregentvedvej til den sydlige parkeringsplads, som etableres i skel mod 
Demenslandsbyen. Placeringen af denne parkeringsplads forekommer som et fremmedelement i planen, ligesom det 
ikke vil være hensigtsmæssigt, at den offentlige sti gennem området skal passere parkeringspladsen på vej mod Skole-
engen. 

Fælleshuset placeres centralt i området og forbindes med boligklyngernes stræder og med en grussti til Grøndalsvej, 
som kan benyttes til levering af forsyninger til fælleshuset, en fint tænkt detalje. 

Diagrammer byanalyse, terræn og rumdannende beplantning, gavle, facader og kviste
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Den arkitektoniske idé 
Arkitektonisk har bebyggelsen et anderledes udtryk end de eksisterende bebyggelser, hvilket også er efterspurgt i 
opgaven. Bebyggelsen tager udgangspunkt i en ”byggeklods” på 7,5 x 10 m i 2 eller 3 etager med sadeltag, som er en 
typisk grundform i Haslev. Gavle, facader og kviste, kvadratiske vinduer, tagvinduer og symmetri præger Haslevs villa-
er. I forslaget bibeholdes motiverne med gavle og facader med kvadratiske vinduer, mens vinduerne gives et moderne 
udtryk, og asymmetri og variation præger den nye bebyggelse. 

Der er tale om velproportionerede og relativt smalle længehuse, som er i god tråd med det omgivende kulturmiljø. 
Umiddelbart kan konceptet virke lidt rodet, herunder forslaget til farvesætning. Men en nærmere analyse viser en fin 
læsning af typologier og farver langs Bregentvedvej. Evalueringsudvalget finder, at forslaget indeholder en grundig 
analyse af det karakteristiske bygningsudtryk i Haslev og, at forslaget om de moderne virkemidler i kombination med 
de kendte grundformer er en meget overbevisende nytolkning til grunden.

Den arkitektoniske idé

Rejst plan af  bebyggelsen der viser et udsnit af  bebyggelsen
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Modulsystemet muliggør en stor variation i boligtyper og størrelser, hvilket evalueringsudvalget finder er en kvalitet. 
Der vil dog i en nærmere planlægning skulle opstilles en fordeling af boligtyper, som afspejler behov og muligheder i 
Haslev. Det vurderes, at det viste system vil kunne rumme en sådan bearbejdning. Nærstuderes sammenbygningen af 
boliger viser det sig dog, at der er visse af boligerne, hvor der er relativt meget facadelængde uden vinduer. Det gælder 
særligt der, hvor der også etableres et elevatortårn i forbindelse med indgangen og boliger i 3 etager. Det kan vise sig 
at være nødvendigt at forskubbe sammenbygningerne en smule for derved at skabe bedre lysforhold til boligerne. En 
justering som ventes at være mulig inden for konceptet. Endelig vil det være en fordel, hvis den have (terrasse), som er 
etableret mod Bregentvedvej, etableres et andet sted. 

Det foreslås at præfabrikere bygningerne og at overveje at anvende træ som væg- og dækelementer som erstatning for 
beton. Facaderne beklædes med rød, gul eller sort tegl, sort, rød eller hvid puds, sort eller rødmalet træ eller plade eller 
fibercementplader i rød eller sort. Tage kan beklædes med samme materialer som facaderne, sorte, røde eller hvide 
stålplader eller tagpap. Den foreslåede materiale- og farveholdning passer fint med de anvendte materialer og farver 
i området, måske undtaget hvide pladematerialer, som hurtigt vil blive algebegroede. Det vurderes også som en god 
idé at overveje at anvende præfabrikerede elementer og elementer i træ, som vil være mere bæredygtigt og samtidig 
formentlig mindre omkostningstungt. Der er en bekymring i evalueringsudvalget for, om den arkitektoniske overgang 
mellem tag og facade kan håndteres elegant.

Opdeling i etaper 
Helhedsplanen muliggør en opdeling i 4 etaper. Det beskrives ikke, hvornår det grønne parkbånd foreslås etableret. 
Etapedelingen vurderes realistisk.

