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1. INDBYDELSE/FORORD
Faxe Kommune har besluttet at invitere 2 arkitektfirmaer til at udarbejde en helhedsplan for en ny boligbebyggelse 
på Grøndalsgrunden i Haslev. For at få forskellige bud på, hvordan opgaven kan gribes an, er det besluttet at gennem-
føre et parallelopdrag, hvor firmaerne bliver bedt om at løse den samme opgave. Efter en evaluering af de modtagne 
besvarelser, forventer Faxe Kommune at udarbejde en lokalplan for området, som kan danne grundlag for et salg til 
bebyggelse.

Forud for dette parallelopdrag har der været gennemført en borgerinddragelse, og der er udarbejdet en vision for ud-
viklingen af Grøndalsgrunden. Visionen viser en mulig overordnet disponering af arealet.

Plan & Kulturudvalget har besluttet, at Grøndalsgrunden inddeles i to delområder, hvoraf delområde 1 omfatter den 
nordlige del, hvor Grøndalsskolen 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 foreløbig reserveres til offentlige formål. Ved at reservere delområde 2 til offentlige formål er der 
mulighed for løbende at følge og vurdere udviklingen af demensområdet. Der kan på et senere tidspunkt tages stilling 
til, om der er behov for at udvide de eksisterende faciliteter ved Grøndalshusene (demenslandsbyen), som ligger umid-
delbart syd for Grøndalsgrunden.

Der ønskes i dette parallelopdrag udarbejdet en helhedsplan for en boligbebyggelse og rekreativt grønt forbindelses-
strøg for hele området (delområde 1 og 2), baseret på visionen for områdets udvikling. Helhedsplanen skal dog kunne 
tage højde for, at der kan etableres yderligere en etape af demenslandsbyen i delområde 2, som vist i visionen på side 
5. 

Ligesom der var en borgerinddragelse om visionen for opgaven, skal der ske en borgerinddragelse, hvor borgerne i 
området inviteres til at komme med forslag og synspunkter til forslaget til helhedsplan for området, forinden der tages 
stilling til det endelige indhold i en kommende lokalplan. 

Station

Bymidte

Grøndalsgrunden
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HASLEVS POTENTIALER I KORT FORM

Faxe Kommune arbejder med at implementere en bystrategi for Haslev, med det mål, at øge byens attraktion, som 
bosætningsby centralt på Sjælland. Bymidten er blevet opgraderet gennem en områdefornyelse til i alt 18,5 mil. kr. Et 
projekt, som blandt andet indeholdt etablering af kulturhus, ungecenter og ny byrådssal i det tidligere Haslev semina-
rium, renovering af byrum og byudstyr i hovedgaden Jernbanegade, en multiplads ved supermarkederne i Nørregade 
og etablering af forbindelsespassager imellem hovedgaden og multipladsen. I 2019-20 fortsættes denne indsats med 
etablering af en ny trafikterminal ved stationen og det tidligere posthus.

Haslev, der har godt 12.000 indbyggere, er en by med nærhed til et stort arbejdsmarkedsopland og med udsigt til 
bedre og hurtigere togforbindelser til hovedstadsområdet med den kommende elektrificering af Lille Syd. Endvidere 
vil der i de kommende år blive masser af arbejdspladser i Køgeområdet med elektrificeringen, byggeri af supersygehus 
og en stor ny bydel ved i Køge nord. Disse udviklingstendenser vil potentielt have en stor positiv afsmitning på befolk-
ningstallet i Haslev by til gavn for vækst og udvikling i hele Faxe Kommune. 

Faxe Kommune ser et potentiale i Haslevs gode geografiske beliggenhed, den forbedrede infrastruktur og byens klare 
kvaliteter, med et bredt serviceudbud, fritids- og kulturfaciliteter og et stort gymnasium.

Vi ønsker derfor at udvikle og kunne tilbyde et nyt spændende boligområde i Haslev, og har valgt at eksperimentere 
med den fremtidige bybygning på den centralt beliggende Grøndalsgrund, som ejes af Faxe Kommune. Nøgleordene 
for projektet er: Fællesskab, fleksibilitet og tryghed.

2. FORUDSÆTNINGER
2.1 PROJEKTOMRÅDET

Grunden, der er på ca. 22.740 m2, ligger centralt i Haslev med en god adgang til byens servicefaciliteter. 

Grunden er omgivet af klassiske Haslev villaer i to plan, det tidligere Haslev hospital, Grøndalscenteret og Grøndals-
husene med demenslandsbyen. Nord for Grøndalsgrunden ligger kvarterets vartegn, det gamle vandtårn fra 1908. 

