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FREMTIDENS SØLUND

Samvirkende Boligselskaber, KAB og Københavns Kommune udskrev i juli 2015 en 
projektkonkurrence om opførelsen af Fremtidens Sølund – en fantastisk bebyggelse ved søerne på 
Nørrebro i København.

Fremtidens Sølund skal huse Københavns største velfærdsteknologiske plejecenter, daginstitution, 
ungdomsboliger, seniorbofællesskab og offentlig parkeringskælder.
 
Formålet med konkurrencen er at få de udvalgte konkurrenceteams til at komme med forslag 
til en bebyggelse, hvor arkitekturen danner rammen om et godt og trygt hjem for beboerne, en 
velfungerende arbejdsplads for medarbejderne og samtidig yder et livgivende bidrag til bykvarteret. 

Vi takker de fi re konkurrenceteams mange gange for de gode og innovative forslag, vi har modtaget 
til bedømmelsen. 

Fremtidens Sølund skal være et hjem for ældre og unge, et dagligt knudepunkt for børn og en stor 
arbejdsplads. Vi sætter stor pris på, at forslagsstillerne alle har taget afsæt i vores prioriteringer:

BRUGERNE – BOLIGEN – BYGNINGERNE - BYRUMMET

Det er med glæde og stolthed vi kan offentliggøre vinderforslaget, der fuldt ud indfrier 
forventningerne om et innovativt byggeri af stor arkitektonisk værdi. 

Med vinderforslag 62223 har vi fået et særdeles overbevisende bud på den komplekse og 
udfordrende opgave og dermed det rigtige udgangspunkt for at virkeliggøre visionen om Fremtidens 
Sølund.

FREMTIDENS SØLUND
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ældreråd, lokaludvalg og naboer i området, til 
inspiration for udarbejdelse af programmet til 
arkitektkonkurrencen. 

I foråret 2015 blev der afholdt fi re 
borgermøder med fokus på at indsamle 
input fra borgerne vedr. byliv, byrum og 
mulige fællesskaber, ligesom Teknik- og 
Miljøforvaltningens anbefalinger til byggeriets 
udformning og placering blev drøftet. Input 
og idéer fra borgermøderne blev samlet i 
et inspirationskatalog, og anbefalingerne er 
efterfølgende blevet justeret og indarbejdet 
i konkurrenceprogrammet. I forlængelse af 
denne proces er det bl.a. besluttet, at der skal 
integreres et seniorbofællesskab i bebyggelsen 
på Sølund.  

BAGGRUND FOR KONKURRENCEN

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation 
besluttede i september 2014, at de eksisterende 
bygninger på Sølund skal rives ned, og at 
der efter en arkitektkonkurrence skal opføres 
plejeboliger, daginstitution, ungdomsboliger 
samt offentlige, underjordiske parkeringspladser 
på grunden. Byggeriet skal opføres i to 
etaper, så de eksisterende plejeboliger og 
daginstitutionen kan være i fuld drift mens første 
etape bygges.
 
Borgerrepræsentationen besluttede 
desuden, at der skulle gennemføres en 
bred borger- og brugerinddragelsesproces 
med alle interessenter; beboere, pårørende, 

Parallelt med borgermøderne blev der 
gennemført en brugerinddragelsesproces 
med kommende beboere og medarbejdere 
på plejecenteret, pårørende, frivillige 
organisationer, ældrerådet m.fl . Idéer, og ønsker 
fra brugerinddragelsen er ligeledes indarbejdet i 
konkurrenceprogrammet.

Inspirationskatalog og reviderede anbefalinger 
til byggeriets udformning var i høring i foråret 
2015 og blev efterfølgende behandlet i 
Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og 
Miljøudvalget. Konkurrenceprogrammet er 
udarbejdet inden for rammerne af det vedtagne. 

Konkurrenceprogrammet var i høring i 
sommeren 2015 og blev efterfølgende godkendt 
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Deltager 2
Totalrådgiver: Arkitema K/S
Underrådgiver: Alectia A/S

Deltager 3
Totalrådgiver: C.F. Møller Danmark A/S
Underrådgivere: Tredje Natur ApS, Bascon A/S, 
Transsolar Energietechnik GmbH

Deltager 4
Totalrådgiver: schmidt hammer lassen 
architects k/s
Underrådgivere: Mangor & Nagel, Arkitekt 
Kristine Jensens Tegnestue, Balslev 
Rådgivende Ingeniører A/S, Lyngkilde 
Rådgivende Ingeniører

i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og 
Miljøudvalget. 

Konkurrencen blev udskrevet med en 
bekendtgørelse, der er offentliggjort i EU-
tidende/ TED-database 31. juli 2015 som 
en indbudt projektkonkurrence med et 
begrænset antal deltagere efter forudgående 
prækvalifi kation. 

KONKURRENCEDELTAGERE
Fire teams deltog i konkurrencen:

Deltager 1
Totalrådgiver: Henning Larsen Architects A/S
Underrådgivere: Entasis A/S, Schul 
Landskabsarkitekter ApS, Søren Jensen 
Rådgivende Ingeniørfi rma A/S

Konkurrenceprogrammet blev udsendt til 
konkurrencedeltagerne 23. september 2015.
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med ca. 360 almene plejeboliger med 
tilhørende fællesarealer og servicearealer, 
en daginstitution der indrettes til 5 
børnegrupper, ca. 150 ungdomsboliger 
hvor 20 af boligerne øremærkes unge 
med autismespektrumforstyrrelser, et 
seniorbofællesskab med ca. 20 boliger. 

Til bebyggelsen skal der etableres udearealer, 
der indrettes med afsæt i de enkelte beboer- 
og brugergruppers ønsker til aktivitet og 
sansestimuli samt behov for fred og ro. 
Der lægges stor vægt på at privathed og 
offentlighed kan gradueres, og at der skabes 

KONKURRENCEOPGAVEN

Med opførelsen af Fremtidens Sølund ønsker 
SAB, KAB og Københavns Kommune at 
sætte nye høje standarder for plejeboliger, 
børneinstitutioner, ungdomsboliger og 
seniorbofællesskaber. Men vi vil mere end 
det. Vi vil indfri vores ambition om at skabe 
byggerier, der kan fungere som rammer for 
generationsfællesskaber i byen.

Fremtidens Sølund bliver en stor bebyggelse 
på ca. 37.895 m2 bruttoetageareal, der 
omfatter et velfærdsteknologisk plejecenter 

balance mellem hvilke områder, der er 
forbeholdt Sølunds beboere, daginstitution og 
medarbejdere, og hvilke arealer der er åbne 
for offentligheden. Det er en forudsætning 
at så mange som muligt af de eksisterende 
bevaringsværdige træer bevares, dog under 
hensyn til at muliggøre en samlet velfungerende 
bebyggelse. 

For at understøtte fællesskab på tværs af 
beboergrupper og generationer bidrager 
plejecenteret, ungdomsboligerne og 
seniorbofællesskabet hver i sær med et areal 
til fællesskabet som et supplement til egne 
fællesarealer. 
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Københavns Kommune lægger vægt på at 
Fremtidens Sølund indskriver sig i områdets 
egenart og struktur. Det er ønsket at 
bebyggelsens kantzoner og forarealer mod 
de tilstødende gader og søerne åbnes op og 
udformes og indrettes med tanke på at skabe 
rekreative grønne arealer for Sølunds beboere, 
brugere og borgere i lokalområdet, og dermed 
understøtter muligheden for, at fællesskaber på 
tværs af generationer og beboergrupper kan 
opstå og udvikles.

For at understøtte bylivet i området skal der i 
bebyggelsens stueplan etableres tre mindre 
erhvervslejemål.

Til bebyggelsen på Sølund skal der etableres 
et antal parkeringspladser, hvoraf størstedelen 
skal placeres i kælder, der også skal rumme ca. 
80 offentlige parkeringspladser.

Lokal afl edning af regnvand skal indarbejdes i 
projektet. Sølund indgår desuden i kommunens 
skybrudsplan for København og Indre Nørrebro. 
Projekt til skybrudssikring skal integreres i 
Sølunds udearealer. 
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landskabsarkitektfagdommer
Olaf Bruun Jørgensen, Civilingeniør, 
ingeniørfagdommer

Sekretær for dommerkomitéen
Vibeke Gravlund, Projektleder, KAB

Rådgivere for dommerkomitéen
Lars Poulsen, Projektleder, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, KK
Birgitte Bo Christensen, Chefkonsulent, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, KK
Peter Kærhus Sørensen, Arkitekt MAA, Center 
for Bydesign, Københavns Kommune
Randi Dürr Harpøth, Byens udvikling / Byplan 
Nord, Teknik- og miljøforvaltningen
Jan Nybo Jensen, Centerchef for Sølund, 
Københavns Kommune
Michael Willer-Jensen, Chefkonsulent, KAB
Jan Cronqvist, Energi- og varmekonsulent, KAB
Kristian Gomard, Driftsleder, KAB
Kurt Bardeleben, Advokat, Lett Advokatfi rma
Knud Andersen, Bygherrerådgiver, Munksgaard 
+ Andersen
Henrik Munksgaard, Bygherrerådgiver, 
Munksgaard + Andersen
Sune Nygaard, Ingeniørrådgiver vedr. 
brandteknik, Sweco Danmark
Lone Busk, Bygherrerådgiver, Sweco Architects

Bedømmelseskriterier
Tildelingskriteriet for opgaven er det “økonomisk 
mest fordelagtige bud”. Konkurrenceforslagene 

BEDØMMELSEN

Bygherren modtog de fi re konkurrenceforslag 
rettidigt og anonymt den 11. december 2015.  
Alle forslag blev vurderet konditionsmæssige og 
blev optaget til bedømmelse. 

Konkurrenceforslagene blev bedømt af en af 
udbyder valgt uafhængig bedømmelseskomité.

Dommere
Henrik Appel Esbensen, Københavns 
Borgerrepræsentation (A), Sundheds- og 
Omsorgsudvalget
Caroline Stage, Københavns 
Borgerrepræsentation (V) Sundheds- og 
Omsorgsudvalget
Laura Kofod, Repræsentant for Danske 
Studenters Fællesråd
Kirsten Nissen, Repræsentant for Ældrerådet
Lars Christiansen, Repræsentant for Nørrebro 
Lokaludvalg
Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB (formand)
Per Christensen, Leder af boligsekretariatet, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, KK
Jette Bolding, Lokalområdechef, Sundheds- og 
Omsorgsforvaltningen, KK
Lene Vennits, Områdechef, KAB
Kjeld Poulsen, Bestyrelsesmedlem, SAB
Tina Saaby, Stadsarkitekt, Københavns 
Kommune
Pia Wiberg, Arkitekt MAA, fagdommer
Bettina Lamm, Landskabsarkitekt MAA, 

blev, jf. konkurrenceprogrammets punkt 14.18.2, 
evalueret i henhold til følgende underkriterier:

1. Funktion 40%
2. Arkitektur 35%
3. Anlægsøkonomi 15%
4. Tilbudt honorar 10% 

Der blev afholdt 3 møder i dommerkomitéen. 
Bedømmelsen af Fase 1 afsluttedes den 12. 
januar 2016, hvor en enig dommerkomité 
indstillede Forslag 62223 som vinder af 
projektkonkurrencens Fase 1. 
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Rolf Andersson, Byggedirektør, KAB
Formand for dommerkomitéen

Per Christensen, 
Leder af boligsekretariatet, Sundheds- og 

Omsorgsforvaltningen, KK

Jette Bolding, Lokalområdechef, 
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, KK

Lene Vennits, Områdechef, KAB

Kjeld Poulsen, Bestyrelsesmedlem, SAB

Henrik Appel Esbensen, 
Københavns Borgerrepræsentation (A), 

Sundheds- og omsorgsudvalget

Caroline Stage, Københavns 
Borgerrepræsentation (V) 

Sundheds- og omsorgsudvalget

Laura Kofod, 
Repræsentant for Danske Studenters Fællesråd

Kirsten Nissen, 
Repræsentant for Ældrerådet

Lars Christiansen, 
Repræsentant for Nørrebro Lokaludvalg

Tina Saabye, Stadsarkitekt, 
Københavns Kommune

Pia Wiberg, Arkitekt MAA, 
fagdommer

Bettina Lamm, Landskabsarkitekt MAA, 
landskabsarkitektfagdommer

Olaf Bruun Jørgensen, Civilingeniør, 
ingeniørfagdommer

,
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PROJEKTKONKURRENCEN

FASE 1
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mens forslag 10939 og 94322 komprimerer 
plejecenteret i grundens sydvestlige del og 
placerer ungdomsboliger og seniorbofællesskab 
i selvstændige bygninger i den nordøstlige del. 
Denne opdeling af Sølund i tre selvstændige 
bygninger skaber rum for at etablere et stræde 
ind igennem området, der dels forbinder 
Ryesgade med søerne, men også etablerer 
et indre offentligt uderum hvor lokalmiljøet 
inviteres ind. Forslag 10939 placerer plejecenter 
og daginstitution i en meget komprimeret 
struktur, der udfylder hele byggefeltet til etape 
1, mens ungdomsboliger og seniorbofællesskab 
placeres som selvstændige, mindre karréer i en 
grøn lund.

ARKITEKTUR
Både forslag 10939 og forslag 62223 
indskriver sig på fornem vis i den bymæssige 
sammenhæng. Hvor forslag 10696 fremstår 
med  kompakte bygninger og varierende 
murede facader, oplever man et klart 
facade- og volumenmæssigt slægtskab med 
nabokarréerne, så indskriver forslag 62223  
sig som en moderne, naturligt integreret del 
af bykvarteret og søfronten. Forslag 88088 
er præget af en systematik, der i struktur 
og form ikke helt spiller sammen med 
stedets skala og de passager, pauser og 
hierarki, der fi ndes i byen. I forslag 94322 er  
plejecenter, daginstitution og fællesfunktioner 
samlet i en stor karré, og har fi n reference 
til stedets karrébebyggelser. Ungdoms- og 
seniorbofællesskab, der sammen med nogle 

GENERELLE BEMÆRKNINGER

HOVEDGREB OG BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG
Det nye Sølund ligger unikt placeret midt i 
et både rekreativt og livligt lokalområde på 
Nørrebro i København. De fi re teams har alle 
løst en stor og udfordrende opgave. Dels har de 
forholdt sig til et komplekst og kompakt program 
med mange tekniske og organisatoriske 
bindinger, og samtidig leveret forslag af høj 
arkitektonisk kvalitet, der indpasser sig i 
bybilledet, skaber herlighedsværdi for både 
beboere og omgivelser og endelig gentænker 
rammer for fællesskaber på tværs af 
generationer.  

Dommerkomitéen har i sin bedømmelse 
lagt stor vægt på forslagenes evne til i 
hovedgreb, arkitektonisk- og landskabsmæssig 
bearbejdning at indskrive sig i den bymæssige 
sammenhæng og samtidig skabe funktionelle 
indretninger og logistiske sammenhænge i 
bebyggelsen. 

Alle fi re forslag arbejder med karrébebyggelsen 
som hovedmotiv, hvilket dommerkomitéen 
fi nder rigtigt på dette sted. Forslagene er dog 
væsensforskellige i udtryk og disponering i 
forhold til antal og størrelse af bebyggelsens 
indre gårdrum. Forslag 62223 og 88088 
spænder bebyggelsen ud i hele byggefeltet 
og skaber derved et meget urbant udtryk, 

mindre bygninger i landskabet, beskrives 
som den sammensatte fortolkning af det 
bagvedliggende kvarter, virker overbevisende.

Forslagene tager alle udgangspunkt i stedets 
materialitet, og arbejder med teglstensfacader i 
forskellige nuancer og detaljeringsgrad, i nogle 
forslag suppleret med træ i forbindelse med 
indgangspartier, altaner eller gårdrum.

Facaderne i forslag 10939  er velkomponerede  
med et mangfoldigt og varieret udtryk, samtidig 
med at det samlede byggeri fremstår med stor 
ro og homogenitet. Ligeledes er facaderne 
i forslag 62223 meget velproportionerede, 
varierede og afstemte i forhold til områdets 
byhuse. Begge forslag udtrykker høj 
arkitektonisk kvalitet. Forslag 88088 arbejder 
med fi re facadetypologier med bevist 
forskellige, moderne facadeudformninger, 
men sammenholdt med  bygningskroppenes 
skalamæssige monotoni virker det samlede 
udtryk ikke overbevisende på stedet. 
Karréstrukturen i forslag 94322 fremstår 
med tyngde og massivitet i røde teglsten og 
indskriver sig ikke overbevisende i bykvarterets 
og søfrontens skala og variation i materialitet. 

Det er dommerkomitéens opfattelse, at forslag 
10939 og forslag 62223 i særlig grad viser et 
stærkt og overbevisende hovedgreb af høj 
arkitektonisk kvalitet og indskriver sig fornemt i 
bykvarterets arkitektur og egenart. 
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for fællesskaber og møder på Sølund.  
Forslagene indeholder legeområder, 
sansehaver, dyrkningsarealer, udekøkkener, 
træningspladser, cafeområder, 
arbejdsværksteder og opholdspladser spundet 
ind i frodige haveudtryk. Forslag 62223 har 
i særlig grad markeret sig med en vision om 
at etablere et uderum med et vildtvoksende 
skovlignende motiv som svar på sansehaven og 
på det skyggeholdige udgangspunkt.

Projekterne er alle underlagt den præmis, 
at dele af deres udearealer og gårdrum må 
etableres på dæk over parkeringskælder. Det 
giver naturligvis en udfordring i at skabe gode 
vækstbetingelser for store træer i uderummene. 
En forudsætning er at sikre et tilstrækkeligt 
dybt vækstlag samt et dæk, der kan bære 
vækstlaget. Forslag 62223 har forholdt sig til 
situationen ved at undlade kælder under det 
gårdrum, som er tiltænkt de største træer og 
den mest intensive beplantning. I et andet 
gårdrum i samme projekt sikres vækstlag 
gennem hævede planteøer. 

Alle forslag har forholdt sig til bevaring af 
eksisterende træer som en præmis i projektet, 
men de er mere eller mindre eksplicitte omkring 
dette forhold.  De tilbagetrukne byggelinjer 
skal bl.a. sikre, at det er muligt at bibeholde og 
forstærke eksisterende beplantning forholdsvis 
uproblematisk i de grønne bælter langs 
Læssøesgade (hvor et særligt karakterfuldt 150 
årigt tempeltræ står) og den nordlige stikvej 

LANDSKAB OG UDERUM
Dommerkomitéen har haft fokus på den 
overordnede disponering og landskabelige 
bearbejdning såvel i relation til bykvarteret og 
søerne som på de mere private udearealer i 
tilknytning til boligerne på Sølund.  Projekternes 
forskellige bebyggelsesdisponeringer og 
relationen mellem fi gur og grund giver også 
udslag i variationer i udearealernes størrelser 
samt deres indadrettede eller udadvendte 
udtryk.  Forslag 62223 og 94322 skaber begge 
markante uderum orienteret imod søerne, for på 
den måde at invitere det rekreative offentlige liv 
ind – det ene forslag i form af en legeplads og 
det andet som regulært byrum.  Forslag 10939 
og 62223 har nogle klare opdelinger mellem 
indvendige og udvendige gårdrum i forhold til 
bebyggelsen, mens forslag 88088 og 94322 har 
skabt en mere kompleks opløst grænse, hvor 
porte og åbninger i facaden skaber passager og 
kig ind igennem karréen.  