Udearealerne – offentlig adgang, brug, tilgængelighed og tryghed 
Juul Frost har foreslået et aktivitetslandskab i områdets østlige del, med en variation mellem græsarealer. Der etable-
res en æbleplantage og områder til leg og sport. Disse områder foreslås programmeret sammen med beboere (fx næv-
nes FDF’er i området). Regnvand ledes fra bebyggelsen i vandrender og gennem det grønne område til boldbanen, som 
fungerer som forsinkelsesbassin ved store regnhændelser. Denne LAR-håndtering vurderes at være en overbevisende 
løsning. Alle offentlige stier anlægges, så der er tilgængelighed for alle. Det vurderes, at det fælles grønne parkanlæg 
vil kunne fungere som et fælles samlende areal for bebyggelsen, og at det ved sin udformning vil invitere beboere fra 
naboområderne indenfor.  

Stræderne i boliggrupperne anlægges med chaussesten og med beplantede bede kantet af cortenstål. Der etableres 
bænke og mindre intime opholdsområder, der inviterer til samvær. Indgangene til boligerne er alle orienteret ind mod 
det fælles adgangsområde, hvilket inviterer til uformelle møder mellem naboerne og skaber grundlag for fællesskab. 

Eksempel på fællesskab i boligklyngen
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For at sikre tilgængelighed for alle, vil det i en bearbejdning af belægningerne skulle sikres, at de primære gangarealer 
udføres i en mere jævn belægning.

Boligernes private udeareal orienteres ud mod det fælles parkrum. Afgrænsningen mellem offentligt og privat fore-
slås at ske ved at lade græsset gro højt mod haverne. Kvaliteterne ved denne løsning er store, dels er den private have 
mere privat, og dels vil der være udsyn til mere grønt og til de mennesker, som måtte opholde sig i parken, hvilket 
vil medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed. Udsyn til parken vil skulle afvejes med beboernes behov for privatliv i 
deres egne haver. Evalueringsudvalget finder, at der er meget store kvaliteter i den viste bebyggelsesplan, og at den fint 
indpasser sig i byen. Udvalget har lagt vægt på de meget klare opdelinger af, hvad der er privat, halvprivat, halvoffent-
ligt og offentligt og på intimiteten i planløsningen.

Husenes orientering synes optimeret således, at der vil være sol på de fleste haver og udearealer på en sommerdag.
Belysning i form af pullerter i strædet og parken og wirehængte lysarmaturer over boliggruppernes pladser samt belys-
ning på master på parkeringspladsen forekommer som en velargumenteret og afbalanceret løsning. 

Evalueringsudvalget er enigt i, at bevaring af det nuværende terræn og den karaktergivende beplantning vil bevare 
områdets landskabelige kvaliteter og give området karakter fra begyndelsen. 

Eksempel på udformning af  et grønne fællesareal

Snit der viser terræn vest - øst
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Vejadgang og parkering 
Biler samles på to fælles p-pladser. Den ene som en udvidelse af den eksisterende og den anden langs områdets syd-
lige skel. I alt anlægges 110 p-pladser. Løsningen af parkering forekommer ikke overbevisende. Evalueringsudvalget 
er enigt i, at parkering bør samles i centrale parkeringspladser væk fra bebyggelsen, men finder, at der skal være en 
mere lige fordeling af p-pladser mellem den nordlige og sydlige parkering svarende til det antal boliger, der etableres 
i den nordlige og sydlige del af området. Derudover skæmmer det planen, at der etableres p-pladser vinkelret på den 
eksisterende parkeringsplads i delområde 1. Det vurderes, at det vil være en udfordring for etablering af ældreegnede 
boliger i området, hvis der bliver for langt fra bolig til parkeringsplads.

I forslaget er der ikke vist en mulig etablering af en udvidelse af demenslandsbyen. Vil denne skulle etableres, vil der 
formentlig kunne etableres vejadgang fra syd og p-pladser i tilknytning til disse boliger adskilt fra de øvrige boliger.

Boligklyngerne er grupperet to og to omkring et indre stræde, der også fungerer som kørevej for varebiler, flyttebiler 
og brandkøretøjer. Der er etableret to afsætningspladser i hver boliggruppe. Dette forekommer som fine løsninger. 

Overdækket cykelparkering etableres i forbindelse med ”affaldsøer”, der etableres i boliggrupperne på vejen mod 
p-pladsen. At samle cykelparkering så langt fra boligindgangene vil næppe fungere i praksis. Til gengæld forekommer 
det som en fin løsning at samle affaldsøer ved adgangen til p-pladserne, hvilket både vil lette renovationskøretøjernes 
adgang og være et naturligt sted at aflevere sit affald.
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