Den omgivende bebyggelse har mange arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter og forholder sig tydeligt til ga-
derummet, hvilket er med til at skabe en særlig bymæssig stemning i kvarteret. Det skal kommende nybyggerier på 
Grøndalsgrunden spille op til i en nyfortolkning. Det er således en vigtig del af parallelopdraget, at komme med bud på 
arkitektur og bygningstypologi.

Prjoketområdet omfatter matr. nr. 
21d Haslev by, Haslev. Området er 
markeret med gul streg
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2.2 KOMMUNENS VISION FOR GRØNDALSGRUNDEN

På den nordlige del af grunden mod Grøndalsvej er der skitseret arealer til nye boligbebyggelser i form af rækkehuse 
eller etageboliger i 2 - 3 etager samt 2 etages byvillaer. Der ønskes en boligbebyggelse med fokus på fællesskab, flek-
sibilitet og tryghed. Der ønske bud på et boligområde med en vis højde og tæthed med henblik på, samtidig at kunne 
skabe et boligområde, hvor fællesarealerne prioriteres højt. 

Umiddelbart nord for demenslandsbyen er der skitseret et areal til en fremtidig udvidelse med en boligenhed af sam-
me størrelse (ca. 1.500 m2 grundareal) og udformning som de eksisterende demensenheder syd for Grøndalsgrunden. 
Placeringen af en ny demensenhed netop her, vil betyde, at demenslandsbyens fællesarealer på sigt kommer til at ligge 
centralt i deres område, samtidig med at de har let adgang til de grønne områder omkring den. 

Disponeringen af arealet med boliger og fastholdelse af den eksisterende offentlige parkeringsplads ud mod Grøn-
dalsvej, giver plads til et stort fællesareal for hele bebyggelsen, som samtidig kan fungere som lokalområdets park og 
som et grønt forbindelsesstrøg mellem de forskellige bebyggelser på og omkring Grøndalsgrunden. 

Visionen er, at det grønne forbindelsesstrøg skal have en størrelse og et indhold, som gør det attraktivt for hele lokal-
området at benytte og dermed understøtte inklusion og møder på tværs mellem brugerne og de kommende beboere. 
Det grønne forbindelsesstrøg skal skabe forbindelser til naboområderne. Skitse for visionen ervist på side 5.

2.3 BEBYGGELSE, BOFORMER, TILGÆNGELIGHED OG TRYGHED

Det er et ønske, at den nye boligbebyggelse indeholder boliger for unge, familier og ældre, og at der også bliver mulig-
heder for boliger til handicappede, samt evt. etablering af et fælleshus for bebyggelsen.

Tilgængelighed er en grundlæggende forudsætning for at give handicappede lige muligheder i samfundet, og hensynet 
skal medtænkes overalt i områdets disponering og i udformningen af de fysiske omgivelser. Der skal skabes et sam-
menhængende trafiksystem som er velfungerende også for personer med handicap. Mange andre end handicappede, 
f. eks. forældre med barnevogne, børn og ældre personer med bagage, har også glæde af disse tiltag. Tilgængelighed 
omfatter også områdets rekreative områder, da dette er vigtigt i forbindelse med kommunens sundhedsstrategi.

Alle mennesker skal kunne bo og færdes trygt uden frygt for hærværk og kriminalitet. Allerede i den indledende plan-
lægning må det overvejes hvordan man kan skabe den bedst mulige tryghed. Det handler blandt andet om at etablere 
fælles aktiviteter og opbygge en fællesskabsfølelse, som signalerer, at vi tager os af hinanden, og at vi har fælles ansvar.
Overskuelige veje, stier og fællesarealer og den rigtige belysning af udearealer er med til at skabe steder, hvor alle men-
nesker er trygge ved at mødes.

2.4 INPUT FRA BORGERNE OG BRUGERNE

Det rekreative område skal udformes og indrettes til glæde for hele lokalområdet. Området skal være et sted, hvor 
børn, unge og voksne kan mødes. 

Ved den indledende borgerinddragelse kom der forskellige ønsker til, hvad det rekreative område kan indeholde - for 

Grøndalscentret Det tidligere sygehus - nu fysioterapi, læge mv.
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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

eksempel opholdspladser, mere beplantning, plantekasser, legeplads, indhegnet boldbane, frugtplantage, mountain-
bike bane, parkourbane, udendørs fitness, naturlegeplads, nyttehaver, skøjtebane om vinteren, minizoo, basketkurv, 
fodboldvæg og en stiforbindelse mellem områderne. 