Hvor projekt 10939, 88088 og 94322 har op 
til 6 omsluttede gårdrum og passager, så 
omslutter bebyggelsen i projekt 62223 tre større 
gårdhaver, hvoraf det ene er et semioffentligt 
uderum. Forslagenes mange små gårdrum vil 
som udgangspunkt ligge i skygge en stor del 
af året og vil kun have begrænset solindfald i 
sommermånederne.  

Alle forslag har givet righoldige bud på 
uderummenes indhold og beplantning 
og på hvordan de skaber gode rammer 

samt en række søjleeg langs Ryesgade. Det 
bliver forståeligt nok stort set umuligt at bevare 
træer inde på grunden i løsningen af det i 
kompakte program. 

Fremadrettet bliver det en vigtig opgave at sikre 
bevarede træer gennem hele projekterings- 
og byggeperioden, hvor de er mest sårbare 
og udsatte. Men det er i sidste ende også de 
velvoksne træer, der kan bidrage til at forankre 
bebyggelserne på stedet og tilføje Sølund 
værdifulde landskabelige kvaliteter.  

LAR
Samtlige projekter forholder sig i større eller 
mindre grad til håndtering af regnvand og 
koblingen til Ryesgade, der er udpeget til 
fremtidig skybrudsvej. Forarealerne langs 
Læssøesgade og stikvejen mellem Ryesgade 
og søerne bearbejdes i de fl este projekter som 
landskaber for synlig regnvandshåndtering 
gennem eksempelvis ”frodige lavninger 
i terræn” som beskrevet i 10939 eller via 
forsinkelsesbassiner og regnbede, som 
nævnt  i projekt 88088. I projekt 88088 samt 
94322 anvendes overfl adevand til deciderede 
vandspejle i de befæstede arealer.

FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF 
BEBOERGRUPPER OG GENERATIONER 
Fremtidens Sølund skal være kulturbærende 
for fællesskaber og skabe rammer, hvor 
fællesskab mellem beboergrupper og på 
tværs af generationer kan opstå og udvikles. 
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en offentlighed men samtidig etablerer en tryg 
base. Det er dette greb som dommerkomitéen 
i særlig grad ser som et innovativt svar på 
balancen mellem det trygge og det offentlige 
fællesskab på tværs af generationer. 

Alle fi re forslag placerer ungdomsboligerne og 
seniorbofællesskabet i områdets nordøstlige 
del med ungdomsboligerne i en selvstændig 
bygning mod Ryesgade. I forslag 62223 og 
forslag 88088 er seniorbofællesskabet placeret 
i plejecenterets stueetage i tæt tilknytning 
til centerfunktionerne, mens det i forslag 
10939 er placeret i en selvstændig bygning 
og i forslag 94332 er knyttet sammen med 
ungdomsboligerne. 

Dommerkomitéen har vurderet at forslagene 
med tæt tilknytning til plejecenteret bedst vil 

Dommerkomitéen har prioriteret de forslag, 
der formår at balancere beboernes behov for 
tryghed og privathed med byliv i mødet med 
lokalområdet. 

Det er især uderum og fællesfunktioner, der i 
næsten alle forslag udpeges som potentielle 
mødesteder på tværs af generationer. 
Flere forslag foreslår hvordan uderum for 
daginstitutionen kan kobles med fælleshaver for 
plejecentrets beboere med en vision om, at de 
to grupper kan berige hinanden. 

I forslag 10939 etableres et mødested på tværs 
af generationer som et forholdsvis offentligt 
orienteret uderum, der kobler sig direkte til 
ankomstpassagen og bylivet. I forslag 62223 
har man på formen vis skabt et uderum for 
fællesskabet, der på en gang er orienteret mod 

kunne understøtte intentionerne om at skabe liv 
og fællesskab mellem beboergrupperne.   

Dommerkomitéen vurderer, at daginstitution 
i alle fi re forslag er godt integreret og med 
forskellige ændringer i placering og disponering 
vil kunne opfylde konkurrenceprogrammets krav 
og ønsker. 

FUNKTIONALITET OG LOGISTISKE 
SAMMENHÆNGE
Logistik i forbindelse med leverancer, 
affaldshåndtering mv. skal fungere effektivt 
og optimalt på Fremtidens Sølund, og 
dommerkomitéen har haft stort fokus på 
forslagenes funktionelle løsninger og logistiske 
sammenhænge internt i plejecenteret og i 
det samlede byggeri. Ved bedømmelsen af 
de funktionelle forhold har dommerkomitéen 
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gårde og antallet af loop. Små gårde bevirker, 
at der kommer mindre lys til de nederste 
etager, indbliksgener er større ved små 
gårde og endelig vil mange loop, der hænger 
sammen som sløjfer, gøre det svært for ældre 
mennesker at orientere sig, særlig svært for 
mennesker med en demenssygdom. Det 
er dommerkomitéens overbevisning at få 
loop bedst understøtter kravet om trygge og 
overskuelige rammer. Endvidere vurderes store 
gårdrum som et aktiv i forhold til brugsværdien 
af gårdene og i forhold til kvaliteten af dagslys i 
boliger i de nederste etager.  

I forslag 10939 er boliggrupperne kompakt 
organiseret i loop omkring fi re indre gårdrum. 
De fælles køkken-opholdsområder er 
velbelyste med fi nt udsyn både til gårdhaverne 
og til omgivelserne. Forslag 62223 har 

lagt vægt på forslagenes evne til at skabe 
trygge og hjemlige rammer i plejeboligerne 
og i fællesarealerne, samtidig med at 
medarbejdernes arbejdsvilkår prioriteres højt. 

Forslag 62223, forslag 88088 og forslag 94322 
har alle centralt placerede hovedindgange, 
hvorfra det er let at orientere sig i forhold til 
foyer og elevatorer, der fører til de overliggende 
boligetager. I Forslag 10939 medfører 
hovedindgangens placering i det yderste hjørne 
og produktionskøkkenets centrale placering, 
at det er svært at orientere sig i forhold til 
elevatorer til de enkelte boliggrupper.

Boliggrupperne er i samtlige forslag organiseret 
i loop omkring henholdsvis tre og fi re indre 
gårdrum. Det er tydeligt at antallet af gårde 
får indfl ydelse på størrelsen af de enkelte 

boliggrupperne organiseret om tre velbelyst 
gårdrum. Det er dommerkomitéens vurdering, et 
boliggrupperne er velfungerende med generøst 
mange velbelyste fælles opholdsområder, 
der giver mulighed for varierende grader af 
socialt liv og tilhørsforhold. I forslag 88088 
er boliggrupperne organiseret i loop om fi re 
mindre gårde. Der er forholdsvis mange mørke 
korridorer, som dog mildnes af fi ne orangerier. 

Plejeboligerne i forslag 10939, forslag 88088 og 
forslag 94322 er  alle  velfungerende, klassiske 
og enkle. Det er dommerkomitéens opfattelse, 
at forslag 62223 i særlig grad skaber trygge og 
hjemlige rammer ved at skabe overskuelighed 
og gennem de mange små velbelyste sociale 
opholdsområder.
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de tekniske installationer. Specielt to forslag 
(88088 og 94322) har på forskellig vis arbejdet 
med at sikre, at de tekniske installationer 
eller installationsskakte er udført med ekstra 
kapacitet for at kunne matche fremtidige behov 
for fl ere eller større tekniske installationer.

Der er således tre af forslagene (62223, 88088 
og 94322), der indeholder den efterspurgte 
fl eksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige 
ændrede indretninger eller anvendelser.

INDEKLIMA
De fi re forslag har alle i forskelligt omfang 
beskrevet forskellige tiltag til sikring af et sundt 
indeklima. Specielt har forslag 62223 beskrevet 
og konkretiseret en række effektive og fornuftige 
tiltag, der kan forventes at sikre et sundt 
indeklima, f.eks. gennem screeninger der har 
minimeret risikoen for indbygning af skadelige 
partikler og sikret anvendelse af miljø- og 
indeklimamærkede produkter, anvendelse af frit 
eksponerede varmeakkumulerende overfl ader 
og udvendig automatisk solafskærmning 
med manuel overstyring, implementering af 
dynamisk belysning, ligesom forslaget har 
demonstreret vigtigheden af at sikre et godt 
akustisk indeklima.

To af de øvrige forslag (10939 og 88088) 
forholder sig også til de fl este af disse temaer, 
men begge savner enten en konkretisering 
heraf eller også har beskrivelsen mere karakter 
af hensigtserklæringer, idet tiltagene ikke 
fremstår indarbejdet i forslagene. Begge forslag 

FLEKSIBILITET 
Dommerkomitéen har lagt stor vægt på 
at forslaget udviser teknisk og konstruktiv 
robusthed i forhold til bygningsfl eksibilitet 
og generalitet. Alle fi re forslag er baseret 
på varierende kombinationer af bærende 
betonydervægge og/eller bærende betonsøjler 
og betonbjælker med bærelinjer placeret 
i henholdsvis facader og langsgående 
søjlerækker. Der er således tale om kendte og 
robuste konstruktionsprincipper, som ofte giver 
god fl eksibilitet i forhold til ændret anvendelse 
og indretning. 

For ét forslag (10939) udgøres de bærende 
vægge imidlertid af de tværgående 
betonvægge, hvilket vurderes at give 
meget store bindinger i forhold til fremtidige 
konstruktive ændringer. De tre øvrige forslag 
(62223, 88088 og 94322) vurderes alle at have 
god fl eksibilitet i forhold til eventuelle fremtidige 
konstruktive ændringer. For forslag 88088 er 
det således f.eks. beskrevet, at der på udvalgte 
steder i betondæk- og vægge forberedes 
for udsparinger / hulboringer til tekniske 
installationer, uden at dette efterfølgende vil 
kræve statisk forstærkning. I samme forslag 
forudses dog en risiko for en uhensigtsmæssig 
”sen” lukning af råhuset med deraf følgende 
potentielle ulemper fra f. eks. sen aptering og 
skadelige vejrpåvirkninger.

I alle fi re projekter er der bevidst arbejdet 
med at sikre en god fl eksibilitet med hensyn 
til fremtidige ændringer eller udbygninger af 

arbejder med natkøling i sommerperioden for 
minimering af overtemperaturer, hvilket vurderes 
at kunne være problematisk i plejeboliger.

Tre forslag (62223, 88088 og 94322) 
har implementeret forskellige former for 
sundhedslys, døgnrytmelys eller dynamisk lys. 
Et nytænkende tiltag til sikring af et attraktivt 
belysningsmiljø, der både giver øget livskvalitet 
og velbefi ndende og øget arbejdskvalitet. Et 
forslag (94322) giver ud over anvendelsen 
af dynamisk lys blot en ganske kortfattet 
beskrivelse af det forventede indeklima, og der 
savnes en mere fyldestgørende beskrivelse 
heraf, ligesom det foreslåede princip for 
undgåelse af overtemperaturer ikke vurderes at 
ville have den ønskede effekt.

Alle fi re forslag demonstrerer, hvor vigtigt 
dagslys er for beboere, personale og børns 
livskvalitet, effektivitet og indlæring, og der er i 
alle fi re forslag arbejdet med bevidst med sikring 
af gode dagslysforhold gennem en fornuftig 
vinduesstørrelse og placering. I tre af forslagene 
(10939, 88088 og 94322) er der i forskelligt 
omfang nogle få områder, der kunne have 
behov for en bearbejdning (indeliggende rum, 
gårdrum, seniorboligerne, daginstitutionen). 
Det er imidlertid ikke noget der er problematisk 
og alt i alt er der for alle fi re forslag tale om 
dagslysmæssigt veldisponerede projekter.

BÆREDYGTIGHED
I to af forslagene (10939 og 62223) er der 
arbejdet meget bevidst med konkrete og 
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Forslag 88088’s tilgang til bæredygtighed 
fremstår som en beskrivelse af gode hensigter 
og strategier, men savner dog en mere konkret 
eller eksemplifi ceret beskrivelse af de forskellige 
tiltag, specielt i forhold til klimaskærm og 
DGNB-certifi cering. Forslag 94322 forholder sig 
ikke til bæredygtige tiltag i klimaskærmen og er 
meget kortfatte i forhold til materialer, idet der 
blot er givet en beskrivelse af anvendelse af 
en særlig trækonstruktion med et godt CO2-
regnskab. Forslaget forholder sig ikke til DGNB-
certifi cering og er generelt mangelfuldt i forhold 
til bæredygtighed.

ANLÆGSØKONOMI
Forslagene er blevet vurderet på deres 
evne til at kunne realiseres inden for den 
samlede anlægsramme, hvor de afl everede 
kalkulationsark med kommentarer og selve 
forslagene er blevet vurderet.

For alle fi re forslag vurderes det, at de 
grundlæggende består af en relativt enkel 
bygningsmæssig geometri, at der er anvendt 
relativt ukomplicerede løsninger i facader og 
tag, og at der på de tekniske installationer 
og bærende konstruktioner altovervejende 
anvendes omkostningsøkonomiske løsninger.

HONORAR
Det tilbudte evalueringstekniske honorar 
varierer i de fi re tilbud fra ca. 83,2 mio. til 92,5 
mio. og alle fi re tilbud indeholder en tilbudt 
honorarprocent inden for den oplyste ramme for 
tilbudslistens pkt. 1 mellem 8,0 og 11,0%.

velbeskrevne tiltag til opfyldelse af energikrav i 
bygningsklasse 2020 (højisoleret klimaskærm, 
superlavenergivinduer, behovsstyret ventilation 
med varmegenvinding, implementering af 
solceller m.v. Det vurderes dog, at forslag 10939 
kan forventes at skulle bearbejdes i forhold til 
de meget store vinduer for at kunne opfylde 
energikravet, specielt set i lyset af det relativt 
lille solcelleareal. Dette vurderes dog ikke at 
være problematisk.

For forslag 88088 er givet en kortfattet 
beskrivelse af nogle generelle tiltag for sikring 
af, at byggeriet lever op til energikravet til 
bygningsklasse 2020, og der savnes en 
beskrivelse af konkrete tiltag. Det vurderes 
at også forslag 88088 har behov for en 
bearbejdning for at kunne opfylde energikravene 
i bygningsklasse 2020. men også at dette ikke 
vil være problematisk.

Forslag 94322 forholder sig ikke til 
energikravene i bygningsklase 2020, og 
forslaget er meget mangelfuldt i forhold til 
energioptimering. Både forslag 10939 og 62223 
demonstrerer en god tilgang til bæredygtighed 
i forhold til såvel klimaskærm og materialevalg 
som sandsynliggørelse af, at forslagene vil 
kunne opnå en DGNB bronze-certifi cering. I 
begge forslag er givet en konkret beskrivelse 
af bæredygtige tiltag i forhold til klimaskærm og 
materialer, og specielt forslag 10696 giver en 
fyldestgørende beskrivelse af hvilke centrale 
temaer og tiltag, der er indarbejdet for at sikre 
den ønskede DGNB certifi cering.

Der er ved vurderingen anvendt en model, 
hvor det laveste tilbud er tildelt 10 point 
(max) og hvor et fi ktivt honorar der er 75% 
højere end laveste tilbud tildeles pointtallet 
1. Der er herefter interpoleret herimellem ved 
fastlæggelse af point for de øvrige tre tilbud.

KONKLUSION
Forslagene har hver i sær givet særdeles 
gode og markante bud på løsningen af den 
komplekse opgave, hvilket har medvirket 
til at kvalifi cere bedømmelsen. Opgaven 
har budt på store udfordringer i forhold til at 
opfylde programmets mange delprojekter og 
til dels modsatrettede ønsker om fællesskab, 
byliv og privathed for beboerne og krav om 
effektiv logistik for medarbejderne. Ingen 
af de fi re forslag lever til fulde op til alle 
konkurrenceprogrammets krav og ønsker til 
byggeriet, men ville i forskellig grad skulle 
viderebearbejdes for at løse den stillede 
opgave.     

Det er dommerkomitéens vurdering at forslag 
62223, er det forslag der entydigt giver det 
bedste bud på en bebyggelse, der kan indfri 
forventningerne til Fremtidens Sølund. Det 
er således en enstemmig dommerkomite 
der indstiller forslag 62223 som vinder af 
projektkonkurrencens Fase 1.
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fi nt rytmeskift mod den omkringliggende 
by. Forslaget udpeger tempeltræet langs 
Læssøsgade som bevaret samtidig med at 
søjleeg langs Ryesgade forstærkes. 

Forslaget har organiseret plejeboligerne, 
ungdomsboligerne og seniorboligerne i tre 
adskilte bygningsvolumener omkring et præcist 
defi neret fælles uderum ”Lysningen”. Det er 
en tværgående passage mellem Ryesgade 
og søerne, hvorfra der er direkte adgang til 
alle bygningernes hovedindgange. På den 
måde samles livet og bevægelsen ind og ud 
af Sølund et sted, og Lysningen fungerer som 
det offentlige rum, der bidrager til at danne 
fællesskab mellem de forskellige aktiviteter 
og boformer. Det understøttes af at Sølunds 
primære aktiviteter som caféen, foyeren, salen, 
de unges vaskeri og seniorernes fælleslokaler 
alle har gennemsigtige og/eller tilgængelige 
arealer vendt mod Lysningen. 

Ungdomsboliger og seniorbofællesskab er med 
selvstændige volumener placeret i et grønt 
bælte nord for Lysningen, mens plejecenteret 
sammen med daginstitutionen ligger syd for 
Lysningen i en stor karrébygning organiseret 
omkring fi re indre gårdrum. Projektet 
defi nerer som underlag et sammenhængende 
grønt tæppe, der indskriver hele Sølund 
i en landskabspark, der dog træder mest 
tydeligt frem omkring ungdomsboliger og 
seniorbofælleskab. 

FORSLAG 10939

Totalrådgiver: 
Arkitema K/S

Underrådgiver: 
Alectia A/S

HOVEDGREB OG BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG

Forslaget har et markant hovedgreb, der 
med sin arkitektur er en fornem og moderne 
tolkning af karrébebyggelsen. Forslaget deler 
byggefeltet op i tre bygningsvolumener, der 
hver har karréstrukturen som hovedmotiv. 
I de kompakte bygninger og varierende 
murede facader, oplever man et klart 
facade- og volumenmæssigt slægtskab med 
nabokarréerne. 

Facaderne er velkomponerede.  Med en rigdom 
i åbninger, pauser og forskydninger opnår 
forslaget et mangfoldigt og varieret udtryk 
samtidig med, at det samlede byggeri fremstår 
med stor ro og homogenitet.  

Hele Sølund bindes sammen af et grønt 
tæppe, der favner alle bygninger i et 
campuslignende udtryk. Det grønne bånd 
accentueres i området omkring ungdomsboliger 
og seniorbofællesskab, hvilket giver et 

Foyer

ASF

hoved-
indgang

PlejecenterFællesskab

indgang

indgang

indgang

Daginstitution

Senior-
bofællesskab

Ungdomboliger

Fra en bymæssig vinkel fungerer dette taktskifte 
i karréstrukturens ellers stramme kant godt. 
Men det virker problematisk, at Sølunds indre 
disponering forfordeler herlighedsværdier 
omkring seniorboliger og ungdomsboliger, 
med den konsekvens at plejecenterets uderum 
står tilbage overordentligt komprimerede. 
Dommerkomitéen er ikke overbevist om at 
de rekreative arealer kommer størstedelen af 
Sølunds beboere til gode. Ligeledes kan der 
ske en form for domesticering af områderne, 
der dels ligger tæt op af seniorboligenes private 
haver og dels er for uartikulerede til at skabe et 
egentligt offentligt udtryk.
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Gårdrum
Plejecenterets indre gårdrum udarbejdes 
med fi re forskellige temaer, der hver i sær er 
fi nt beskrevet som indeholdende forskellige 
karakterer og kvaliteter. 

Generationernes Have er det østlige gårdrum, 
som deles mellem daginstitutionen og pleje-
centeret. Her skal en kombination af regn-bede, 
legeredskaber, stiforløb og siddepladser gøre 
mødet mellem børn og ældre muligt. En fi n 
tanke om sameksistens og gensidig berigelse.
Sansernes Have i det vestlige gårdrum 
beskrives som et stille stemningsfuldt rum med 
et righoldigt liv i form af bærbuske, blomster-
bede, fuglesang, rislende vand og insekter. 

Den sydlige gård Nyttehaven indeholder 
dyrkningsbede, kaninbure, orangeri, som et 
aktivt rum både børn og ældre kan få gavn 
af.  Gårdhaven fortsætter ind under bygningen 
i et overdækket areal ud mod søen, som 
dommerkomitéen dog er usikre på kvaliteten af.
Det sidste gårdrum er en terrasse i 1. sals højde 
med krukker, blomster, slyngplanter og ophold. 
Alle fi re haverum er i forhold til indhold og 
aktivitetsmuligheder veldefi nerede, men de 
bliver også meget kompakte. Med det ret 
komplekse program er de derfor helt afhængige 
af et højt vedligeholdelsesniveau for at fungere 
godt. Det er i funktionerne æstetikken skal 
trækkes frem, idet der ikke er noget bærende 
landskabeligt træk, der giver haverummene en 
overordnet karakter.
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FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF 
BEBOERGRUPPER OG GENERATIONER

Lysningen er det centrale rum og fungerer som 
det sociale og funktionelle bindeled mellem 
bygninger, beboere, ansatte og byens borgere. 
Centralt i Lysningen ligger ’Naboskabet’, som er 
tænkt at fungere som Sølunds fælleshus.
Lysningen defi neres også som det lokale 
offentlige mødested på tværs af generationer. 
Lysningen, som snarere skal læses som en 
passage for fodgængere og cyklister, kan 
fungere godt som semioffentligt rum og skabe 
en lokal bymæssighed omkring de forskellige 
adgange. 

Det virker dog ikke ovebevisende, at dette 
offentlige rum også kan blive en kvalitet 
for beboerne på plejecenteret, selvom det 
kan fungere godt for andre beboere og for 
offentligheden med den komprimering af 
liv og aktivitet, som den dynamiske zone af 
ind og udgange kan bidrage med. Det er 
tvivlsomt, om især plejecenterets beboere 
med ringe aktionsradius får glæde af 
fællesskabet i Naboskabet. Der er lang vej fra 
plejeboligetagerne og de ældre skal bevæge sig 
gennem en stueetage, der er svær at orientere 
sig i. 

Seniorbofællesskabet er isoleret i eget hus 
hvilket ikke understøtter en naturlig og let brug 
af centerfunktionerne i plejecenterets stueetage. 

Der er direkte forbindelse fra daginstitutionen 
til café og til fælles, overdækket udeareal ved 
plejecenterets træningshave. Her kan ældre 
og børn mødes i begrænset omfang. Uformelle 
møder på tværs af generationer sker ved 
hovedindgangen til daginstitutionen.

FUNKTIONELLE INDRETNINGER OG 
LOGISTISKE SAMMENHÆNGE

Plejecenter
Centerfunktionerne fi ndes i plejecenterets 
stueetage, hvorfra der er forbindelse med 
trappe ved receptionen og tre sæt elevatorer 
til boligetagerne. Stueetagen virker svær 
at orientere sig i. Indretningen lider under 
hovedindgangens placering i det yderste hjørne 
og produktionskøkkenets centrale placering, 
der modarbejder en logisk og overskuelig 
indretning.  Det er uhensigtsmæssigt, at café 
og multisal er adskilt af en elevatorkerne, 
da det hindrer muligheden for at lægge 
funktionerne sammen, når der afholdes store 
fællesarrangementer i plejecenteret. Cafeéen 
i plejecenterets stueetage ligger i direkte 
forbindelse med Lysningen. Det er dog tvivlsomt 
om det område, der er tiltænkt udeservering, vil 
have tilstrækkelig attraktionsværdi, da det, på 
nær i morgentimerne, vil henligge i skygge. 

Boliggrupperne er placeret på de øvre 4/5 
etager og organiseret i et 8-tals loop omkring 
fi re indre gårdrum. 

Boliggrupperne har en kompakt disponering 
i afdelingerne på etagerne og er klart opdelt 
i 6 boliggrupper á 12 boliger. Boliggrupperne 
er 2 og 2 organiseret omkring fi ne, velbelyste 
fælles køkken-opholdsområder. Boliggrupperne 
er velfungerende og de fælles gennemlyste 
opholdsområder og de spredte opholdsnicher 
bidrager til at bryde korridorernes monotoni. 

Fællesområdernes placering giver fi n 
mulighed for udsyn både til gårdhaverne og 
til omgivelserne.  Boliger, der er placeret i 
de indeliggende hjørner, bevirker dog, at der 
kommer mørke vinkelhjørner i boliggangene. 
Fællesrum på 5. Sal og tagterrasser virker 
meget attraktive.

De viste boligtyper er velfungerende, klassiske 
og enkle. Alle boligerne er udstyret med en fast 
træreol, der er tænkt indrettet med beboernes 
personlige ejendele. Det er et meget smukt 
element i boligen, man kan dog diskutere, om 
det fastlåser indretningen så meget, at beboeren 
ikke får plads til egne møbler i tilstrækkeligt 
omfang.

Kælderen er ikke optimalt indrettet, og 
understøtter ikke et logisk fl ow. Varegården 
er uheldigt placeret midt i kælderen, og der 
er ikke tydelig adskillelse mellem fødevarer 
og affald. Endvidere er der en lang og smal 
transportvej til affald, ligesom der ikke er direkte 
vareindlevering til køkkenet. 
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Daginstitution
Daginstitutionen har en attraktiv placering 
langs søerne, men legepladsen får dog, ved 
denne placering, ikke glæde af det mest 
solbeskinnede hjørne på grunden. Adgangen 
til daginstitutionen sker fra Lysningen, det nye 
fælles uderum mellem Ryesgade og søerne. 

Fra garderoben er der adgang til to fl øje med 
henholdsvis to og tre grupperum. Fællesrummet 

har mere kararakter af en serie af mindre nicher 
end et egentlig rum, hvilket begrænser brugen 
til forskellige fællesaktiviteter. Legepladsen 
mod gårdrummet virker meget mørk, og de 
adskilte udendørslegearealer gør det vanskeligt 
for personalet, at have et tilstrækkeligt samlet 
overblik over børnene der er ude. 

Daginstitutionens placering medfører at 
den ligger i skellet mellem etape 1 og etape 
2, og det vurderes, at daginstitutionens 
adgangsforhold og legeplads vil blive stærkt 
påvirket af støj og gener mens etablering af 
ungdomsboliger og seniorbofællesskab pågår.

Ungdomsboliger
Ungdomsboligerne er udformet som 
en karré i fem etager, orienteret mod 
Ryesgade. Indretningen med mødesteder på 
etagerne, giver mulighed for velfungerende 
gangnaboskaber. Bygningens aftrapning 
sikrer gode lysforhold i gårdrum og boliger 
og tagterrasser på etagerne fremstår meget 
attraktive. Boligerne er veldisponerede med 
gode dagslysforhold.

Seniorbofællesskab
Seniorbofællesskabet er udformet som en 
mini- karré i tre etager, placeret i Lysningen tæt 
på Søerne. Boligerne har egen indgang fra fi nt 
proportioneret fælles gårdhave. Alle boliger er 
veldisponerede med altan og gode muligheder 
for indretning. Tagterrasser og fællesrum, der er 
transparente mod ”Lysningen”, gør det private 

fællesskab muligt, samtidig med at det skaber 
tryghed.

FLEKSIBILITET – TEKNISK OG 
KONSTRUKTIV ROBUSTHED 

Konstruktioner
Byggeriet er udført som en klassisk 
betonelementkonstruktion. I øverste etage 
udføres konstruktionen af stålrammer, som 
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placeres på dæk over 4. etage. Fra 1. til og 
med 4. etage er konstruktionen vist udført i 
betonelementer med bærende tværvægge i 
lejlighedsskel og med huldæk, der spænder 
mellem tværvæggene. I selve etagedækket over 
stue udveksles konstruktionerne/bærelinjerne 
for at tilpasse sig funktionerne i stuetagen og 
ikke mindst at give mulighed for at etablere 
en funktionel parkeringskælder/kælder. 
Kælderkonstruktionen er tænkt udført som en 
insitu-støbt konstruktion, som dimensioneres, så 
den kan tage højde for vandtrykket i området.

Den væsentligste fordel ved det viste 
konstruktionsprincip er, at der er tale om et 
kendt og afprøvet princip, der giver fl eksibilitet i 
stue- og kælderetage.

På ”boligetagerne” (1. til og med 4. etage) 
vurderes konstruktionen i kraft af de mange 
bærende tværvægge imidlertid at være 
meget lidt fl eksibel i f. t. mulighederne for 
ændrede fremtidige ændringer f. eks. i form af 
lejlighedssammenlægninger eller ønsker om 
etablering af større sammenhængende rum. I 
udvekslingsetagen over stuen vil der desuden 
være en del bindinger i forhold til føringsveje 
for installationerne pga. de høje betonbjælker 
under etageadskillelsen.

Installationer
Tekniske hovedinstallationer etableres i to 
mindre og et stort centralt ventilationsteknikrum 
i kælder. Arealet afsat til teknikrum vurderes 

at være tilstrækkeligt. Der etableres 
veldimensionerede lodrette installationsskakte 
jævnt fordelt ved alle boliger. De bærende 
tværvægge kan dog være en udfordring i f. t. 
fremtidige ændringer.

Ventilationsanlægget udføres som balanceret 
komfortventilation med varmegenvinding og 
behovsstyring efter temperatur og CO2-indhold, 
hvilket vurderes at være et meget fornuftigt 
ventilationsprincip.

Føringsveje er udlagt ekstra rigelige for sikring 
af fremtidig fl eksibilitet i f. t. fremtidige nye 
funktioner. Den beskrevne funktion m. natkøling 
af bygningens massive konstruktioner vurderes 
ikke umiddelbart som hensigtsmæssig i en 
plejeboligbebyggelse.

Varmeanlæg er baseret på fjernvarme 
og udføres som 2-strengssystem med 
rumopvarmning i lejligheder via gulvvarme. 
Øvrige rum opvarmes med radiatorer.

Varmtvandsforsyning udføres med cirkulation og 
termostatiske cirkulationsventiler, der fastholder 
en konstant forindstillet temperatur. Herudover 
anvendes vandbesparende blandingsbatterier 
og der etableres målere for detektering af 
lækager.

Alle vandrette hovedføringer af el er placeret 
over nedsænket loft eller i supplerende rør i 
gulv. Alle føringer udføres i ”overstørrelse”, 

så de er forberedt for etablering af yderligere 
installationer. Der etableres jævnt fordelte 
rengørings- og servicestikkontakter, med 
max. 15 m til en stikkontakt. Installationer for 
belysning er beskrevet udført m. styring efter 
dagslysniveau og tilstedeværelse.

Brand
Forslaget redegør på fi n vis for de 
grundlæggende tanker i den påtænkte 
brandstrategi. Projektet anses muligt at 
gennemføre med en række tilpasninger og 
evt. supplerende tekniske tiltag hvor arten og 
omfanget afhænger af hvordan der specifi kt 
argumenteres for personsikkerheden i 
bygningerne.

INDEKLIMA

Termisk indeklima og luftkvalitet
Forslaget indeholder fl ere fornuftige gode 
tiltag, der vil medvirke til at sikre et sundt 
indeklima. Det er beskrevet, at der sigtes mod 
opfyldelse af indeklima klasse B jf. EN15251 
(svarende til mindre end < 20 % utilfredse). 
Dette er måske ikke så ambitiøst, men dog en 
veldefi neret målsætning. Forslaget beskriver, 
at der er sikret muligheder for lokal styring 
af indelufttemperaturer. Dette er dog ikke 
konkretiseret. Der anvendes behovsstyret 
ventilation reguleret efter rumtemperatur og 
CO2-indhold, hvilket vurderes at ville sikre 
et attraktivt indeklima. Derudover etableres 
automatisk solafskærmning og solafskærmende 
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glas. Det er dog uklart, om solafskærmningen 
er udvendig eller indvendig, og om 
solafskærmningen kan overstyres manuelt.

Med hensyn til materialevalg er beskrevet en 
fornuftig strategi for sikring af et sundt indeklima 
gennem anvendelse af materialer med en 
dokumenteret lav emission og anvendelse af 
overfl adebehandlinger (maling m.v.), der er 
svanemærkede el. lign.

Der er desuden arbejdet med natkøling i 
form af nedkøling af bygningskonstruktionen, 
så bygningen kan optage overskudsvarme, 
hvis dette skulle forekomme. Dette er en 
enkel og effektiv metode til reduktion af 
risikoen for overtemperaturer. Natkøling kan 
i plejeboliger imidlertid være en kompleks 
funktion, da behovene herfor kan være meget 
individuelle og dermed svære at styre, ligesom 
natkøling i plejeboliger, hvor der er en høj 
andel af trækfølsomme beboere, ikke vil være 
hensigtsmæssig.

Dagslys
Projektet har haft god fokus på at sikre 
gode dagslysforhold i såvel boliger som 
fælles- og servicearealer. Dagslys i boliger er 
sikret gennem højt placerede store vinduer 
og relativt gode afstande til modstående 
facader i ”indeliggende boliger” samt lyse 
facadeoverfl ader i gårdrum. Det er beskrevet, at 
dagslysadgang til de indeliggende rum vaskeri 

og værksted er sikret gennem ovenlys. Dette er 
dog ikke vist.

Det vurderes, at der på trods af de relativt store 
udhæng fra altaner vil være gode dagslysforhold 
i bebyggelsens boliger. Dette underbygges af 
de udførte dagslysberegninger. Tilsvarende 
vurderes de forventede dagslysforhold i 
såvel fælles- som servicearealer at være 
tilfredsstillende.

Daginstitutionen virker til at være velforsynet 
med dagslys. Det tilstødende indeliggende 
gårdrum vil dog ligge i skygge en stor del af 
året.

Ungdomsboligerne har god tilgang af dagslys 
både for gadevendte- og gårdvendte boliger 
i kraft af såvel vinduesstørrelse og -placering 
som det nedtrappede bygningsforløb mod syd.

Der etableres en række lysgårde i bebyggelsens 
hjørner for at trække dagslyset ned til de 
underste etager. Effekten heraf vurderes 
dog at være meget begrænset dels i kraft af 
lysgårdenes begrænsede størrelse, og dels 
fordi de kun giver dagslys til en fl ugttrappe og 
en lille del af gangarealet.

Som det også fremgår af de udarbejdede 
skyggediagrammer, vil der ikke være meget 
direkte sol ned i gårdrummene.

BÆREDYGTIGHED

Energi
Der er beskrevet en veldefi neret strategi for at 
sikre, at bygningen overholder bygningsklasse 
2020 gennem en række konkrete enkle og 
effektive tiltag:

• En højisoleret klimaskærm m. ml. 300 og 
400 mm isolering

• Fokus på linietab og tæthed som er 
essentielt for bygningsklasse 2020

• Superlavenergiruder m. en U-værdi på 
0,8 W/m²K og kuldebroafbrydelse af 
profi lsystem

• Minimering af kuldebroer
• Ventilation m. VGV og automatisk 

behovsstyring
• LED-belysning
• Styring af kunstlys efter dagslysbehov
• Implementering af solceller. Omfanget heraf 

er dog ikke beskrevet. Solcellearealet er på 
tegningsmaterialet opmålt til ca. 600 m²

På grund af de mange store vinduer virker det 
ikke sandsynligt, at byggeriet kan overholde 
bygningsklasse 2020 med et solcelleanlæg 
på ca. 600 m². Det vurderes dog, at dette kan 
løses ved at reducere vinduesarealerne. Dette 
vil ikke være noget problem, da der f.eks. kan 
etableres lave brystninger under mange af 
vinduerne, uden at dette vil have indfl ydelse på 
dagslysforholdene.
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Generelt er der tale om en velbeskrevet strategi 
for sikring af et materialemæssigt bæredygtigt 
byggeri

Bæredygtighed & DGNB
Der er givet en fyldestgørende beskrivelse 
af, hvilke centrale temaer og tiltag der er 
indarbejdet i forslaget for at sikre, at den 
ønskede bronze-certifi cering efter DGNB 
kan opnås. Det er således troværdigt, at det 
udarbejdede forslag vil kunne certifi ceres til 
DGNB bronze.

KONKLUSION

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 
1- Funktion og bedømmelseskriterie 2- 
Arkitektur
Forslaget placerer tre bygningsvolumener, 
hver med karréstrukturen som hovedmotiv, på 
et grønt tæppe, der favner alle bygningerne 
i et campuslignende udtryk. I de kompakte 
bygninger og varierende murede facader 
opleves et klart facade- og volumenmæssigt 
slægtskab med nabokarréerne.  Hovedgrebet 
er markant med en fornem og moderne tolkning 
af den murede karrébebyggelse. Facaderne er 
velkomponerede med et mangfoldigt og varieret 
udtryk, samtidig med at det samlede byggeri 
fremstår med stor ro og homogenitet.

Passagen ’Lysningen’ mellem Ryesgade og 
søerne, hvor alle indgange og bebyggelsens 
fælleshus Naboskabet placeres, er det 

Klimaskærm
Der anvendes præfabrikerede velisolerede 
facadeelementer med fokus på høj 
tæthed og minimering af kuldebroer samt 
minimeret materialespild. Herudover 
anvendes superlavenergiruder med effektiv 
kuldebroafbrydelse. Det er beskrevet, at der 
i klimaskærmen er foretaget en optimering af 
størrelse og placering af vinduer. Den omtalte 
optimerede størrelse og placering af vinduer 
virker imidlertid ikke som om, den reelt er 
implementeret jf. ovenstående kommentar om 
opfyldelse af energikrav til bygningsklasse 2020

Materialevalg
Der er givet en god beskrivelse af fl ere konkrete 
tiltag i f. t. bæredygtighed og materialevalg, 
som medvirker til at sikre forslagets 
bæredygtighedsprofi l:

• Det er beskrevet, at der anvendes 
materialer med lav miljøbelastning, høj 
genanvendelighed eller lang levetid. F.eks. 
tegl og gips, der begge kan nedknuses og 
genanvendes, ligesom der er fokuseret på 
minimeret materialespild. 