2.5 TRAFIK (VEJE, STIER OG PARKERING)
Opgaveområdet ligger ud til vejene Bregentvedvej og Grøndalsvej. 

Langs Bregentvedvej er der fastsat en vejbyggelinje på 8 meter fra vejmidte. Langs vejen er der vejstøj, hvorfor ny 
boligbebyggelse skal udformes således, at boliger og primære opholdsarealer overholder Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser for boligbebyggelse.

I henhold til Kommuneplan 2013 er der ikke fastsat p-normer for etagebebyggelse, men det er fastsat, at der skal etab-
leres 1,5 p-plads pr. bolig i tæt-lav bolig bebyggelse. Det forudsættes at der etableres 1,5 p-pladser pr. bolig uanset type 
i området. 
Der skal i henhold til visionen etableres stiforbindelse gennem opgaveområdet, som forbindes nord-syd og øst vest 
med naboområderne. Nye stier skal udlægges i 3 meters bredde.

Skitse der viser overordnet 
vision for anvendelse og sam-
menhænge.
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2.6 KOMMUNENS PLANLÆGNING

Kommuneplan 2013
Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af rammeområde H-O3 og udlagt til offentlige formål så som uddannel-
ses-, sociale- og sundhedsinstitutioner, kirke og kirkegård samt idrætsanlæg og –haller og rekreative grønne områder. 
Bebyggelsesprocenten er fastsat til 40. Der må max. opføres 3 etager og en max. facadehøjde på 8 m. Den fastsatte 
facadehøjde gælder ikke gavltrekanter.

Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som fastlægger de nye rammer for områdetå baggrund af helhedsplanen. 

Kulturmiljøet i Haslev og i projektområdet
Haslev midtby og den nordlige del af projektområdet er udpeget som kulturmiljø. I Kommuneplan 2013 fremgår det, 
at bevaringsværdier, kulturhistorisk væsentlige enkeltelementer og sammenhængende kulturmiljøer skal inddrages 
som aktiver i byens planlægning, og der skal vises særlige hensyn til områdets særlige oplevelses- og fortælleværdi. 

Haslev er en stationsby med karakteristiske byhuse i 1½ - 2 etager i boliggaderne og handelsgader med købstadska-
rakter og en bebyggelse i op til 3 etager. Når man færdes i midtbyen og løfter blikket mod husene, oplever man byg-
ningernes detaljer og karakter. I midtbyen er der en særlig atmosfære, som vidner om stationsbyens udvikling. Belig-
genheden i det Midtsjællandske landbrugs- og herregårdslandskab med skoven, Haslev Orned (Nordskoven) som ryg 
mod nord, er også medvirkende til at give byen en helt særlig karakter. 

Indtil år 1870, hvor jernbanen kom til byen, var Haslev en lille landsby beliggende ved byens kirke, som er opført i 
1100-tallet. Stationens beliggenhed blev påvirket af de store jordbesiddere og stationen blev derfor placeret ved Haslev 
og ikke i selve landsbyen Haslev. Dette betyder bl.a., at der blev anlagt en snorlige vej mellem landsbyen ved kirken 
og den nye station. Vejen blev placeret i skellet mellem præstegårdens jord og sognefogedens ejendom - vejen er i dag 
kendt som Jernbanegade. 

Byen voksede efter jernbanens åbning fra 653 indbyggere i 1870 til 3.668 indbyggere i 1911. Den eksplosive befolk-
ningsvækst har sammen med det, 
at der ikke oprindeligt var en plan for udviklingen af byen, haft betydning for, hvordan byen ser ud i dag. 

Som de fleste andre stationsbyer er Haslev en selvgroet by, da initiativet til vækst og udbygning med boliger lå hos 
private grundejere, og de daværende sognegårde ikke forsøgte at styre udviklingen.
Den nye vej mellem kirken og stationen blev hurtigt bebygget og nye gader som for eksempel Nygade, Vestergade, 
Nørregade og Enighedsvej opstod. Udstykningsaktiviteten foregik på begge sider af jernbanen. På nordsiden opstod 
fabrikskvarteret, og på sydsiden mellem stationen og kirken opstod villakvarterer langs de nye veje. 

Ulemperne med den manglede byplanlægning opstod hurtigt. Ikke mindst jernbaneoverskæringen ved Ringstedvej/
Tingvej og den deraf følgende ventetid, var en udfordring allerede dengang, som den er det i dag. 