• Der anvendes FSC-certifi ceret træ i facader 
og tagkonstruktion. 

• Gulve udføres enten i linoleum baseret på 
naturprodukter som linolie og kridt eller af 
certifi ceret træ. 

• Der er foreskrevet anvendelse af 
indeklimamærkede produkter

centrale rum, der skal fungere som det 
sociale og funktionelle bindeled mellem 
bygninger, beboere, ansatte og byens borgere. 
Dommerkomitéen fi nder det dog tvivlsomt om 
plejecenterets beboere med ringe aktionsradius 
får glæde af fællesskabet i Naboskabet. 
Endvidere understøtter seniorbofællesskabets 
isolerede placering ikke en naturlig og let brug 
af funktionerne i plejecenterets stueetage.  
Lysningen kan fungere godt som semioffentligt 
rum og skabe en lokal bymæssighed, men 
hovedgrebet skaber samtidig en problematisk 
ubalance, der forfordeler herlighedsværdier 
omkring seniorbofællesskab og 
ungdomsboliger, mens plejecenterets uderum 
bliver overordentligt komprimerede. 

I plejecenteret har boligetagerne mange 
kvaliteter og en kompakt disponering 
med god funktionalitet. Boliggrupperne 
er organiseret omkring fi ne, velbelyste 
fælles køkken-opholdsområder og de viste 
boligtyper er velfungerende, klassiske 
og enkle. Plejecenterets stueetage virker 
derimod uforløst og svær at orientere sig i. 
Indretningen lider under hovedindgangens 
og produktionskøkkenets placering, der 
modarbejder en logisk og overskuelig 
indretning. Desuden er kælderen ikke optimalt 
indrettet, og understøtter ikke et logisk fl ow.    
Plejecenterets indre gårdrum er fi nt beskrevet 
som temahaver med forskellig karakter og 
er i forhold til indhold og aktivitetsmuligheder 
veldefi nerede, men også meget kompakte.
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Forslaget vurderes ikke at være fl eksibelt 
i f. t. fremtidige ændringer på grund af de 
stærke bindinger i de konstruktionsmæssige 
principper. Installationsmæssigt er der tale om 
et fl eksibelt fremtidssikret projekt. Men der er 
tale om en fl eksibilitet der har begrænsede 
udnyttelsesmuligheder på grund af det 
konstruktive princip.

Der er overordnet tale om en fi n strategi for 
sikring af et sundt indeklima, men tiltagene 
kunne godt være beskrevet mere konkret. Som 
helhed er det et dagslysmæssigt fi nt projekt.

Forslaget er energimæssigt velbeskrevet 
men vurderes ikke i sin nuværende form 
at kunne leve op til bygningsklasse 2020. 
Bæredygtighedsmæssigt er der tale om et 
tilfredsstillende projekt.

Dommerkomitéen ønsker at fremhæve forslaget 
for dets stærke hovedgreb og fi ne indpasning i 
områdets arkitektur og egenart, men vurderer 
at forslagets udfordringer på det funktionelle, 
logistiske og indholdsmæssige plan ville kræve 
en omfattende bearbejdning, der vanskeligt ville 
kunne løses indenfor hovedgrebet.  

For bedømmelseskriterie 1 – Funktion 
tildeles forslaget pointtallet 7. Vægtet pointtal 
2,8.

For bedømmelseskriterie 2 – Arkitektur 
tildeles forslaget pointtallet 8. Vægtet pointtal 
2,8.

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 3 - 
Anlægsøkonomi
Det afl everede materiale vurderes 
gennembearbejdet og realistisk i forhold til 
det afl everede forslag. Det vurderes således, 
at det afl everede estimat i kalkulationsarket 
underbygger, at forslaget kan realiseres inden 
for anlægsrammen og tildeles pointtallet 8. 
Vægtet pointtal 1,2.

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 4
 - Tilbudt honorar
Tilbudt evalueringsteknisk honorar udgør kr. 
83.210.275,-
Dette er det lavest tilbudte honorar og dette 
tilbud tildeles pointtallet 10,0. Vægtet pointtal 1.

Forslag 10939 opnår et samlet vægtet 
pointtal på 7,8.
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Fra afdelingernes ankomstarealer eller 
Bystrøget er der adgang til en generøs tagetage 
med pergolaer, haver og fælles opholdsrum 
med en fantastisk udsigt over søerne. 
Tagetagen er tiltænkt beboere, pårørende og 
medarbejdere i Sølund, men derudover foreslås 
det, at der etableres et ”Nørregro” på taget af 
plan 4, som vil kunne invitere byens aktører op 
på Sølund.

Forslaget viser et meget stærkt hovedgreb 
med en bebyggelse, der i sin arkitektur og 
landskabsbearbejdning på fi neste vis indskriver 
sig som en moderne, naturligt integreret del af 
bykvarteret og søfronten.

FORSLAG 62223

Totalrådgiver: 
C.F. Møller Danmark A/S

Underrådgivere: 
Tredje Natur ApS, 
Bascon A/S, 
Transsolar Energietechnik GmbH

HOVEDGREB OG BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG

Overordnet spænder forslaget bebyggelsen ud 
i hele byggefeltet på by-karréens præmis med 
tre gårdrum. I byggefeltets hjørner trækkes 
facaderne tilbage, hvorved der dannes en 
Byplads og en Søplads. De indre gårdrum 
fremstår som en serie af grønne gårdrum, 
hvoraf det centrale ”Generationernes Torv” 
fungerer som forbindelsesleddet på tværs af 
Sølund, fra Ryesgade mod søsiden, som en 
gennemgående semi-offentlig passage. 

Det sociale og samlende omdrejningspunkt 
for hele bebyggelsen fi ndes i Bystrøget 
og Generationernes Torv i forening. Her 
er fællesfaciliteterne og servicefunktioner 
placeret, og fungerer som et socialt 
omdrejningspunkt for beboere og brugere af 
plejecenter, daginstitution, ungdomsboliger og 
seniorbofællesskab.

Placering og hoveddisponering af plejecenteret, 
daginstitutionen, ungdomsboligerne og 
seniorbofællesskabet og dimensionering, 
disponering og indretning af bebyggelsens 
gårdrum og offentlige tilgængelige udearealer 
vurderes overbevisende løst.

Facaderne er generelt meget velproportionerede 
og afstemte i forhold til områdets byhuse.

Projektets disponering sikrer med et enkelt greb, 
at alle uderum – indre og ydre - er maximalt 
udnyttet og aktiveret. Det betragtes som en stor 
kvalitet for stedet og det i øvrigt ret kompakte 
byggeprogram, at forslaget formår at skabe 
landskabelig karakter og rekreative kvaliteter i 
alle hjørner.  
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Mod offentligheden afspejler det sig i 
legepladsen Sølommen som, hvis disponeret 
rigtigt, kan blive et stort aktiv for lokalområdets 
børn og familier udenfor daginstitutionens 
åbningstid. Tilbagetrækningen af bygningen fra 
hjørnet mod søen medvirker også til at lys og 
udsyn fra boligerne i Læssøesgade bevares. 
Plejecenterets bygning og det fritstående, 
karakterfulde ungdomsbolighus indrammer en 
åbning i karréstrukturen mod Ryesgade. Et 
mindre byrum bliver her knudepunkt for adgang 
til de to bygninger samt passage mod søerne.  

Tempeltræet nævnes eksplicit som bevaret 
træ sammen med de andre karakterfulde 
beplantninger i de grønne bånd. Projektet 
genbruger den eksisterende rampe til p–
kælder og undgår derved at grave, og kan 
således bevare beplantning i dette område. 
Sølommen og terrassen mod søerne gør det 
muligt at integrere markante eksisterende træer 
i landskabsløsninger. Facaden mod Ryesgade 
trækkes ud over byggelinjen, hvilket gør at fl ere 
eksisterende træer må vige. 

Dele af plejecenterets og ungdomsboligernes 
facader mod Ryesgade er placeret udenfor 
udgangsbyggelinjen på 5 meter fra vejskel. 
Byggelinjen er fastlagt for at give mulighed for 
indretning af en aktiv kantzone. 

Dommerkomitéen vurderer at det er muligt, ved 
en viderebearbejdning af forslaget, i højere grad 
at respektere byggelinjen og understøtte en aktiv 
kantzone. 
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uderum til gavn for sanserne. 
Det tredje gårdrum Vennelyst er i særlig grad 
henvendt til seniorbofællesskabet, og er et rum, 
hvor man dyrker i fællesskab og mødes omkring 
langbordet. Rummet er præget af spiselige 
afgrøder som frugttræer og bærbuske. Det 
indeholder også køkkenets egenproduktion og 
er læringsrum for daginstitutionen.  

På bygningens øverste etage åbner en 
tagterrasse sig storslået mod søen, og øvrige 
tagfl ader er tænkt udlagt til dyrkningslodder for 
lokalmiljøet - et smukt greb som man kun kan 
håbe gøres realiserbart i projektet.  

Det er et gedigent forslag med mange 
kvaliteter i disponering og bearbejdning af de 
landskabelige rum. Herlighedsværdier udnyttes 
maximalt og der gives generøst tilbage til byen, 
uden at det tager plads og kraft fra Sølund. 
Der er overbevisende sammenhæng mellem 
beskrivelse af gårdrummenes karakter og 
funktion. Man tror på dem. De er vidt forskellige 
og alligevel sammenhængende.

FÆLLESSKAB PÅ TVÆRS AF 
BEBOERGRUPPER OG GENERATIONER

Omdrejningspunktet for Sølunds fl ow og 
identitet er Generationernes Torv der etablerer 
et karakterfuldt samlingspunkt, der både taler 
ind i bygningens kerne og samtidig udtrykker sig 
mod offentligheden. 

Gårdrum
Sølundbebyggelsen omslutter tre indre gårdrum 
hvoraf det ene er åbent og offentligt, mens de 
andre henvender sig eksklusivt til beboerne. 
De tre gårdrum er beskrevet med hver 
deres markante landskabelige karakter, som 
understøtter deres forskelligartede funktioner. 
Gårdrummene er på en gang billedskabende 
stemningsrum, der kan betragtes indefra 
huset, men også brugs- og oplevelsesrum på 
forskellige præmisser. Disse greb fremstår 
meget stærke og overbevisende. 

Generationernes Torv er det semioffentlige 
indre uderum, som alle fællesfunktioner knytter 
an til. Adgang kan ske fra både søerne ved 
Sølommen og fra torvet mod Ryesgade, og man 
kan forestille sig, at uderummet ikke blot bliver 
til gavn for beboere, men kan danne ramme om 
et lokalt fællesskab som uformelt roligt byrum 
med havestemning. Gårdhaven er karakteristisk 
indrettet med amorfe øer beplantet med 
blomstrende buske, stauder og træer og kantet 
af lange bænke. 

Skovly er et uderum eksklusivt henvendt 
til plejecenterets beboere. Det er her den 
mere utæmmede natur genskabes i form 
af et skovmotiv med fyrretræer, bregner og 
selvgroede planter. Valget virker naturligt, som 
konsekvens af, at det er det mest skyggefulde 
sted, samtidig med at den landskabelige 
karakter kan skabe et unikt og stemningsmættet 

Generationernes Torv og de omkringliggende 
funktioner virker meget overbevisende, som det 
sted hvor man mødes på tværs af generationer, 
og hvor byens liv trækkes ind i bygningen og op 
i huset i en tryg form, der kan være til glæde for 
plejecentrets beboere og besøgende. 
Mod søerne etableres et caféområde som 
skaber et naturligt pausested for både beboere 
på Sølund og den forbipasserende offentlighed. 
Her kan livet langs søbredden betragtes inde fra 
bygningen og fra terrassen. 

Det er interessant og originalt at lade et trygt 
og indadvendt men samtidig urbant og offentligt 
landskabsrum spille hovedrollen i Sølund, 
som det sted hvor alle kan mødes. Med 
den rigtige udfoldelse kan dette blive stærkt 
identitetsdannende for Fremtidens Sølund.

FUNKTIONELLE INDRETNINGER OG 
LOGISTISKE SAMMENHÆNGE

Forslaget viser nyskabende og innovative 
løsninger inden for tre områder, hvor 
velfærdsteknologi kan understøtte dagligdagen: 
Et stimulerende, selvhjulpet ældreliv, 
kommunikations- og Informationsløsninger, 
mulighed for fysisk afl astning af personalet.

Plejecenter
Bystrøget fungerer som et loop i stueplan, og 
langs strækningen bliver man helt naturligt 
ledt til to centrale logistikområder, hvor der er 
forbindelse op til plejeboligerne.



42

FORSLAG 62223

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016

2000

1700

2000

1500

15
00

Højskab

900

50
80

Toiletskab

2575

Højskab

Højskab

90
0

Skakt

14
00

450

M
ob

ilt
 m

øb
el

25
90

75
0

11
00

15
00

Vaskemaskine og 
tørretumbler

Indstikskab

6100

71
00

900

900

240

Stue/ophold

Toilet og bad

3400

Stige til hems

Køkken

Skakt

15
10

35
35

5665

Opbevaring

15
10

OpbevaringStige til hems Opbevaring

Boliggrupperne er placeret på de øvre 3/4 
etager og er organiseret i afdelinger i et loop 
omkring tre velproportionerede og velbelyste 
gårdrum, der sikrer at beboerne fra boligerne, 
der vender mod gården, kan følge med i solens 
bevægelser udenfor og dermed opretholde en 
naturlig døgnrytme. 

Boliggrupperne er organiseret i par og 
deler fælles opholds-og spiseareal. 
Boliggrupperne er velfungerende, og der er 
en vis form for generøsitet i de velbelyste 
sociale opholdsområder, der er fordelt ud 

i afdelingernes kryds- og knudepunkter. 
Denne disponering giver mulighed for et 
boliggruppefællesskab med varierende grader 
af socialt liv og tilhørsforhold. Et vindue fra 
boligerne bidrager yderligere til dagslys i 
gangene.

I forslaget implementeres desuden optimale 
belysningssystemer og armaturer i form af 
sundhedslys, som giver beboerne mulighed 
for at benytte kunstig belysning til at stimulere 
den naturlige døgnrytme mellem dag og nat i 
specielt den mørkeste tid af året, ved bl.a. at 
variere lysets farvetemperatur fra morgen til 
aften. Et tiltag som er nytænkende, og som 
vil medvirke til øget velbefi ndende og øget 
livskvalitet.

De viste boligtyper vurderes at være 
arealmæssigt i underkanten hvilket bevirker, 
at boligerne i et vist omfang bliver svære at 
møblere på tilfredsstillende måde. Hver bolig 
har en meget stor niche i forbindelse med det 
fælles gangareal, der dog ikke kan regnes med i 
boligens nettoareal. Dommerkomitéen vurderer, 
at det er muligt ved en viderebearbejdning 
af forslaget, i højere grad at opnå mere 
velfungerende boliger, der muliggør gode 
kørestolsegnede møbleringer.    

Daginstitution
Daginstitutionen har en god placering i 
bebyggelsen, med gode adgangsforhold 
udefra og direkte til centerområdets 

”Bystrøg”, og legepladsen optimalt orienteret. 
Hoveddisponeringen med grupperum 
placeret to og to omkring puslerum og det 
centrale køkken og fællesrum vurderes med 
få ændringer på bedste vis, at understøtte 
ønskerne om samarbejde og fællesskab på 
tværs i institutionen.

Ungdomsboliger
Forslaget viser en bebyggelse med 
velindrettede boliger med mange gode 
kvaliteter, herunder dagslysforhold, rumhøjde, 
hems og opbevaringsmuligheder, men boligen 
overholder ligesom de øvrige forslag ikke 
Københavns Kommunes retningslinjer for frit 
gulvareal. Det vurderes positivt, at boligerne 
til unge med autismespektrumforstyrrelser er 
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placeret øverst og på en etage for sig selv. 
Dommerkomitéen vurderer, at det ved en 
viderebearbejdning af forslaget er muligt at 
tilpasse ungdomsboligerne til Københavns 
Kommunes retningslinjer.

Seniorbofællesskab
Seniorbofællesskabet er meget velplaceret 
i stueetagen i tilknytning til plejecenterets 
centerområde. Boligerne er veldisponerede 
med gode muligheder for indretning. Alle boliger 
har udgang til private forhaver i stueplan. 
Disponeringen skaber god kontakt mellem 
boligerne via fælles adgangsveje, der også 
fungerer som mødesteder internt i fællesskabet, 
mens den tætte tilknytning til Bystrøget og 
Generationernes Torv samt nærheden til 
ungdomsboligerne på særdeles god vis 
understøtter, at fællesskaber kan opstå på 
tværs af beboergrupper og generationer.

FLEKSIBILITET – TEKNISK OG 
KONSTRUKTIV ROBUSTHED 

Konstruktioner
Forslaget er baseret på en klassisk 
betonelementkonstruktion med bærende 
facader og bærelinje midt i bygningsdelen i form 
af en søjlerække. Bygningernes tværstabilitet 
sikres ved elevator-/trappekernerne og 
enkelte tværgående stabiliserende vægge. 
Længdestabiliteten vurderes optaget af 
facader og elevator-/trappekerner. Det 
konstruktive princip følger traditionen fra 

serviceres med individuelle installationsskakte 
i gangforløbenes nicher, med gode muligheder 
for service uden behov for adgang til boligerne. 
Bade-, toilet- og køkkenfaciliteter er placeret 
tæt herved for minimering af føringsveje. Et 
princip der giver stor fl eksibilitet i f. t. fremtidige 
ændringer.

Der er foreslået energieffektiv behovsstyret 
ventilation m. VGV og decentrale 
zonevarmefl ader. En god løsning som dog 
savner konkretisering. Det er uklart, om 
anlægget er udlagt med overkapacitet i f. t. 
fremtidige ændringer, men systemet er i hvert 
fald fl eksibelt overfor ændrede anvendelser.

Der etableres gulvvarme, som muliggør lave 
fremløbstemperaturer med deraf følgende 
energibesparelser, samt medvirker til god 
komfort.

Håndtering af vand er meget kortfattet. Det 
er således blot beskrevet, at der anvendes 
vandbesparende armaturer (evt. berøringsfri).

Vandrette føringer af el-installationer sker 
under gulv for at friholde lejlighedsskel fra 
installationer, hvilket medvirker til at sikre 
en god fl eksibilitet. Anvendelsen af delvis 
dynamisk belysning giver god komfort gennem 
muligheden for at følge den naturlige døgnrytme 
af dagslyset (”sundhedslys”).

en ”typisk” Københavnerkarré. Placering af 
kælderkonstruktionens ydervægge svarer til 
bygningernes fodaftryk. Hvor det er påkrævet 
i forhold til at sikre en god udnyttelse af 
P-kælderen, er facadens bærelinjer i de 
indvendige ”gårdrum” placeret på en søjle/
bjælkekonstruktion.

Konstruktionen begrænser umiddelbart 
muligheden for at åbne facaderne i stueplan. 
Det er imidlertid muligt at imødekomme dette 
f.eks. med en søjle-/bjælkekonstruktion. Der 
vil i en sådan løsning dog være behov for 
facademoduler, som dedikeres til sikring af 
længdestabiliteten.