Karakteristiske byhuse på Bregentvedvej. Haslevs udvikling fra landsby til stationsby.



Side 7 af 15

Demenslandsbyen syd for Grøndalsgrunden.

Etagebebyggelse på Grøndalsvej.

Grøndalscentret.

Beplantning langs med Grøndalsvej set fra syd.

Bregnetvedvej 35.

Bregentvedvej 41

Bregentvedvej 19

Bregentvedvej 17

Duevej 5, set fra Bregentvedvej.Bregentvedvej set fra vest.
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Oversigt over positioner for 
fotos på side 9.

Størstedelen af Haslev midtby er opført indenfor en kort periode. Derfor er bygningsmassen meget homogen. Langt de 
fleste bygninger er opført i den historicistiske periode, fra midten af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Der findes i 
midtbyen stadig mange gode eksempler på bygninger i den historicistiske stil. Udover den historicistiske stilart findes 
der også gode eksempler på Bedre Byggeskik, Nyklassicisme, Funkis, Dansk funktionel tradition og Nyere murmester-
villaer i det centrale Haslev. 

Projektområdet ligger i den sydøstlige del af det udpegede kulturmiljøved Bregentved-/Moltkesvej, som er den gamle 
landevej mellem Bregentved og Ringsted. Bregentved Gods, der er Danmarks største gods ligger 4 km øst for Haslev. 
Godset har været en vigtig udstykker, og langs med Bregentvedvej er der derfor blevet kraftigt udbygget i perioden 
fra 1890 – 1920. Vejen er fortsat en af de vigtigste udfaldsveje i byen, og er på begge sider flankeret af karakteristiske 
byhuse hovedsagligt i historicistisk stil.

Lokalplaner
Området er omfattet af Byplanvedtægt I fra 1969, delområde III, som fastlægger bestemmelser for områder til offentli-
ge formål i Haslev. Byplanvedtægten vil blive ophævet i forbindelse med en ny lokalplan for området.

2.7 NUVÆRENDE FORHOLD I PROJEKTOMRÅDET

Inden for projektområdet lå der frem til 2015 en skole, som i forbindelse gennemførelsen af Faxe Kommunes ejen-
domsstrategi blev overflødiggjort og nedrevet. Grunden er i øjeblikket forberedt for midlertidige anvendelser, indtil 
arealets permanente anvendelse bliver fastlagt gennem udarbejdelse af helhedsplan og lokalplan.
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Beplantning og terræn
Den eksisterende parkeringsplads afgrænses mod øst og vest af trærækker, som skal bevares. På hjørnet af Grøndalsvej 
og Bregentvedvej står der en stor karaktergivende kastanje, som ligeledes skal bevares. Mellem delområde 1 og 2 er 
der et terrænspring på 4,5 meter og en ret kraftig beplantning, som dels har rumdannede karakter, og dels indeholder 
bevaringsværdige træer.
Grøndalsgrunden ligger, som vandtårnet der ligger umiddelbart nord for området indikerer, højt i landskabet. Terræ-
net falder i området fra kote 55 i nord ved Bregentvedvej til kote 50,5 i syd ved demenslandsbyen. Grøndalsgrunden 
er dermed beliggende på et af byens højeste punkter på et højdedrag. På trods af dette er det primært udsigten fra 
Grøndalsgrunden til omgivelserne, der er attraktiv, idet det omgivende terræn, skove og bebyggelser betyder, at det fra 
omgivelserne kun er få steder man kan se Vandtårnet og en kommende 3 etagers bebyggelse på Grøndalsgrunden. 

Trafik (veje, stier, parkering og kollektiv trafik)
Bregentvedvej er en af de vigtige indfaldsveje til byen, og samtidig er vejen fordelingsvej til flere af byens skoler og 
gymnasiet. Der er såleres mange bløde trafikanter om morgenen og om eftermiddagen. Der er cykelbaner langs vejen, 
ligesom der er etableret en del hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækninger omkring Grøndalsgrunden. Der 
er samtidig et meget benyttet busstoppested. Endvidere er der en del pendlertrafik til plejecenteret Grøndalscenteret 
syd for Grøndalsgrunden og det gamle sygehus mod vest. 

Ud mod Grøndalsvej er der en eksisterende offentlig parkeringsplads med ca. 65 pladser. Denne parkeringsplads skal 
opretholdes.

3. OPGAVEN
3.1 FORSLAG TIL BEBYGGELSESPLAN OG ANVENDELSER AF OMRÅDET, RELATION TIL NABOOMRÅDER

For projektområdet ønskes udarbejdet en helhedsplan, som omfatter 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 naboområ-
derne. 

Beplantning ved terrænspring mellem skolområ-
de og boldbane.

Adgang mellem skoleområde og boldbane

parkeringsplads  på området set fra syd. Boldbanen set fra Grøndalsvej.
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Helhedsplanen skal omfatte boligbebyggelse i både delområde 1 og 2. Den skal bygge videre på visionen og understøtte 
de ønsker og idéer, som borgerne og naboer har bidraget med ved den indledende borger- og brugerinddragelse. Hel-
hedsplanen skal vise, hvordan det nye boligområde og de private, halvoffentlige og offentlige rum kan tilrettelægges 
for det liv og de aktiviteter, der skal være i området. Hvordan sikres der liv i området, og hvordan skabes der byrum 
som er attraktive og trygge at færdes i? 

Det ønskes belyst, hvordan boligområdet indrettes mest optimalt placeringsmæssigt ud fra en helhedsvurdering af de 
eksisterende forhold, de planmæssige forudsætninger, tilgængeligheden, sammenhængen med den omgivende by og 
områdets topografiske placering.

Det ønskes belyst, hvorledes der kan skabes et nyt boligområde, der med en anderledes tilgang til Haslev som bo-
sætningsområde giver bud på områdets boligbyggemuligheder. Der opfordres til at byrum og kontekst i Haslevs 
kulturmiljø gøres til genstand for overvejelser om modernisering og nytænkning af skalaspring mellem etageboliger, 
rækkehuse og byvillaer i boligområdet. Der ønskes, som udgangspunkt en variation og blanding af etage/rækkehuse og 
individuelle byboliger.
Det endelige antal boliger ligger ikke fast, og der ønskes en stillingtagen til antal og fordeling ud fra et bybygnings-
mæssigt synspunkt. Den måde, der primært er blevet bygget på i Haslev i de senere år, er typiske parcelhuse i stør-
re udstykninger i byens periferi og små række- og dobbelthuse primært i 1 etage, som omdannelsesprojekter i den 
centrale del af byen. På grund af Haslevs betydning, som udflytningsområde for hovedstadsområdet, efterspørgslen på 
boliger med en central beliggenhed og politiske ønsker, ses det gerne, at det nye boligområde rummer en højere grad 
af bymæssighed og tæthed – end den typiske bebyggelsestæthed i byen.

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. Der ønskes, at etapeplanen forholder sig til en mulig fordeling af det grønne forbindelsesstrøg til 
helhedsplanens forskellige boligklynger. Overgangen mellem offentlige, halvoffentlige og private arealer skal beskrives 
i helhedsplanen.

3.2 EKSEMPLER OG REFERENCER PÅ UDFORMNING AF BEBYGGELSE

Helhedsplanen skal understøttes af et overordnet koncept for bebyggelsens udformning gerne suppleret med navngiv-
ne referencer. 

Den nye bebyggelse skal forholde sig til de arkitektoniske og byrumsmæssige kvaliteter, som præger nabobebyggelser 
og gaderum. Den nye bebyggelse skal forholde sig tydeligt til gaderummene, så den kommer til at understøtte den 
særlige bymæssige stemning i kvarteret. 

3.3 FORSLAG TIL GRØN STRUKTUR OG BYRUM OG KLOAKERING

For de fælles friarealer ønskes forslag til belægning, belysning, byrumsinventar, LAR og beplantning. Området skal 
separat kloakeres, og der skal etableres regnvandsbassin og åbnes mulighed for at regnvand fra tage kan opsamles.

3.4 PRINCIPPER FOR TRAFIKSTRUKTUR (VEJE, STIER OG PARKERING)
Vejadgang skal etableres fra Grøndalsvej. I den nordlige del af grunden skal vejforbindelse ske via den eksisterende 
offentlige parkeringsplads.

Der skal etableres en 3 m bred stiforbindelse gennem opgaveområdet, som forbindes nord-syd og øst vest med nabo-
områderne. 

Der skal tilvejebringes 1,5 p-pladser pr. 100 m² bolig i området. De 65 p-pladser på den eksisterende p-plads kan ind-
gå i denne beregning.
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4. KONKURRENCEBETINGELSER
4.1 OPGAVESTILLER,  FORM OG SPROG

Opgaven gennemføres i form af et parallelopdrag, udskrevet af Faxe Kommune.
Til parallelopdraget er der inviteret to arkitektfirmaer til at komme med skitseforslag til opgavens løsning. 
Alt materiale vil være på dansk, og ideer skal afleveres på dansk. Mødesproget vil ligeledes være dansk.