Konstruktionsprincippet for ungdomsboligerne 
er ikke specifi kt beskrevet under afsnittet 
for ”konstruktionsprincip”. Det fremgår dog 
andre steder i materialet, at der er tale om et 
innovativt og bæredygtigt byggeri i træ med 
stabiliserende betonkerner. Fleksibiliteten i dette 
konstruktionsprincip kan ikke vurderes ud fra 
det fremsendte materiale.

Installationer
Teknikrum placeres i en række rum centralt i 
kælder. Areal til teknikrum vurderes umiddelbart 
at være lidt for småt, men dette vil dog kunne 
løses.

Der er beskrevet en god fordeling af fi re lodrette 
hovedføringsskakte for afl øb, vand, varme, 
ventilation og el, ligesom de enkelte boliger 
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Brand
Forslaget beskriver overordnet hvilke udvalgte 
brandtekniske tiltag der tænkes indarbejdet 
i projektet, men der redegøres ikke for 
hvordan den overordnede brandstrategi er 
tænkt, herunder hvordan fl ugtvejsforhold og 
muligheden for redning sikres ved brand. 
Projektet anses muligt at gennemføre med 
en række tilpasninger og evt. supplerende 
tekniske tiltag hvor arten og omfanget afhænger 
af hvordan der specifi kt argumenteres for 
personsikkerheden i bygningerne.

Planløsningen sikrer god mulighed for 
brandmæssig adskillelse af fl ugtvejsgange og 
fællesområder og indarbejdelse af røgtætte 
CSa døre, men det påpeges at indretningen 
af de personlige forstuer vil skulle pålægges 
driftsmæssige krav som bør afklares tidligt med 
brandmyndighederne. 

Der bør redegøres nærmere for hvordan den 
påtænkte anvendelse af massivtræselementer 
i ungdomsboligerne tænkes sikret og 
dokumenteret i forhold til brandsikkerhed f.eks. 
om der påtænkes etableret sprinkling eller 
inddækning med brandbeskyttelsessystem. 
Tilsvarende bør de udbredte anvendelse af 
træoverfl ader i fællesrum, i ungdomsboligerne 
og på ungdomsboligfacader beskrives nærmere 
i forhold til bidrag til brand.

Etapedelingen ses overordnet at passe godt 
til placeringen af trapper og et evt. princip om 

vandret evakuering bortset fra på 4. sal, hvor 
der i så fald vil være udgang til tagterrasse. 

INDEKLIMA

Termisk indeklima og luftkvalitet
Forslaget indeholder en række effektive og 
betydende aktive og passive elementer til 
sikring af et sundt indeklima. Byggeriet er udført 
med frit eksponerede betonlofter og bærende 
indervægge i facader hvilket muliggør varme- og 
hygroskopisk akkumulering. Det er beskrevet, 
at der er gennemført screeninger, der minimerer 
anvendelsen af skadelige partikler, ligesom 
der er foreskrevet anvendelse af miljø- og 
indeklimamærkede produkter. Alle boliger er 
udført med gulvvarme, som i kombination med 
højisolerende vinduer minimerer eventuelle 
trækgener fra kuldenedfald. Beboerne gives 
mulighed for dynamisk belysning, således at 
den kunstige belysning kan følge den naturlige 
døgnrytme af dagslyset (”sundhedslys”). 
Styringen heraf er i nogen grad lagt op til 
beboerne. Det er måske tvivlsomt, i hvor 
høj grad dette vil forekomme. Der er sikret 
mod overtemperaturer gennem etablering 
af udvendig automatisk solafskærmning m. 
mulighed for lokal overstyring.

Endelige har der været fokus på sikring af et 
godt akustisk indeklima gennem horisontal og 
vertikal lydisolering.

Dagslys
I forslaget er opnået gode dagslysforhold 
gennem enkle og effektive tiltag, hvilket 
understøttes af de udførte dagslyssimuleringer:

• Der er anvendt store og højt placerede 
vinduer

• Den vinklede åbne bebyggelsesplan sikrer 
høj dagslysadgang til facader også inde i 
gårdrummene.

• Fælles- og servicearealer samt gangarealer 
har overvejende god dagslystilførsel

• I daginstitutionen kan ligeledes forventes 
god dagslystilførsel. Et forhold som er 
meget vigtigt for børns læring og opfattelse 
af ting og farver.

• I ungdomsboligerne sikres gode 
dagslysforhold gennem den slanke 
fritliggende bygningskrop og de høje 
vinduer

BÆREDYGTIGHED

Energi
Der er beskrevet en veldefi neret strategi for at 
sikre, at bygningen overholder bygningsklasse 
2020 gennem en række enkle og effektive tiltag:

• Velisoleret klimaskærm, der dog ikke er 
beskrevet særlig konkret. Der lader til at 
være lidt begrebsforvirring i f. t. enheder og 
U-værdier

• 3-lagsvinduer med lavenergiglas.
• Minimering af føringsveje med deraf 
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Materialevalg
Det er beskrevet, at man vil følge en 
screeningsmetode, der bl.a. vil resultere i, at 
mængden af skadelige partikler nedsættes 
i de anvendte byggekomponenter. Dette er 
imidlertid ikke konkretiseret. Der er desuden 
beskrevet en række konkrete fornuftige tiltag i f. 
t. bæredygtige materialevalg:

• Alle ikke-bærende vægge er udført 
i gips, som er et materiale med høj 
genanvendelighed og som er let at fjerne 
med deraf følgende høj fl eksibilitet

• Gulve er beskrevet udført som naturrene 
akustisk regulerende linoleumsgulve

• I opholdsarealer og køkkenarealer 
udføres gulve som trægulve (enten som 
ressourcebesparende klodsgulve eller 
bæredygtige bambusgulve med meget høj 
slidstyrke)

• I vådrum og toiletrum anvendes evt. 
betonstøbte beton-mosaikklinker, som 
kræver mindre energi at fremstille.

• Der anvendes teglfacader, som er et 
materiale med høj genanvendelighed

Bæredygtighed & DGNB
Det er beskrevet, at man har brugt DGNB 
systemet i det indledende arbejde, og at man 
i samarbejde med bygherre og bruger- og 
driftsherreorganisation i det videre forløb vil 
arbejde med DGNB-systemet med henblik på 
sikring af en DGNB-certifi cering til minimum 
bronze.

følgende minimeret lednings- og 
cirkulationstab.

• Energieffektive installationer
• Behovsstyret ventilation m VGV
• LED-belysning
• CTS af tekniske anlæg
• Implementering af 1.000 m² solceller

Det er beskrevet, at der er gennemført 
beregninger for boligdelen, der dokumenterer, at 
byggeriet opfylder energikrav til bygningsklasse 
2020. Dette virker sandsynligt, men skyldes nok 
det relativt store solcelleanlæg, da de meget 
store vinduespartier repræsenterer et stort 
varmetab.

Generelt savner forslaget en konkretisering/
kvalitetssikring i f. t. beskrivelsen af bygningens 
klimaskærm. Det vurderes, at det kan være 
fordelagtigt at reducere vinduesarealerne 
(og dermed også solcellearealet). Dette vil 
ikke være noget problem, da der f.eks. kan 
etableres lave brystninger under mange af 
vinduerne, uden at dette vil have indfl ydelse på 
dagslysforholdene.

Klimaskærm
Klimaskærmen er beskrevet som højisoleret, 
men der savnes en konkretisering heraf 
ligesom der er lidt ”knas” med enheder eller 
U-værdier. Det er beskrevet, at der er anvendes 
lavenergiglas, men dette er ikke uddybet. 
Klimaskærmen er beskrevet som optimeret med 
en udformning, der tilgodeser dagslys. Hvordan, 
dette er sket, er imidlertid ikke beskrevet

Det foreløbige DGNB-arbejde er beskrevet 
meget kortfattet. Det virker imidlertid 
sandsynligt, at forslaget vil kunne opnå en 
bronze-certifi cering, når projektet detaljeres 
yderligere.

KONKLUSION
 
Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 
1 - Funktion og bedømmelseskriterie 2 - 
Arkitektur 
Forslaget fremhæves for et meget stærkt 
hovedgreb med en bebyggelse, der i sin 
arkitektur og landskabsbearbejdning på 
fi neste vis indskriver sig som en moderne, 
naturligt integreret del af bykvarteret og 
søfronten. Facaderne er generelt meget 
velproportionerede, varierede og afstemte 
i forhold til områdets byhuse. Den samlede 
bebyggelse fremstår i et varmt og naturligt 
materialevalg med teglsten og egetræ.

Placering og hoveddisponering af plejecenteret, 
daginstitutionen, ungdomsboligerne og 
seniorbofællesskabet og dimensionering, 
disponering og indretning af bebyggelsens 
gårdrum og offentligt tilgængelige udearealer 
vurderes overbevisende godt løst. 
Disponeringen sikrer med et enkelt greb, at 
alle uderum – indre og ydre - er maximalt 
udnyttet og aktiveret. Dommerkomitéen 
betragter det som en stor kvalitet for stedet, 
at forslaget formår at skabe landskabelig 
karakter og rekreative kvaliteter i alle hjørner.  
Herlighedsværdier udnyttes maximalt og der 
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gives generøst tilbage til byen, uden at det tager 
plads og kraft fra Sølund.

Forslagets koncept understøtter forbilledligt 
både fællesskab på tværs af beboergrupper 
og generationer og interaktion med naboer. 
Det sociale og samlende omdrejningspunkt 
for hele bebyggelsen fi ndes i Bystrøget og 
Generationernes Torv i forening og virker meget 
overbevisende som det sted, hvor man mødes 
på tværs af generationer og hvor byens liv 
trækkes ind i bygningen og op i huset til glæde 
for plejecentrets beboere og besøgende. Det 
er interessant og originalt at lade et trygt og 
indadvendt men samtidig urbant og offentligt 
landskabsrum spille hovedrollen i Sølund, som 
det sted hvor alle kan mødes. 

Bystrøget fungerer som et velorganiseret 
og overskueligt loop i plejecenterets 
stueplan, hvorfra man let ledes videre til 
samtlige funktioner i bygningskomplekset. 
Daginstitutionens placering i den syd/
vestlige ende af plejecentret, sikrer gode 
adgangsforbindelser, velbelyste udendørs 
legeområder og velfungerende indretning med 
tæt adgang til plejecenterets Bystrøg.

Også seniorbofællesskabet opnår med 
dets tætte tilknytning til Bystrøget og 
Generationernes torv, mulighed for at udnytte 
de mange interne mødesteder og funktioner, der 
er i plejecenterets centerområde. Et attraktivt 
gårdmiljø og veldisponerede boliger bidrager 
yderlig til bo-kvaliteten i seniorbofællesskabet.

Ungdomsboligerne er velindrettede med mange 
gode kvaliteter. Boligen overholder som de 
øvrige forslag ikke København Kommunes 
retningslinjer for frit gulvareal, men det er 
dommerkomitéens vurdering, at det vil kunne 
løses i en viderebearbejdning af forslaget.

Plejeboliggrupperne er velfungerende 
med generøst mange velbelyste fælles 
opholdsområder, der giver mulighed for 
varierende grader af socialt liv og tilhørsforhold. 
Plejeboligerne er organiseret omkring tre 
velproportionerede og velbelyste gårdrum, der 
fremstår meget overbevisende med hver deres 
markante landskabelige karakter. Plejeboligerne 
vurderes dog at være arealmæssigt i 
underkanten, men dommerkomitéen 
vurderer, at det vil kunne tilpasses ved en 
viderebearbejdning af forslaget. 

Som helhed er der tale om et kendt og afprøvet 
konstruktionsprincip, der giver en høj fl eksibilitet 
i forhold til sammenlægning/ændring af boliger 
eller etablering af større sammenhængende 
rum. Generelt er der sikret en høj fl eksibilitet 
i f. t. fremtidige ændringer eller ændrede 
anvendelser. 

Alt i alt er der tale om et meget fornuftigt 
forslag i f. t. sikring af et sundt indeklima. 
Dagslysmæssigt fremstår forslaget som et rigtig 
fi nt projekt.

Projektet demonstrerer en fi n strategi for 
opfyldelse af bygningsklasse 2020. Overordnet 

set er der bæredygtighedsmæssigt tale om et 
tilfredsstillende forslag.

For bedømmelseskriterie 1 – Funktion 
tildeles forslaget pointtallet 9. Vægtet pointtal 
3,6.

For bedømmelseskriterie 2 – Arkitektur 
tildeles forslaget pointtallet 9. Vægtet pointtal 
3,15.

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 3 - 
Anlægsøkonomi
Det afl everede materiale vurderes 
gennembearbejdet og realistisk i forhold til 
det afl everede forslag. Det vurderes således, 
at det afl everede estimat i kalkulationsarket 
underbygger, at forslaget kan realiseres inden 
for anlægsrammen og tildeles pointtallet 8. 
Vægtet pointtal 1,2. 

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 4 – 
Tilbudt honorar
Tilbudt evalueringsteknisk honorar udgør kr. 
88.408.188,-
Dette tilbud tildeles pointtallet 9,3. Vægtet 
pointtal 0,93.

Forslag 62223 opnår et samlet vægtet 
pointtal på 8,9.
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og kompositorisk genspejler og understøtter den 
rytmiske sekvens i byrummet. De gårdrum og 
passager der er vist i forslaget, lever dog ikke 
op til den variation og det hierarki der fi ndes i 
byen, og forslagets lommeparker fremstår som 
værende for små og for umotiverede. 

Hovedadgangens placering i bygningens midte 
og adgang hertil sker fra et lille gårdrum man 
når gennem en port i facaden mod Ryesgade. 
Forslaget arbejder med fi re facadetypologier, 
til at bearbejde husets samlede store skala. 
Facaderne fremtræder i forskelligt forbandt 
i blødstrøgen tegl og i forskellige nuancer. 
Forslaget kobler på den måde de klassiske 
huses materialitet med serien af moderne 
facadetypologier.

FORSLAG 88088

Totalrådgiver: 
schmidt hammer lassen architects k/s

Underrådgivere: 
Mangor & Nagel, 
Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, 
Balslev Rådgivende Ingeniører A/S, 
Lyngkilde Rådgivende Ingeniører

HOVEDGREB OG BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG

Forslagets intention er at skabe 
bygningskroppe, passager og pauser der i skala 

Mængden af virkemidler og bevidst forskellige 
facadekoncepter virker dog ikke overbevisende 
på stedet, og intentionen om at nedskalere det 
store bygningsvolumen lykkes ikke tilstrækkelig 
med den valgte tilgang. På trods af de 
mange facadevarianter er der en vis form for 
skalamæssig monotoni i byggeriets fremtræden. 
Bygningen på hjørnet mellem Læssøegade 
og søerne er på blot én etage og rummer 
daginstitutionen. Det vurderes positivt at trappe 
bebyggelsen ned på dette sted og skabe luft og 
kig mod søerne fra nabobebyggelser.

Bygningen skaber fi re loops, som igen etablerer 
en række åbne og lukkede gårdrum mod gade 
og sø, der bearbejdes igennem forskellige 
typologier. Grebet søger en opbrydning af 

DEN ENKELTE/
INDIVIDET/ BOLIGRUPPE

DET NÆRE FÆLLESSKAB/ 
1/2 AFDELING

DET UDVIDEDE FÆLLESSKAB/ 
AFDELING

DET STORE FÆLLESSKAB/ 
2 AFDELINGER

DET STORE FÆLLESSKAB/ 
ETAGE

SAMFUNDET/
PLEJEHJEM/ DAGINSTITUTION/ 

UNGDOMSBOLIGER/ BOFÆLLESSKAB

Boliggruppe/ 
12 boliger + opholdsarealer

To Boliggrupper/ 
24 boliger + opholdsarealer

En Afdeling/ 
48 boliger + opholdsarealer
Afdeling fællesfunktioner 

Plejecenter/ 
334 plejeboliger 

Generationer på Tværs/ 
Plejehjem/ Seniorbofællesskab/ 
Daginstitution/ Ungdomsboliger/

To Afdelinger/ 
96 boliger med centraliserede 
fællesfunktioner og service arealer

FÆLLESSKABER
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den stramme karré med mange mindre, 
tværgående åbninger, passager og gårdrum 
som en aktivering af kantzonen, der trækker 
bylivet ind i Sølund. Skalaen spejler på sin 
vis de omkringliggende karréstrukturer, men 
konsekvensen er samtidig, at de op imod otte 
gårdrum og lommeparker samlet fremstår for 
små og uden hierarki trods deres beskrevne 
forskelligartede karakter. 

Hele bebyggelsen indrammes af et grønt bælte, 
der søges styrket gennem beplantning og en let 
tilbagetrækning fra søbredden. Seniorboligernes 
private haver bidrager til at tegne den grønne 
kant og mimer dermed typologier fra søkantens 
øvrige bebyggelser. 

De fi re gårdrum betegnes Køkkenhaven, 
Legehaven, Fordybelsen og Værkstedet, 
som derved karakteriserer fi re forskellige 
brugstyper og programmer. Gårdrummene 
er dog meget principielt beskrevet, og det er 
svært at afl æse deres reelle rumlige kvalitet 
og atmosfære. Legehaven trækkes ud i det 
grønne bælte langs Læssøesgade og bidrager 
til det offentlige rekreative liv. En teglbelægning 
er gennemgående tema i gårdrummene og 
bidrager således til, at stedet bindes sammen 
til et hele. Forslaget er det eneste der har 
et decideret diagram over hvilke træer der 
bevares, hvilket defi neres som vejtræer langs 
Ryesgade, tempeltræet og et hjørnetræ ved 
Læssøesgade, enkelte træer langs kantzonen 
mod nord og to inde på selve grunden, hvilket 
dog ikke er uddybet som reel mulighed. 
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En serie af mindre interne gårde og udadvendte 
smalle lommeparker indgår i en samlet 
karréstruktur. Det er fra lommeparkerne, 
indgangene til plejecenteret er placeret. 
Adgangen til daginstitutionen sker fra Læssøes 
gade, og indgangen til seniorboligfælleskabet 
og til den selvstændige bygning, der rummer 
ungdomsboliger fi ndes i ”Passagen”.

Internt samles funktioner til fællesskabet mellem 
beboergrupperne omkring en langsgående 
gade, der strækker fra daginstitutionen i syd 
til seniorbofællesskab i nord. Den centralt 
placerede hovedindgang, foyer med elevatorer, 
der fører til de overliggende boligetager, 
er velfungerende og let at orientere sig 
i. Også adgangen til fællesfaciliteterne 
og servicefunktionerne sker direkte fra 
foyerområdet. De enkelte fællesfaciliteter og 
servicefunktioner er derimod organiseret i et 
system af blinde gange og lukkede korridorer, 
der ikke opleves som oplevelsesrige og 
understøttende for fællesskaber på tværs af 
generationer.

FUNKTIONELLE INDRETNINGER OG 
LOGISTISKE SAMMENHÆNGE

Plejecenter
Hovedindgangen til plejecenteret er 
centralt placeret i et knudepunkt, der kobler 
tværforbindelserne i stueetagen med de 
vertikale forbindelser, der fører til etagerne med 
plejeboliger. Med denne logiske og serielle 

Hovedindgangen ligger i bygningens midte 
og adgang fra både Ryesgade og søerne er 
trukket ind som åbne passager artikuleret af 
vandspejle, der også indgår i projektets LAR 
løsning. Cafeén placeres i bunden af en af disse 
passager, hvilket ikke synes optimalt, da det er 
det mest skyggefulde sted og helt uden visuel 
kontakt til de udsigtsmuligheder, der ligger ved 
søen.

FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF 
BEBOERGRUPPER OG GENERATIONER

Forslaget ønsker at skabe rammer, der fremmer 
en tryghed og fællesskabsfølelse for Sølunds 
beboere, børn og medarbejdere, samtidig med 
at der er optimeret for effektiv drift. Forslaget har 
en meget diagrammatisk tilgang til projektet, og 
bygger det samlede bygningskompleks op over 
en dobbelt 8-talsstruktur, der i sin endelige form, 
afspejler sig i et meget rationelt og modulært 
planlayout.

Indgangene til plejecenter, daginstitution, 
ungdomsboliger og seniorbofællesskab 
etableres forskellige steder fra gadeside 
og bidrager til at skabe liv i kantzonerne.  
Fællesrummene er organiseret om en indre 
gang i stueetagen, og er tænkt som rammerne 
for det interne fællesskab. Det virker dog ikke 
overbevisende, at den rumlige udformning 
vil invitere til naturlige møder mellem 
generationerne.

tilgang, opnås grundlaget for en optimeret 
og effektiv drift, men det efterlader også en 
plangeometri, uden et rumligt og funktionelt 
hierarki, hvilket præger hele projektet. 
 
Boliggrupperne er placeret på de øvre 4 etager 
og er organiseret om et loop omkring fi re mindre 
gårde. De lidt for små opholds- og spisearealer 
er placeret i bygningens hjørner, med god 
udsigt til omgivelserne i området. Oplevelsen 
ved at bevæge sig rundt i boliggrupperne er 
dog præget af lange korridorer, hvor der ikke er 
dagslystilgang. Dette mildnes til dels af de fi re 
orangerier, der er et stort tilskud til oplevelsen i 
boliggrupperne. 

Kontor er uhensigtsmæssigt placeret langt 
fra køkken/alrum, og uden visuel forbindelse. 
På øverste etage bevirker tagterrassernes 
placering og udformning, at fl owet i 
boliggrupperne bliver afbrudt, dette er især ikke 
hensigtsmæssigt, når denne etage er tiltænkt 
beboere, der lider af en demenssygdom.

I forslaget anvendes i plejecenteret innovativ 
kunstig belysning i form af døgnrytme- og 
ergonomisk lys med henblik på øget livskvalitet 
og reduktion af behandlingskrævende lidelser 
for borgerne. Døgnrytmelys i fællesopholdsrum 
medvirker til større appetit og bedre søvn med 
deraf følgende større livskvalitet for beboerne 
og bedre arbejdskvalitet for medarbejderne.
Herudover beskriver forslaget en 
udbredt fremtidig anvendelse af pleje-og 
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placeret tæt ved caféområdet. Daginstitutionen 
har direkte adgang til caféområdet og 
køkkenhaven, men har i øvrigt ingen tætte 
fællesskabsrelationer til beboerne i pleje-, 
senior- og ungdomsboligerne.

Disponeringen med to grupperum mod 
gårdhave og tre grupperum mod Læssøesgade 
er uheldig, da det opdeler institutionen på en 
uhensigtsmæssig måde, og endvidere giver 
meget lang gangafstand internt.

Ungdomsboliger
Ungdomsboligerne er placeret i en selvstændig 
bygning og har adgang fra Passagen tæt på 
Ryesgade. Der er en god kontakt mellem 
boligerne via indre gangarealer. Fællesareal 
og ophold ligger centralt som en integreret 
del af gangforløbet. Caféen og vaskeriets 
placering i tilknytning til adgangsområdet giver 
god mulighed for et let tilgængeligt og naturligt 
mødested for de unge.

Ungdomsboligerne er smalle og dybe, hvilket 
gør dem svære at indrette, og de vil opleves 
mørke i den del, der ligger mod gangarealet.

Seniorbofællesskab
Seniorbofællesskabet er placeret i 
stueetagen af plejecenteret og har adgang 
fra Passagen, hvorfra der også er let adgang 
til fællesfaciliteterne. Boligerne vender 
delvis mod et overdækket fælles gårdrum 
med udendørsværksted, grill og spiseplads. 

rengøringsrobotter samt f.eks. segways til intern 
transport for personale og beboere. Effektive 
løsninger, som dog nok må forventes at kræve 
en del teknologiudvikling og – tilvænning for 
såvel personale som beboere.

Daginstitution
Daginstitutionen er placeret i bebyggelsens 
sydøstlige hjørne, i en enetages bygning, 

Dette giver gode muligheder for et aktivt 
seniorbofællesskab. Alle boliger har adgang til 
private afskærmede forhaver.

Type 1 boligerne er veldisponerede, hvorimod 
en del af type 2 boligerne fremstår smalle, 
hvilket især påvirker muligheden for at indrette 
opholdsrummet.
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sprinkling og vandreservoir samt transformer og 
generator. Øvrige teknikrum placeres på tagene. 
Dette er både godt og skidt. Placeringen på tag 
vil reducere fl eksibiliteten for ændret anvendelse 
men samtidig give gode muligheder for at 
udvide teknikrummene, såfremt der bliver behov 
herfor. Herudover sikres at friskluftindtaget 
placeres, hvor udeluften er mindst forurenet. 
Størrelsen på teknikrum virker OK.

Det beskrives, at der i vægge og dæk 
forberedes for udsparinger / hulboringer, 
uden at dette efterfølgende vil kræve statisk 
forstærkning, hvilket er en fornuftig løsning, 
der vil give større fl eksibilitet i f. t. f.eks. ændret 
anvendelse. Herudover medvirker de bærende 
bjælkers integration i etageadskillelserne til at 
give stor fl eksibilitet for eventuelle fremtidige 
ændrede føringsveje for installationer.

Hovedføringsveje for ventilation udføres 
fornuftigvis med overkapacitet til eventuelle 
fremtidige udvidelser, ligesom lodrette 
føringsveje virker velfordelte med gode 
ændringsmuligheder på de enkelte etager. 
Vandrette ventilationskanaler føres skjult over 
loft i gangarealer. Indblæsning i de enkelte 
plejeboliger udføres med zonevarmefl ader med 
gode muligheder for individuel sikring af en 
komforttemperatur på 21 °C. Det er beskrevet, 
at man eventuelt vil udskifte eksisterende 
ventilationsaggregater i hovedbygning til 
nye aggregater m. VGV. Det vurderes, at 
dette skal ske for at kunne opfylde kravene 

FLEKSIBILITET – TEKNISK OG 
KONSTRUKTIV ROBUSTHED 

Konstruktioner
Det konstruktive princip består af en klassisk 
søjle-/bjælkekonstruktion i betonelementer 
med bærelinjer i facader og bærelinje midt 
i bygningsdelen. Bygningernes tvær- og 
længdestabilitet sikres ved elevator-/
trappekernerne og enkelte tværgående 
stabiliserende vægge. Placering af 
kælderkonstruktionens ydervægge svarer til 
bygningernes fodaftryk. I forhold til facadens 
bærelinjer i de indvendige ”gårdrum” sikrer 
søjle/bjælkekonstruktion en funktionel 
udnyttelse af P-kælderen. 

Der er således tale om et kendt og afprøvet 
konstruktionsprincip, der giver god fl eksibilitet 
i forhold til sammenlægning/ændring af 
lejlighederne eller etablering af større 
sammenhængende rum. Søjle-/bjælkesystemet 
giver også stor fl eksibilitet i forhold til åbning af 
facaden mod det offentlige rum og ændringer i 
stueetagen.

Det beskrevne byggesystem kan dog 
medføre en uhensigtsmæssig ”sen” lukning 
af råhuset med deraf følgende potentielle 
ulemper fra f.eks. sen aptering og skadelige 
vejrpåvirkninger.

Installationer
I kælder placeres mindre teknikrum for 

til bygningsklasse 2020. Det er nævnt, at 
der anvendes naturlig ventilation, men ikke 
hvorledes dette tænkes implementeret. Det 
er desuden ikke beskrevet, om der anvendes 
behovsstyring på ventilation.

Varmeforsyning baseres på fjernvarme 
placeret i teknikrum i kælder. Princippet for 
rumopvarmning er imidlertid ikke beskrevet

Der er beskrevet anvendelse af 
vandbesparende armaturer til sanitet 
samt at varmt brugsvand udføres med 
blødgøringsanlæg.

Hovedfordeling for el-forsyning sker i kælder 
for minimeret vandret føring på etagerne. 
Føringsveje for el er beskrevet udført 
med minimum 30 % plads til udvidelser. 
Belysning udføres med LED, daglysstyring og 
bevægelsesstyring.

Generelt er beskrivelsen af el, vand varme og 
ventilation overfl adisk og kunne med fordel 
uddybes og konkretiseres.

Brand
Forslaget redegør kortfattet for brandsikringen 
baseret på traditionelle løsninger, som også 
synes indarbejdet i vidt omfang hvorved 
forslaget vurderes som et brandmæssigt robust 
udgangspunkt for videre bearbejdning og 
beskrivelse.
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Dagslys
I forslaget er beskrevet og implementeret en 
række konkrete forslag, der alle må forventes 
at medvirke til at sikre et godt dagslysniveau i 
de respektive byggerier. Dagslysoptimering er 
primært sikret gennem:

• Store højt placerede vinduer
• Affasede lysninger i vinduesåbninger
• Der er udført dagslysberegninger 

for dokumentation af de forventede 
dagslysforhold, som dog ikke kan tolkes 
pga. manglende signaturforklaring

• Det vurderes, at der vil være gode 
dagslysforhold i bebyggelsens boliger samt 
i fælles- og servicearealer. Dog vurderes 
gårdrummene, at kunne opleves som 
meget skyggede (nærmest fuld skygge hele 
vinterhalvåret).

• I daginstitutionen kan ligeledes forventes 
god dagslystilførsel. Et forhold som er 
meget vigtigt for børns læring og opfattelse 
af ting og farver.

• I ungdomsboligerne kan overvejende 
forventes gode dagslysforhold, dog vil der 
måske være lidt problemer i de underste 
etager p.g.a. de relativt korte afstande til 
modstående facader.

Dagslysforholdene i seniorboligerne vurderes 
at være tilfredsstillende, men dog udfordrede 
p.g.a. omgivelsernes skyggegivere (bygninger 
og træer p.g.a. den lave placering af 
seniorboligerne).

Samlet set vurderes forslaget at være det 
forslag som i størst grad har indarbejdet de 
brandmæssige principper.

INDEKLIMA

Termisk indeklima og luftkvalitet
Forslagets beskrivelse af sikring af et sundt 
indeklima meget kortfattet og fremstår ikke 
overbevisende. Således beskrives blot nogle 
få tiltag der givetvis vil medvirke til et sundt 
indeklima, men beskrivelse savner en større 
detaljering:

Anvendelse af nye materialer med lav 
miljøbelastning. Dette er ikke konkretiseret.
Det er beskrevet, at det forventes, at der i 
fremtiden vil blive udviklet robotter til daglig 
rengøring.
Der er foreslået anvendelse af ”døgnrytmelys 
og ergonomisk lys” for øget livskvalitet og 
arbejdskvalitet.
Der anvendes automatisk udvendig 
solafskærmning med manuel overstyring.

Herudover foreslås anvendelse af natkøling. 
Det er uklart, hvor dette skal ske, men hvis 
det er i plejecentret må det vurderes at være 
problematisk, da behovet herfor kan være 
meget individuelt og dermed svært at styre, 
ligesom natkøling i plejeboliger, hvor der er en 
høj andel af trækfølsomme beboere ikke vil 
være hensigtsmæssig.

BÆREDYGTIGHED

Energi
Det er beskrevet, at byggeriet lever op til 
energikravet til bygningsklasse 2020. Der er 
givet en kortfattet beskrivelse af, hvorledes 
dette sikres:

• Bygningsreglementets krav overholdes som 
minimum på alle punkter

• På fl ere udvalgte områder vil der blive stillet 
større krav

• Der arbejdes på vigtige fokuspunkter som 
f.eks. lave U-værdier

• Det er beskrevet at der vil være fokus på 
minimering af kuldebroer og linjetab og på 
høj tæthed

• Det er beskrevet, at byggeriet udføres med 
et solcelleanlæg placeret ”bedst muligt på 
taget”

Beskrivelsen af tiltag til opfyldelse af 
bygningsklasse 2020 er imidlertid meget 
overordnet, og der savnes konkrete 
beskrivelser af de enkelte tiltag. Størrelsen 
på solcelleanlægget burde være angivet. 
Solcelleanlægget er på tegninger målt til ca. 
1.300 m². Det fremgår ikke, om der er foretaget 
en beregning af byggeriets energiramme

Umiddelbart virker det pga. de mange store 
vinduer ikke sandsynligt, at byggeriet overholder 
bygningsklasse 2020. Måske kan dette opnås 
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materiale med høj genanvendelsesgrad
• Lejlighedsskel udført i lette materialer 

med minimeret energi- og tidsforbrug i 
forbindelse med efterfølgende ændrede 
indretninger

Bæredygtighed & DGNB
Det er givet en god beskrivelse af de centrale 
elementer i DGNB-systemets tilgang i f. t. 
at sikre et bæredygtigt byggeri, inklusiv et 
enkelt diagram, der belyser relevante temaer. 
Herudover beskriver forslagsstillerne, at der for 
udvalgte områder vil blive stillet større krav, så 
bygningen kan certifi ceres til DGNB-sølv. Der 
savnes imidlertid en mere konkret/detaljeret 
beskrivelse af en række af de foreslåede tiltag. 
Med en videre bearbejdning heraf vurderes det 
dog, at det vil være muligt at opnå en DGNB 
certifi cering svarende til bronze eller måske 
endda bedre.

KONKLUSION

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 
1- Funktion og bedømmelseskriterie 2 - 
Arkitektur 
Forslaget arbejder ud fra en meget 
diagrammatisk tilgang, og disponeringen af det 
samlede bygningskompleks fremstår rationelt 
og modulært uden rumligt og funktionelt 
hierarki. Forslaget opnår derved ikke at skabe 
bygningskroppe, passager og pauser, der 
kompositorisk og skalamæssigt lever op til den 
variation og det hierarki der fi ndes i byen.

med det ganske store solcelleanlæg. Det 
vurderes dog, at det vil være nødvendigt at 
reducere vinduesarealerne. Dette vil ikke være 
noget problem, da der f.eks. kan etableres lave 
brystninger under mange af vinduerne uden at 
dette vil have indfl ydelse på dagslysforholdene.

Klimaskærm
Det er beskrevet, at forslagsstillernes 
har haft fokus på klimaskærmen for at 
nedsætte bygningens samlede energibehov, 
for at sikre en god komfort, for at undgå 
konstruktionsskader, herunder fugt og for at 
sikre lave vedligeholdelsesomkostninger og 
lang levetid. Klimaskærmen er beskrevet som 
højisoleret, men dette er ikke konkretiseret. 
Det er beskrevet, at der vil være fokus på 
kuldebroer, linietab og tæthed, hvilket er 
essentielt i f. t. opfyldelse af energikrav i 
bygningsklasse 2020. Dette er dog ikke 
eksemplifi ceret.

Materialevalg
Der er beskrevet fl ere fornuftige tiltag i f. t. en 
bæredygtig tilgang vedr. materialevalg:

• Anvendelse af nye materialer med lav 
miljøbelastning og fokus på mindst muligt 
spild

• Genanvendelse af materialer fra det 
eksisterende byggeri med deraf følgende 
minimeret transport til og fra byggepladsen i 
et i forvejen trafi kalt hårdt belastet område

• Facader af tegl som er et bæredygtigt 

Ved at anvende fi re facadetypologier i 
forskelligt teglstensforbandt og nuancer 
opnås et slægtskab til de klassiske huses 
materialitet.  De bevidst forskellige moderne 
facadeudformninger og den skalamæssige 
monotoni virker dog ikke overbevisende på 
stedet, og ønsket om visuelt at nedskalere de 
store volumener lykkes ikke.

Forslaget ønsker at skabe rammer der fremmer 
en tryghed og fællesskabsfølelse for Sølunds 
beboere, børn og medarbejdere, samtidig 
med, at der er optimeret for effektiv drift. Det er 
dommerkomitéens vurdering, at der med den 
logiske og serielle tilgang opnås grundlag for 
en optimeret og effektiv drift, men at forslaget 
ikke er overbevisende i den bymæssige 
sammenhæng. Ved placering af indgangene 
fra gadesiderne skabes der liv i kantzonerne. 
Det er dog ikke lykkedes at skabe attraktive 
steder eller rum i ”fællesskabet”, der inviterer til 
naturligt møde på tværs af beboergrupper og 
generationer. 

Den centralt placerede hovedindgang til 
plejecenteret, med adgang fra både Ryesgade 
og Søerne, og foyeren med elevatorer, der 
fører til de overliggende boligetager, er 
velfungerende og let at orientere sig i. Derimod 
er servicefunktionerne organiseret i et system 
af blinde gange og lukkede korridorer, der ikke 
opleves som oplevelsesrige og understøttende 
for fællesskaber på tværs af generationer. 
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Boliggrupperne har velindrettede plejeboliger, 
og er organiseret om et loop omkring fi re 
mindre gårde. Der er forholdsvis mange mørke 
korridorer i afdelingerne, som dog mildnes af 
de fi ne orangerier, der dækker den ene side i 
hver gård. De fi re gårdrum karakteriserer fi re 
forskellige brugstyper og programmer, hvor 
legehaven trækkes ud i det grønne bælte langs 
Læssøesgade og bidrager til det offentlige 
rekreative liv. Gårdrummene er dog meget 
principielt beskrevet, og det er svært at afl æse 
deres reelle rumlige kvalitet og atmosfære. 

Der er indbyrdes god kontakt mellem 
ungdomsboligerne. Caféen og vaskeriets 
placering i tilknytning til adgangsområdet 
fungerer godt som et naturligt mødested for de 
unge. Ungdomsboligerne er smalle og dybe, og 
dermed svært møblerbare.

Seniorbofællesskabet har let adgang til 
fællesfaciliteterne og centerområdet i 
plejecenteret. Boligerne vender delvis mod 
et overdækket fælles gårdrum med mulighed 
for et aktivt seniorbofællesskab. En del 
af seniorboligerne virker dybe og svært 
møblerbare.
 
Konstruktionsmæssigt er forslaget designet 
med god fl eksibilitet i f. t. fremtidige ændringer. 
De tekniske installationer vurderes imidlertid at 
være planlagt med god fl eksibilitet og mulighed 
for udvidelse af anlæggene ved eventuelle 
fremtidige ændringer.

Generelt er beskrivelsen af sikring af et sundt 
indeklima meget kortfattet og virker ikke 
gennemarbejdet, men har mere karakter af 
hensigtserklæringer. Dagslysmæssigt er der 
således tale om et fi nt projekt.

Strategien for opfyldelse af bygningsklasse 
2020 er fornuftig men meget kortfattet, og der 
savnes en konkret beskrivelse af de aktuelle 
tiltag. Bæredygtighedstiltag er overvejende 
beskrevet gennem gode hensigter og strategier, 
som dog gerne var set beskrevet eller 
eksemplifi ceret mere konkret.

For bedømmelseskriterie 1 – Funktion 
tildeles forslaget pointtallet 5. Vægtet pointtal 2.