4.2 KONKURRENCEDELTAGERE

Faxe Kommune har inviteret følgende to firmaer til at deltage i parallelopdraget:
• Juul-Frost Arkitekter
• Vandkunsten

4.3 PARALLELOPDRAGETS SEKRETÆR

Parallelopdragets sekretær er:
Berith Mavromatis    Mail: bm@bm-arkitekter.dk
BM Arkitekter     Telefon: +45 2449 0818
Borgmester Jensens Allé 22, 1. th
2100 København Ø

4.4 MATERIALE

Materialet til parallelopdraget består udover nærværende program af det bilagsmateriale som fremgår af kapitel 5.

4.5 TIDSFRISTER, DIALOGMØDER OG SPØRGSMÅL

Parallelopdraget gennemføres i perioden den 14. januar 2019 – 15. marts 2019.

Arkitekterne præsenterer deres projektovervejelser og idéer på et dialogmøde midtvejs i processen for Faxe Kommune. 
Dialogmøder afholdes den 20. februar 2019.

Den 15. marts 2019 kl. 12.00 afleverer arkitekterne deres forslag. 
Vinderen offentliggøres torsdag den 11. april 2019.

Efter aflevering af projekterne gennemfører Faxe Kommune en dialog med borgerne. Dialogen danner baggrund for 
det materiale, der danner gundlag for udarbejdelse af en lokalplan for området.

Spørgsmål
Spørgsmål skal forfattes på dansk og stiles skriftligt pr. e-mail til sekretæren for parallelopdraget. Spørgsmål forelæg-
ges Faxe Kommune af sekretæren. Spørgsmål og svar samles og anonymiseres og sendes pr. e-mail til de deltagende 
firmaer.

Der kan stilles spørgsmål i perioden fra den 14. januar til den 1. marts 2019. Sekretæren vil tilstræbe løbende at besva-
re spørgsmål og senest 7 dage inden sidste frist for den endelige aflevering.

Spørgsmål, der stilles senere end 14 dage før den endelige afleveringsdag, vil alene blive besvaret i
det omfang, besvarelse kan afgives senest 7 kalenderdage før fristen.

4.6 MATERIALETS FORM, OMFANG OG INDHOLD

Til dialogmødet skal de deltagende firmaer aflevere skitser og idéer, som skal præsenteres på en let forståelig måde i 
digitalt format.
Til den endelige aflevering skal de deltagende firmaer aflevere skitser og idéer, som skal præsenteres på en let forståe-
lig måde. Materialet må max. udgøre 10 sider i A3-format. Alle sider, dvs. også for- og bagsider og indholdsfortegnelse 
indgår i de 10 sider. 
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Beskrivelseshæftet skal afleveres som pdf, og alle illustrationer i beskrivelseshæftet skal afleveres enkeltvis som jpg. 
Materialet skal alene afleveres i digitalt format. 

Materialets indhold 
Tekst
Beskrivelseshæftet skal indeholde en kortfattet beskrivelse af: 

• bebyggelsens placering og udformning og indpasning i kulturmiljøet og den arkitektoniske og bymæssige 
kontekst 

• overordnet koncept for bebyggelsens udformning, herunder overvejelser om modernisering og nytænkning 
af skalaspring mellem etageboliger, rækkehuse og byvillaer i boligområdet

• placering og udformning af adgange, veje, stier, parkering, fælles og private friarealer belysning og beplant-
ning samt forslag til LAR 

• forslag til etapevis udbygning
• en opgørelse af etagearealer for området som helhed og i de enkelte bygninger, som indgår i helhedsplanen.

Illustrationer
Beskrivelseshæfte skal indeholde nedenstående illustrationer:

• Bebyggelsesplan, mål 1:1000. Bebyggelsesplanen skal dække hele konkurrenceområdet og vise forslagets 
hovedtræk herunder nybyggeri, veje, stier, bil- og cykelparkering, vejadgang, grøn struktur med private og 
fælles friarealer, beplantning, belægning, LAR og belysning samt terrænbearbejdning. Endvidere angives 
etapernes afgrænsning.

• Facader illustreres med referencer fra relevante referencebyggerier, der viser bygningsudtryk og materiale-
karakter samt tilpasning til nabobebyggelser. 

• Tværsnit gennem bebyggelsen, der belyser bygningerne og det rumlige samspil med eksisterende nabobe-
byggelser.

• Rumlig fremstilling, der redegør for områdets fremtræden i bybilledet og for det lokalmiljø, der opstår i 
området.

4.7 INDLEVERING 
Forslag med projektmaterialet skal afleveres i digital form (fx via wetransfer) til konkurrencens sekretær senest den  
15. marts 2019 kl. 12.00.

Projektmaterialet skal indeholde:
• Beskrivelseshæfte (pdf)
• Alle illustrationer som enkeltfiler (jpg)

Det er de to firmaers ansvar at overholde tidsfristen. Der vil blive udstedt en kvittering for modtagelse.

4.8 EVALUERING OG EVALUERINGSUDVALG

Faxe Kommune gennemfører en evaluering af de to forslag til løsning af opgaven og udarbejder en politisk indstilling.
Byrådet beslutter, efter indstilling fra Plan & Kulturudvalget den videre proces frem mod en lokalplan. 

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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4.9 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.

4.10 VEDERLAG 
Hvert firma modtager et vederlag på 75.000 kr. ekskl. moms ved aflevering af projektforslaget, uanset hvilke udgifter, 
det enkelte firma har haft i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Det forventes, at Faxe Kommune på baggrund 
af en evaluering af de modtagne forslag til helhedsplan vil invitere et af de to firmaer til at bearbejde projektet til brug 
for lokalplanen, jf. også pkt. 4.13. 

4.11 OFFENTLIGGØRELSE

Resultatet af parallelopdraget forventes offentliggjort bl.a. i forbindelse med borgermøde. Nærmere besked herom vil 
blive tilsendt de deltagende firmaer.

4.12 FORTROLIGHED

Forslagene vil være offentlige, når byrådet har truffet sin afgørelse om resultatet af det parallelle opdrag. I tiden indtil 
offentliggørelsen vil samarbejdspartnerne så vidt muligt sikre fortroligheden i forhold til de deltagende firmaers for-
slag.

4.13 RETTIGHEDER

Faxe Kommune har ejendomsretten over de indsendte forslag, og de deltagende firmaer har ikke krav på at få de ind-
sendte forslag retur. Ophavsretten til forslaget forbliver dog altid hos deltageren. 

4.14 FORSIKRING

Forslagene vil ikke blive forsikret. Det er de deltagende firmaers ansvar at arkivere en fuldstændig kopi af det indsend-
te materiale. 
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5. BILAG

• Grundkort (autocad) med koter, bygninger, veje, belysning, beplantning, ledninger mm og konkurrenceom-
rådet indtegnet

Links til:
•  Kommuneplan 2013 for Faxe Kommune
• GIS - digitale kort over Faxe Kommune
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SVAR PÅ SPØRGSMÅL FRA DIALOGMØDER
På dialogmøder med de to arkitektfirmaer fremkom følgende spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Af helhedsplanen fremgår det, at der skal etableres en stiforbindelse mod syd og vest. Hvortil skal disse stiforbindelser 
kobles?

Svar:
Stien mod syd skal skabe adgang fra Demenslandsbyen til det grønne område øst for bebyggelsen på Grøndalsgrun-
den. Der vil ikke være offentlig adgang fra området og mod syd, da Demenslandsbyen er hegnet.
Stien mod vest fortsætter mod Skoleengen, hvortil der er adgang via p-pladsen syd for Grøndalscentret og videre mod 
vest af en eksisterende sti.

Spørgsmål 2:
Hvilke boligtyper og størrelser efterspørges aktuelt i Haslev?

Svar:
Vores oplevelse er umiddelbart, at ret små boliger (80 - 100m²) på et lille grundareal, der kan lejes - er lettest at 
’omsætte’. Hvis det er ejerboliger – så kræver folk mere boligareal. De parcelhuse der bygges er meget store og vi ser 
efterspørgsel på udvidelsesmuligheder for mindre parcelhuse
Den type byggeri vi ønsker på Grøndalsgrunden er ikke en stangvare i Haslev. Men umiddelbart har grunden en be-
liggenhed og attraktion, som må være interessant også for børnefamilier, der gerne vil have en ejerbolig. Dette kræver 
nok en stor altan eller tagterrasse.

Spørgsmål 3:
Hvor mange p-pladser skal der etableres? Kan der tænkes dobbeltudnyttelse af p-pladserne til lægecentret og boligbe-
byggelsen?