For bedømmelseskriterie 2 – Arkitektur 
tildeles forslaget pointtallet 5. Vægtet pointtal 
1,75.

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 3 - 
Anlægsøkonomi
Det afl everede materiale vurderes 
gennembearbejdet og realistisk i forhold til 
det afl everede forslag. Det vurderes således, 
at det afl everede estimat i kalkulationsarket 
underbygger, at forslaget kan realiseres inden 
for anlægsrammen og tildeles pointtallet 8. 
Vægtet pointtal 1,2. 

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 4 – 
Tilbudt honorar
Tilbudt evalueringsteknisk honorar udgør kr. 
85.577.500,-
Dette tilbud tildeles pointtallet 9,7. Vægtet 
pointtal 0,97. 

Forslag 88088 opnår et samlet vægtet 
pointtal på 5,9.
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Fra Ryesgade trækkes en passage ind 
igennem Sølund til ungdomsboliger og 
seniorbofællesskab. Det semioffentlige rum 
er tænkt som et aktivt uderum, hvor Sølunds 
to mest ressourcestærke beboergrupper kan 
mødes omkring fælles værkstedsfaciliteter og 
dyrkningshaver. Aktiviteterne kan bidrage til at 
skabe liv og oplevelser i det offentlige rum for 
både beboere og forbipasserende. Passagen 
trækkes igennem karréen til søerne, hvor den 
åbner sig op til en egentlig pladsdannelse ud 
imod Sortedams Dossering. Pladsen er Sølunds 
mest offentlige rum, hvor man med en stor 
markant fl ade inviterer forbipasserende ind. 
Skalamæssigt synes den dog at være ude af trit 
med omgivelserne.

Ankomst til plejecenteret sker fra Ryesgade 
gennem en port, der fører til et stort indre 
gårdrum. Gårdrummet fungerer som et ”shared 
space” hvor både biler og gående kan opholde 
sig og komme til og fra plejecenteret. Det kan 
være trygt med et sted hvor trafi k for dårligt 
gående kan afvikles roligt, men det er uklart, om 
gårdrummet skaber særlig rekreativ kvalitet for 
plejecenterets beboere. Gårdrummets ene side 
dannes af en lukket facade mod cykelparkering, 
hvilket ikke bidrager til at skabe liv og variation i 
uderummet.

Mod syd omkranser plejecenteret to gårdrum 
der betegnes sansehaverne: én tiltænkt 
designet særligt med tanke på demensgruppen 
og én tilhørende daginstitutionen som et mere 

FORSLAG 94322

Totalrådgiver: 
Henning Larsen Architects A/S

Underrådgivere: 
Entasis A/S, Schul Landskabsarkitekter ApS, 
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfi rma A/S

HOVEDGREB OG BYMÆSSIG 
SAMMENHÆNG

Læsningen af kvarteret spejler sig i 
hoveddisponeringen af Sølund langs Ryesgade 
med det gamle hospitals stramme linjer 
mod syd fulgt af en mere åben sammensat 
struktur mod nord. Plejecenter, daginstitution 
og fællesfunktioner er samlet i en stor karré 
og har reference til stedets karrébebyggelser. 
Ungdoms- og seniorboligkomplekset er 
velkomponeret og fremstår levende, varieret i 
gadebilledet og indpasser sig på fornem vis i 
byområdet.

Karréstrukturen, der rummer plejecenter 
og daginstitution, fremstår med en tyngde 
og massivitet, der med variationerne i 
facadekomposition og detaljering ufortalt, ikke 
i nær samme grad tilpasser sig søfrontens 
variation og skala. Bygningen udstråler en 
alvor, der ikke associerer til hjemlighed og 
boligbebyggelse, men mere til tidligere tiders 
institutionsbyggeri.
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roligt legerum, hvor også plejecenterets beboere 
kan komme. Institutionens legeområde føres 
under bygningen ud i det grønne bælte langs 
søerne og Læssøesgade. 

Forslaget bevarer dele af beplantningen i 
et grønt bånd mod Læssøesgade, træer i 
Ryesgade og et enkelt karakterfuldt træ mod 
søerne som indgår i projektets pladsdannelse. 
Generelt er offentlige og private uderum, 
fi nt beskrevet i teksterne, men forslagets 
landskabelige visioner træder ikke igennem 
det grafi ske materiale. Således synes 
visualiseringen af den offentlige plads at 
demonstrere et uderum uden nævneværdig 
lokal identitet. Ligeledes savner visualiseringen 
af gården hvor legeplads og sansehave forenes 
overbevisende rumlig kvalitet. 

FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF 
BEBOERGRUPPER OG GENERATIONER

Forslaget arbejder med separate indgange 
til hver enhed, således sker adgangen til 
plejecenteret fra Ryesgade via Ankomsthaven. 
Fra Strædet er der adgang til ungdomsboliger 
og seniorbofællesskabet og adgang til 
daginstitutionen sker fra Læssøesgade. 
Internt samles funktionerne og fællesskabet 
mellem beboergrupperne overbevisende 
i en langsgående gade, der strækker sig 
fra Læssøesgade og daginstitutionen, 
gennem plejecenterets centrale foyer, forbi 



68

FORSLAG 94322

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016



69

FORSLAG 94322

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016

fællesfunktionerne og over til den fælles 
hovedankomst for ungdoms- og seniorboliger.

Daginstitutionen har fælles gårdhave med 
plejecenteret hvor ældre og børn kan mødes. 
Endvidere er der adgang til en semi- offentlig 
legeplads med stammer og reb til at klatre i. 
Det bemærkes dog, at legepladsen er indrettet 
i et åbent bredt portrum, så attraktionsværdien 
vurderes at være tvivlsom, på grund af 
gennemstrømmende vind og manglende sollys.

Forslaget beskriver, at hvor fællesskabet 
med plejecenteret primært ligger i samspillet 
mellem bebyggelserne og de fælles uderum, 
så er fællesskabet mellem unge og seniorer 
anderledes konkret. Det er dommerkomitéens 
vurdering, at dette meget tætte fællesskab 
mellem unge og seniorer, som forslaget 
beskriver, ikke understøttes af tilstrækkelige 
fælles interesser. Endvidere vil seniorerne i en 
vis udstrækning gøre brug af plejecenterets 
centerfunktioner, hvorfor en tættere relation 
til plejecenteret kunne efterspørges.  Endelig 
vil beboerne i plejecenteret kun i begrænset 
omfang have mod og kræfter nok til at bevæge 
sig uden for plejecenterets trygge rammer, 
og det vurderes at forslagets overordnede 
disponering derfor ikke er hensigtsmæssig 
i forhold til at understøtte velfungerende 
fællesskaber.

FUNKTIONELLE INDRETNINGER OG 
LOGISTISKE SAMMENHÆNGE

Den samlede bebyggelse er organiseret om en 
serie velproportionerede miljøer af offentlige 
pladser, gårdrum og intime og trygge haver. 
En stor karrébygning indeholder plejecenteret, 
børneinstitutionen og fællesfunktionerne.  
En lav treetagers bygning mod Ryesgade 
indeholder ungdomsboliger, mens et højt 
punkthus mod søerne rummer både senior- 
og ungdomsboliger. Forslaget arbejder med 
separate indgange til hver enhed.

Plejecenter
Plejecenterets foyer er placeret centralt i 
bygningskomplekset, og med en markant 
cirkulær trappe som pejlemærke udgør dette 
omdrejningspunkt for fællesfunktionerne og 
serviceområdet i stueetagen og plejeboligerne 
på de øvre etager. 

Organisering og rumlig disponering i stuetagen 
er velfungerende og café, multihal og fællesrum 
er meget fi nt placeret mod Søerne. Trappen 
vurderes dog som et markant, men fremmed 
element i plejecenteret, uden karakter af 
hjemlighed. Endvidere er trappen ikke egnet til 
ældre gangbesværede beboere.

Boliggrupperne er organiseret om fi re loop, 
der alle krydser den centrale hall, hvor også 

personalets funktioner er samlet. Elevatorerne 
er ligeledes placeret i hallen, og denne centrale 
placering medfører, at der er lang gangafstand 
fra en del af boligerne.

Boliggrupperne har en meget kompakt 
disponering, men gangforløbene virker, 
trods opholdsstuerne i hjørnerne, meget 
mørke og oplevelsesfattige. Spisestuer og 
opholdsstuer har alle altaner, der dog har en 
beskeden størrelse, der ikke giver adgang for 
kørestolsbrugere. Glasgangene vurderes som 
et fi nt supplement mellem afdelingerne og 
de viste boligtyper er klassisk disponeret og 
velindrettede. 

I kælderen er der en uheldig sammenblanding 
af køkkenmodtagelse og affaldsdepot og en 
meget kringlet adgang.

I forslaget er der foreslået anvendelse af 
dynamisk lys, der afspejler døgnrytmen 
med f.eks. øget lysintensitet i dagtimerne 
og reduceret lysintensitet og mindre blåt lys 
om aftenen. Et tiltag som er nytænkende, og 
som vil medvirke til øget velbefi ndende og 
øget livskvalitet. Dagslysoptimering sker også 
gennem et innovativt ”glemt” princip, nemlig ved 
at vinduerne er størst i de underste etager og 
mindst i de øverste etager. Et fornuftigt princip 
som i dag desværre er gået lidt i glemmebogen.



70

FORSLAG 94322

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016

mellem grupperne. Fællesrummet kommer til at 
virke som gennemgangsrum, hvilket begrænser 
mangfoldigheden af aktiviteter. Liggehal 
er placeret ved gårdhaven, men bør være 
tilgængelig fra legepladsen.

Det bemærkes, at en del af institutionen 
overskrider byggelinjen mod Læssøesgade 
væsentligt, men det vurderes at kunne tilpasses 
i en evt. viderebearbejdning af forslaget.

Ungdomsboliger og seniorbofællesskab
Forslagets koncept prioriterer et fællesskab 
mellem unge og seniorer. Ungdomsboligerne er 
sammen med seniorboligerne disponeret i en 
sammensat struktur af en 3. etages bebyggelse, 
kun indeholdende ungdomsboliger, og et 5. 
etages punkthus, med seniorbofællesskab på 
de to nederste etager. De to bygninger åbner 
sig i u-form mod hinanden, og er forbundet via 
åbne gangbroer.

Ungdomsboligerne er velindrettede med dagslys 
fra to sider, der sikrer at de noget smalle boliger 
med hems er velbelyste. Gangnaboskaberne 
har varierende størrelse i de to bygninger. På 
den treetages bygning, er der en velfungerende 
og attraktivt placeret fællesterrasse og mulighed 
for at lave attraktive taghaver. Boliger til unge 
med autismespektrumforstyrrelser er placeret 
i stueplan mod Ryesgade sammen med fælles 

Daginstitution 
Daginstitutionen er placeret i den sydøstlige 
del af området i stueetagen af plejecenteret, 
med gode dagslysforhold i indre have og på 
legeplads. Adgangen sker fra Læssøesgade via 
småbørnslegepladsen direkte til garderobe og 
fællesrum. Grupperummene er veldisponerede 
og har en god relation til puslerummene. Med 
den valgte disponering er der lang afstand 

ophold, café og vaskeri, hvilket kan udgøre en 
stressfaktor for denne gruppe unge. 

Seniorboligerne er veldisponerede med 
gode indretningsmuligheder i velfungerende 
gangnaboskab på egne etager, hvor der er 
adgang til velplaceret fællesrum og terrasse. 
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Installationer
Teknikrum for ventilation er placeret i 
teknikhuse jævnt fordelt på tag. Øvrig teknik er 
placeret i kælder. Den samlede størrelsen på 
teknikrum i kælder og på tag vurderes at være 
tilstrækkelige både til det nuværende behov 
og til eventuelle fremtidige større behov. Alle 
teknikskakte er beskrevet udført med 30 % 
overkapacitet af hensyn til fremtidige ændrede 
funktionskrav, hvilket er en fornuftig strategi i f. 
t. fremadrettet at sikre god fl eksibilitet.

I forslaget er der lagt vægt på at optimere 
føringsvejene for at opnå så direkte forbindelser 
som muligt, hvilket vil reducere omfanget af 
installationslofter og reducere energiforbruget 
til lufttransport. Således serviceres stueetagen 
horisontalt med forbindelse til teknikrum i 
kælder, placeret tæt ved de mest intensive 
funktioner. Ligesom plejeboligerne og disses 
tilhørende funktioner forsynes med frisk luft 
fra tag via individuelle installationsskakte til de 
enkelte boliger.

Hovedkanaler for ventilation føres i 
tagkonstruktion for friholdelse af tagfl ade til 
grønne arealer. Måske skulle dette areal også 
være have været reserveret til tagplacerede 
solceller. Lodrette hovedføringer sker via 
6 centralt placerede lodrette skakte. Den 
egentlige placering af disse er dog uklar. 

FLEKSIBILITET – TEKNISK OG 
KONSTRUKTIV ROBUSTHED 

Konstruktioner
Konstruktionen er beskrevet udført som 
en ”paddehatte konstruktion” med søjler 
og insitu-støbte etagedæk. Bygningernes 
tvær- og længdestabilitet sikres ved 
elevator-/trappekerner. Placering af 
kælderkonstruktionens ydervægge svarer til 
bygningernes fodaftryk. Kælderen opføres 
som en betonkonstruktion, der sammenbygges 
med den eksisterende kælderkonstruktion. 
Den eksisterende kælder forventes bevaret. 
Der forekommer i dag en betragtelig 
vandindtrængning i den eksisterende kælder. 
Genbrug af kælderen kræver derfor en løsning 
på vandindtrængningen, som ikke fremgår af 
forslaget.

Det er desuden beskrevet og illustreret, at der 
foreslås anvendt CLT- Cross Laminated Timber 
(massive træelementer) i konstruktionen. Det er 
imidlertid uklart, hvorledes og i hvilket omfang 
disse konstruktioner indgår i det bærende 
system. Byggesystemet er ikke så udbredt 
blandt entreprenører i Danmark og vurderes at 
være sårbart ved vinterbyggeri.

Anvendelsen af CLT-konstruktioner virker ikke 
umiddelbart begrundet i konstruktive forhold.

Ventilation udføres som VAV regulering efter 
fugtindholdet og VGV.

Varmeforsyning baseres på eksisterende 
fjernvarmeforsyning, med gulvvarme 
i badeværelser og radiatorer i øvrige 
rum, hvorved der her sikres en hurtig 
rumtemperaturregulering f.eks. ved pludselige 
solindfald i ellers overskyet vejr.

Varmt vand er beskrevet udført med cirkulation 
og fremføres direkte til hver bolig i de 
individuelle installationsskakte

Det er beskrevet, at belysningsanlægget 
designes så det er fl eksibelt overfor 
eventuelle fremtidige ændrede behov, f. 
eks. gennem omlægning af de beskrevne 
lystændingszoner. Alt el-forbrug registreres 
med bimålere hvorved der sikres en særskilt 
og præcis afl æsning/afregning af det reelle 
el-forbrug til plejecenter, daginstitution, 
ungdomsboliger, seniorbofællesskab. Belysning 
udføres med dagslysstyring og styring efter 
bevægelsessensorer samt dæmpning til 
reduceret styrke i gangarealer i aften- og 
nattetimer, begge med mulighed for lokal 
overstyring. Derudover er sikret mulighed for 
farvestyring af lys.



72

FORSLAG 94322

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016



73

FORSLAG 94322

DOMMERBETÆNKNING - FREMTIDENS SØLUND, FEBRUAR 2016

Forslaget arbejder bevidst med såvel dagslys 
som kunstlys, hvorved der er sikret et attraktivt 
visuelt indeklima med minimeret el-forbrug.

INDEKLIMA

Termisk indeklima og luftkvalitet
Forslaget beskriver nogle få tiltag, som vil 
medvirke til at sikre et sundt indeklima:

• Behovsstyret fugtreguleret ventilation m. 
VGV

• Implementering af varieret dynamisk 
belysning der tilgodeser døgnrytmen med 
f.eks. øget lysintensitet i dagtimerne og 
reduceret lysintensitet og mindre blåt lys om 
aftenen

• Det er beskrevet, at overtemperaturer 
undgås ved bortventilering af 
overskudsvarme gennem åbning af 
vinduer, anvendelse af beplantning som 
solafskærmning samt brug af indvendige 
gardiner

De foreslåede tiltag til undgåelse af 
overtemperaturer virker utilstrækkelige og burde 
i givet fald være dokumenteret ved beregninger, 
specielt set i lyset af de mange store vinduer.

Der er vurderet, at de beskrevne tiltag ikke vil 
kunne opfylde gældende krav til omfanget af 
maksimalt tilladelige overtemperaturer.

Dagslys
I dette forslag er der arbejdet bevidst med 
sikring af gode dagslysforhold:

• Dagslys og udsyn er prioriteret højt og 
indarbejdet i facadernes design. Dels i 
form af store højt placeret vinduer og dels 
således, at vinduerne er størst i de underste 
etager og mindst i de øverste etager.

• Der er desuden arbejdet bevidst med 
forholdet mellem lys og mørke i områder 
med særlige behov for gode kontrastforhold

• Fælles opholdsarealer er overvejende 
udført, så de får dagslys fra fl ere sider.

• Der er foretaget detaljerede 
dagslysberegninger, der indikerer, at der 
kan forventes gode dagslysforhold

Som det fremgår af de udarbejdede 
skyggediagrammer, vil der ikke være meget 
direkte sol ned i gårdrummene.

Dagslysforholdene i daginstitutionen vurderes at 
være udfordrede men ikke uløselige. Primært i 
kraft af måske lidt for små vinduer

Brand
Forslaget beskriver overordnet at der 
vil blive udarbejdet en funktionsbaseret 
brandstrategi og redegør for en række af de 
brandtekniske anlæg der vil indgå heri. Udover 
fl ugtvejsprincipperne er det dog ikke beskrevet 

nærmere hvordan de funktionsbaserede 
løsninger forventes at løse en række 
problemstillinger.

BÆREDYGTIGHED

Energi
Forslaget forholder sig ikke til opfyldelse 
af bygningsklasse 2020, hverken i f. t. 
opbygning af klimaskærm, vinduesdesign, 
implementering af solceller eller andre relevante 
energioptimeringstiltag.

Byggeriet har samme karrestruktur som de 
øvrige forslag, og det må forventes, at byggeriet 
vil kunne udføres, så det opfylder energikravene 
til bygningsklasse 2020. Der er imidlertid ikke 
fra forslagsstillernes side beskrevet tiltag, der vil 
sikre dette.

Klimaskærm
Forslaget giver ikke en beskrivelse af særlige 
bæredygtige tiltag i f. t. klimaskærmen

Materialevalg
Forslaget forholder sig kun i meget begrænset 
omfang til valg af bæredygtige materialer. 
Således er der beskrevet anvendt Cross 
Laminated Timber (CLT) konstruktioner i 
etagedæk og vægelementer. CLT-elementerne 
er beskrevet som havende et godt CO2-
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regnskab. Dette er ikke dokumenteret men 
virker sandsynligt, da træ normalt er et fornuftigt 
bæredygtigt byggemateriale, specielt når det 
anvendes, så der ikke er behov for løbende 
vedligeholdelse i f. t. vejrets belastning af 
materialet, som det vil være tilfældet her. 
Systemet er et let byggesystem og vil medvirke 
til et reduceret energiforbrug i forbindelse 
med opførelsen af byggeriet både i f. t. løft og 
byggetid.