Svar:
Som det fremgår af programmet for parallelopdraget side 10, skal den eksisterende p-plads ved Grøndalsgrunden op-
retholdes. Der er ca. 65 pladser på p-pladsen. P-pladserne anvendes aktuelt af lægecentret mv. vest for.
På side 11 fremgår det, at der derudover skal tilvejebringes 1,5 p-pladser pr. 100 m² bolig. 1 p-plads skal tilvejebringes 
i tilknytning til bebyggelsen. 0,5 p-plads kan reserveres på den eksisterende offentlige parkeringsplads ud mod Grøn-
dalsvej.
Faxe Kommune har undersøgt, hvor mange p-pladser der er omkring Grøndalscentret og Haslev Gamle Sygehus, og 
hvilken belægning som er på disse. Faxe kommune har i den forbindelse besluttet, at der kan tænkes dobbeltudnyt-
telse af parkeringspladsen mellem det nye boligområde på Grøndalsgrunden og de ansatte på Grøndalscenteret, som 
primært benytter pladsen i dagstimerne. Se vedhæftede parkeringsanalyse. Parkeringskravet ændres derfor til at der 
skal tilvejebringes 1½ parkeringsplads pr. bolig i området, altså inklusiv hele den eksisterende parkeringsplads.

Spørgsmål 4:
Kan der etableres p-pladser på Grøndalsvej som erstatning for den offentlige p-plads?

Svar:
Nej, se også svar på spørgsmål 3.

Spørgsmål 5:
Er udstrækningen af delområderne som vist i helhedsplanen vejledende?

Svar:
Ja det er de, se dog svar på spørgsmål 6.

Spørgsmål 6:
Må den nye bebyggelse til demenslandsbyen etableres delvis på demenslandsbyens nuværende areal?

Svar:
Som det fremgår af programmet for parallelopdraget, ønskes der udarbejdet en helhedsplan for en boligbebyggelse og 
et rekreativt grønt forbindelsesstrøg for hele området (delområde 1 og 2), baseret på visionen for områdets udvikling. 



Helhedsplanen skal dog kunne tage højde for, at der kan etableres yderligere en etape af demenslandsbyen i delområ-
de 2, som vist i visionen på side 5 i programmet.
Ønsket er således, at helhedsplanen skal anvise en ny boligbebyggelse uden en udbygning af demenslandsbyen, hvor 
den del af boligbebyggelsen, som ligger inden for delområde 2, eventuelt kan konverteres til en udvidelse af de-
menslandsbyen, med en bebyggelsesstruktur, som skitseret i helhedsplanen på side 5. Udstrækningen af en eventuel 
yderligere etape af demenslandsbyen skal derfor respektere det i helhedsplanen udlagte areal.
Der kan ikke etableres yderligere bebyggelse i den nordlige del af demenslandsbyens nuværende område, da der alle-
rede er opført et fælleshus på arealet.

Spørgsmål 7:
Skal der tilvejebringes en B% på 40?

Svar:
I kommuneplanen er den nuværende ramme for området en bebyggelsesprocent på 40 til offentlige formål. Faxe Kom-
mune ønsker arkitekternes forslag til og vurdering af, hvad der vil være den ”rigtige” bebyggelses tæthed og dermed 
B% på ejendommen. De 40% er således ikke en binding, der skal lokalplanlægges og udarbejdes kommuneplantillæg 
for boligformål med den rette B%. Det kan blive mere end de 40%, særligt da der også er mulighed for etageboliger. 
Argumenter for den valgte tæthed ønskes beskrevet. Det skal understreges, at det er vigtigt, at området får en sådan 
tæthed, at det bliver en god forretningscase for kommende bygherrer, samtidig med, at der ønskes et offentligt rekrea-
tivt strøg gennem området.

Supplerende oplysninger 3:
Til den endelige aflevering skal der angives copyright på de referencebilleder, som anvendes.

Supplerende oplysninger 4:
Som konsekvens af svar på ovenstående spørgsmål 3 og for at skabe overensstemmelse mellem programmets side 5 og 
11 rettes følgende tekst på side 11 fra:
Der skal tilvejebringes 1,5 p-pladser pr. 100 m² bolig. 1 p-plads skal tilvejebringes i tilknytning til bebyggelsen. 0,5 
p-plads kan reserveres på den eksisterende offentlige parkeringsplads ud mod Grøndalsvej.
Til:
Der skal tilvejebringes 1,5 p-pladser pr. bolig i området. De 65 p-pladser på den eksisterende p-plads kan indgå i denne 
beregning.