Bæredygtighed & DGNB
Forslaget giver ikke en beskrivelse af, om 
byggeriet kan forventes at opfylde en DGNB-
bronze certifi cering.

Det er ud fra det afl everede forslag ikke 
muligt at vurdere, om forslagsstillerne har den 
tilstrækkelige viden til at udvikle et forslag, der 
kan opnå en DGNB-bronze certifi cering.

Forslaget vil sandsynligvis kunne opnå en 
DGNB-certifi cering, men det vurderes, at der 
skal en stor indsats til for at implementere 
løsninger, der vil sikre dette.

Forslaget formår dog både at understøtte 
byliv og fællesskab imellem generationerne. I 
kantzonerne skabes liv gennem de separerede 
adgange til de forskellige funktioner. Internt 
samles funktionerne og fællesskabet i en 
langsgående gade, der går fra daginstitution 
via plejecenteret til seniorboliger og 
ungdomsboliger.

Den centralt placerede foyer og den markant 
cirkulære trappe udgør omdrejningspunktet 
for de samlede funktioner i stueetagen 
servicearealer og de overliggende boligetager.  
Organisering og rumlig disponering er generelt 
velfungerende, men en del af serviceareal 
og boligetager har dog mørke, uinspirerende 
midterkorridorer.

Daginstitutionen har gode lysforhold i have 
og på legeplads og institutionen er generelt 
velfungerende. 

En del af institutionen overskrider byggelinjen 
mod Læssøesgade væsentligt, men det 
vurderes at kunne tilpasses i en evt. 
viderebearbejdning af forslaget.

Både ungdomsboliger og seniorbolig-
fællesskabet er hver især velindrettede og med 
mulighed for gode interne fællesskaber. Det er 
dog dommerkomitéens vurdering, at det meget 
tætte fællesskab mellem unge og seniorer, 
som forslaget beskriver, ikke understøttes af 
tilstrækkelige fælles interesser.

KONKLUSION

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 
1- Funktion og bedømmelseskriterie 2 - 
Arkitektur 
Plejecenter, daginstitution og fællesfunktioner 
er samlet i en stor karré og har reference 
til stedets karrébebyggelser. Ungdoms- og 
seniorbofællesskab, der sammen med nogle 
mindre bygninger i landskabet, beskrives 
som den sammensatte fortolkning af det 
bagvedliggende kvarter, virker overbevisende.

Det er dommerkomitéens vurdering at 
karréstrukturen fremstår med tyngde 
og massivitet, der med variationerne i 
facadekomposition og detaljering ufortalt, ikke 
tilpasser sig søfrontens variation og skala. 
Bygningen associerer ikke til boligbebyggelse, 
men har mere karakter af institutionsbyggeri. 

Fra Ryesgade trækkes en passage ind 
igennem Sølund til ungdomsboliger og 
seniorbofællesskab. Det semioffentlige rum 
er tænkt som et aktivt uderum, hvor Sølunds 
to mest ressourcestærke beboergrupper kan 
mødes omkring fælles værkstedsfaciliteter og 
dyrkningshaver. Passagen trækkes igennem 
karréen til søerne hvor den åbner sig til en 
pladsdannelse mod søerne. Pladsen er Sølunds 
mest offentlige rum, hvor forbipasserende 
inviteres ind, men  skalamæssigt synes pladsen 
dog at være ude af trit med omgivelserne.
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Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 4 – 
Tilbudt honorar
Tilbudt evalueringsteknisk honorar udgør kr. 
92.521.472,-
Dette tilbud tildeles pointtallet 8,7. Vægtet 
pointtal 0,87. 

Forslag 94322 opnår et samlet vægtet 
pointtal på 6,6.

Det konstruktive princip fremstår umiddelbart 
fl eksibelt og med stor robusthed og stivhed 
(monolitisk). Generelt er der tale om et 
installationsmæssigt fornuftigt og enkelt forslag.

Forslagets beskrivelse af tiltag til sikring af et 
sundt indeklima er ganske kortfattet og savner 
en mere konkret og fyldestgørende beskrivelse 
heraf. Generelt fremstår forslaget meget 
velgennemtænkt i f. t. dagslys.

Forslaget er meget mangelfuldt i f. t. opfyldelse 
af bygningsklasse 2020. Forslaget er generelt 
mangelfuldt i f. t. bæredygtighed.

For bedømmelseskriterie 1 – Funktion
tildeles forslaget pointtallet 6. Vægtet pointtal 
2,4.

For bedømmelseskriterie 2 – Arkitektur 
tildeles forslaget pointtallet 6. Vægtet pointtal 
2,1.

Konklusion vedr. bedømmelseskriterie 3 - 
Anlægsøkonomi
Det afl everede materiale vurderes 
gennembearbejdet og realistisk i forhold til 
det afl everede forslag. Det vurderes således, 
at det afl everede estimat i kalkulationsarket 
underbygger, at forslaget kan realiseres inden 
for anlægsrammen og tildeles pointtallet 8. 
Vægtet pointtal 1,2.
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Ved viderebearbejdningen er der sket en 
forstærkning af hovedgrebet.  

Placering og disponering af bebyggelsen og 
indretning af gårdrum og offentligt tilgængelige 
udearealer er overbevisende godt løst. 
Forslagets koncept understøtter forbilledligt 
både fællesskab på tværs af beboergrupper 
og generationer i de halvprivate gårdhaver 
og fællesrum og interaktion med naboer på 
bebyggelsens centrale torv, i kantzonerne mod 

FASE 2 – UDBUD MED FORHANDLING
Anonymiteten er fastholdt gennem Fase 2.  
Forslagsstiller til forslag 62223, vinder af Fase 
1, modtog den 15. januar 2016 en invitation til 
forhandlingsforløb samt en oplistning af punkter 
til viderebearbejdning i Fase 2. Punkterne har 
karakter af justeringer og konkretiseringer af 
enkeltdele af forslaget. 

Forslagsstiller afl everede den 8. februar 2016 
rettidigt og anonymt det ønskede materiale. 

FORSLAG 62223
Forslagsstilleren har besvaret alle de oplistede 
punkter til viderebearbejdning samvittighedsfuldt 
og på et højt kvalifi ceret niveau. Ved 
bearbejdningen løser forslagsstiller ikke blot de 
enkelte punkter, men formår på begavet vis, at 
videreudvikle og løfte forslaget både funktionelt 
og arkitektonisk.  

I fase 2 er der således sket en væsentlig og 
kvalifi ceret videreudvikling af forslaget, der har 
begejstret og bekræftet dommerkomitéen i at 
forslag 62223 er konkurrencens vinder og det 
rigtige udgangspunkt for at virkeliggøre visionen 
om Fremtidens Sølund.

Forslagets hovedgreb 
Forslaget viste i Fase 1 et meget stærkt 
hovedgreb med en bebyggelse, der i sin 
arkitektur og landskabsbearbejdning på fi neste 
vis indskriver sig som en moderne, naturligt 
integreret del af bykvarteret og søfronten. 

de omkringliggende gader og mod søerne 
og i fællesrum og taghaver på toppen af 
plejecenteret.   
   
Byliv og byrum
Forslagets disponering sikrer med et enkelt greb 
at alle uderum er maximalt udnyttet og aktiveret, 
og det er en stor kvalitet for bebyggelsen 
og bykvarteret, at forslaget formår at skabe 
landskabelig karakter og rekreative kvaliteter i 
alle gårde og kantzoner.

Bystrøget

Ryes Passage

Bystrøget
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Frokoststue

Mønt
vaskeri

Kontor til
støttefunk. Kontor til

behandlere

KlinikFodterapiTerapi

Kursus- /
mødelokale

Borgerrettet
omklædning

Birum

Reception

Bystrøg

Seniorbofællesskab

Bystrøg

Havestue

RYESGADE

SORTEDAMS DOSSERING

LÆSSØESGADE

Teknik

Varmtvandsbassin

Træningssal til
genoptræning

Snoezelrum

Fysioterapi

Træningssal til
genoptræning

Frisør
salon

Kontor

Møderum

Kontor
Klyngeleder
Kontor

Køkken + køkkendepot

Personale garderobe

Samtale- og
arbejdsrum Vaskeri

Grupperum

Grupperum

Grupperum

vinke- og
ventebænk

Fællesarealer

Grupperum Grupperum

Pædagogisk

Tørrerum

Madrads
skab

Puslerum

Nærdepot Nærdepoter

Nærdepot

Nærdepot

Børnenes
garderobe

Multisal

Personalestue

Fællesdepot
Rengørings
rum

Udsalg

Medarbejder lounge

Kontor

Tekøkken

SOF

Teknik

Teknik

Tekøkken Print

Pause
bænk

Pause
bænk

Øvetrappe

Living Lab

Driftskontor

Medarb.
toilet

Rengøring

Medarbejder
omkl.

Medarbejder
omkl.

Borger-
rettet
handikap-
omkl.

Tekøk. Print

Mødelokale/
Kontor

Vindfang

Kiosk udsalg

Butikker

Lounge

Blomster-
forretning

Blomsterbutik
Forareal

Butik
Forareal

Butik
Forareal

Butikker

Frivillig lounge

Toiletter

Havestue

Bystrøg Bystrøg

Bystrøg

Borgerrettet
omklædning

Religiøst rum

Toiletter

Living Lab

Print
Depot

Skur til barnevogne Skur til
haveredskaber

Havestue

Hvilebænk

Hvilebænk

Café

Medarbejder
toilet

Fælles
Vaskeri

Mødelokale/Medicinrum

Vaskeri
caféophold

Opholdsområde

HC
gæste-
toilet

Type 1a Type 1a Type 1a Type 1a

Type 1a

Type 1a Type 1a Type 1a

Type 1a

Type 1a

Type 1a

Type 2

Type 1a Type 1a Type 1a

Type 1a Type 1a

Type 1a

Type 1b

Type 2

Type 1a

Type 2

Økonoma

Kontor til
støttefunk.

Depot

Pakke/Vare

Grønt

Koldt

Varmt

Kød

Øvrige

opvask

Bageri
Medarbejder

Vindfang

Kontor til
støttefunk.

Affald/
Nedkast

Træningskøkken

Værkstedsvæg

Værkstedsvæg

Snedker
Værksted

Udendørs
Værksted

Kreaværksted

Atelier

Vind-
fang

Vindfang

Ejend.-
kontor

Møde/
Kontor

Affald
nedkast

Terapi

Opholds-
rum

Tandlæge
klinik

Pleje-
center
læge

Type 2

Type 2

2 epyT2 epyT2 epyT

1 epyT1 epyT1 epyT1 epyT1 epyT

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Type 1

Opholdsområde

Møde/
overnatn.

Fælles
wc/bad

E
TA

PE
 1

E
TA

PE
 2

køkken

Medie/IT

Venteområde
klinikker

Fortællehjørne

GENERATIONERNES
TORV

Pudehjørne

Træværksted

Butikku
Forarao

Cul-de-sac

Sidde på kant

Ophold

Ankomstflade

Blomstrende græsser

Cikorie
'Cichorium intybus'

Blomstrende græsser

Ophold

Café
Udeservering

Sidde på kant

Hindbær
buske

'Thymus serpyllum'
Smalbladet timian

Siddekant

Minibus 
Parkering

Belagt
Regnvands
Passage

Handicap
Parkering

Stauder

Skur til
Legeredskaber

Ophold

gammeldags
vandpumpe

Blåhat
( Knautia arvensis)

Stauder
Spilleborde

Lille Sandkasse

Stauder

Vandre-en-tur-i-skoven-loop

Frugttræer

LAR
skovsøen

Ribs buske

Siddeniche

Siddekant

Sidde på kant

Vente

Eksisterende lændgeparkering

Kantophold

Hvileplads

kantophold

Siddeplint

vilde blomster

Krydderurter
i store potter

Duftende urter

LAR
Vandspejl ved

regnvandssituation

Springvand

Klatrebakker

Stauder

Gyngesofa

Handicap
Parkering

Udeareal
værksted

Grøn
Regnvandspassage

Dametræet

sekundær
indgang

Indgang 
Ungdomsboliger

Solbær buske

Legeskoven

Balancetræning
Børn

Motorikbane

Regnvands
opsamling

Bakkelandskab

Terrasse til
ophold og samling

Skov-jordbær
( Fragaria vesca )

Flagstang

Cykelpumpe

Overdækket
areal

Ophold

Udendørs
bordtennis

Vandleg

Klatre og
bygge huler

Småbørns
Legeplads VENNELYST

Ophold

Hvid anemone
( Anemone nemorosa )

Vandspejl

Siddeniche

Plask

Grillplads

Siddeniche

Pétanquebane

Langbænk

Grillplads

Hævede
nyttehaver

Grøn Regnvandsvej

Offentlig
Udendørs

Fitness

Eksisterende dobbeltrettet cykelsti
Eksisterende dobbeltrettet cykelsEksisterende dobbeltrettet cykelsti

Eksisterende 
Skråparkering

Eksisterende 
Skråparkering

FortorvFortorv Fortorv

Kiss´n´ride

Picnic
område

Rampe

Pergola

Æbletræer

Siddeplint

Eksisterende lændge parkering

Multisal
Uderum

Hævede
nyttehaver

Bålplads

Multisal
flexareal

Opholdsareal
seniorboliger

Udendørs
fællesspisning

Bænke

Brombær buske

Større Børn
Legeplads

Boldbane / 
scene

Krydderurter
i store potter

Hente

Hovedindgang 
Sølund

Store
trædesten

Statue

Vandspejl

Lysgård

Store sten

Knasende
underlag

Dobbeltlåge

Indgang til
daginstitution

lille
scenen

Fortællehjørne

Udekøkken
m. terrasse

Stilleområde

Udendørs
træningsdæk

Rundbælg
( Anthyllis vulneraria )

FORHAVER

overdækket 
udekøkken

Regnvands
opsamling

Regnvands
opsamling

Små frugttræer

Hønse
hus

Hønsegård

Skov-forglemmigej
( Myosotis sylvatica )

Regnvands
opsamling

bregner

Regnvands
opsamling

Høje græsser

Regnvands
opsamling

Løbehjulsbane

Pergola

Knoldet mjødurt
( Filipendula vulgaris

Skovlegeplads
for de mindste

MosOphold

amfi

Fortorv

Duftplanter

Stor Sandkasse

Hvileplads

Stikkelsbær
buske

StauderVandspejl

Café
Udeservering

Rampe til cykelkælder
1:12

Buske med
spiselige bær

Handicap
Parkering

RYES PASSAGE

Handicap
Par ek ring

Handi ac p
Parkering

SKOVLY

SØLOMMEN
Legeplads

skovhave

Overdækket
Liggehal
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+ / - 5 m

Etape 2Etape 1

  Fase 1: Byggelinjens placering   Fase 2. Byggelinjens placering
Aktiv kantzone langs hele Ryesgade med større og mindre nicher

+ / - 2 m

Etape 2Etape 1

LIGGE-
HAL

KØKKEN

GRUPPERUM 
STØRRE BØRN

GRUPPERUM 
MINDRE BØRN

FÆLLES
AREAL

GENOPTRÆNING

WELLNESS

PETANQUE

SIDDEPLINT

EKSISTERENDE 
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  Programmering og relationer mellem inde og ude 
Designparametre for landskab. Funktionernes placering og relationer - også mellem ude og inde

Mod Ryesgade er der fastlagt en 
udgangsbyggelinje på 5 meter fra vejskel, 
for at give mulighed for indretning af en 
aktiv kantzone. I Fase 1 har forslagsstiller 
placeret dele af plejecenteret og 
ungdomsboligerne udenfor denne linje og 
dommerkomitéen ønskede en bearbejdning 
af projektet, der i højere grad respekterer 
udgangsbyggelinjen. I det bearbejdede forslag 
er bygningsvolumenerne mod Ryesgade trukket 
tilbage og der etableres mulighed for en varieret 
og aktiv kantzone, der giver plads til byliv. Mikro-
butikkerne og plejecenterets borgerrettede 
funktioner er placeret ud mod Ryesgade og der 
er arbejdet med facadens karakter, geometri 
og materialitet, så den fremstår venlig åben og 
inviterende. 

Facaderne er generelt meget 
velproportionerede og afstemte i forhold til 
områdets byhuse og er viderebearbejdet, så 
der opnås den efterspurgte stringens i variation 
og virkemidler samtidig med, at facadeforløbet 
opleves levende og åbent mod gaden.

I byggefeltets hjørner trækkes facaderne 
tilbage, hvorved der dannes en Byplads og 
en passage ved Ryesgade og en Søplads 
mod søerne. Sølommen er daginstitutionens 
indhegnede legeplads, men samtidig et offentligt 
uderum udenfor åbningstid. Dommerkomitéen 
ønskede belyst hvordan det arkitektonisk og 
rumligt sikres, at pladsen udtrykker sig åbent 
og inviterende mod nærmiljøet. Den nye 
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visualisering af det offentlige byrum Sølommen 
viser med større præcision, hvordan byrummet 
ser ud, og hvordan overgangen mellem 
legepladsen og det udvendige offentlige rum 
bearbejdes. Terrænspring, opholdspladser 
og adgangsvejen til Generationernes Torv 
kobler livet langs søerne i et blandingsrum 
med mulighed for ophold og visuel kontakt 
til daginstitutionen. Afgrænsningen mod 
daginstitutionen bearbejdes til et transparent 
pælehegn, der svinger sig omkring nogle 
mindre terrænkuperinger som et landskab, 
der eksisterer på begge sider af hegnet. 
Dommerkomitéen fi nder at løsningen giver et 
afklarende og styrket bud på overgangen.

Fællesskab og mødesteder inde og ude
Generationernes Torv og Bystrøget er Sølunds 
karakterfulde omdrejningspunkt og mødested, 
der både taler ind i bygningens kerne og 
udtrykker sig favnende mod offentligheden. 
Forslagsstiller beskriver troværdigt og med stor 
indlevelse en række situationer og mødesteder, 
hvor fællesskab mellem beboere kan opstå og 
udvikles.

Layoutet omkring Bystrøget og Generationernes 
Torv har været genbesøgt, og torvets egenskab 
af mødested og samlingsrum er styrket. 
Hovedindgangen er blevet fremhævet i endnu 
højere grad og inviterer indenfor til et roligt og 
indbydende foyerområde. Umiddelbart efter 
ankomsten via hovedindgangen ved Ryesgade 

Aktive 
butiksfacader

Bygulv

Fortov

Ryesgade
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Opholds terrasse

Kontakten mellem de tre gårdrum – 
Generationernes Torv, Skovly og Vennelyst er 
blevet styrket via større åbenhed og en markant 
passage, der skærer igennem hele bebyggelsen 
og de tre gårdrum med en kobling videre ud til 
Læssøesgade og den nordlige passage.

Såvel gårdrum som stueetage vil indeholde 
en fl eksibel sektionering, der gør det muligt at 
defi nere og variere graden af offentlighed.

Beplantning
I forslagets visualiseringer i Fase 1 fremstår 
meget høje fuldvoksne træer i Generationernes 
Torv og dommerkomitéen er tvivlende overfor 
realismen i dette, samtidig med at det vurderes, 
at mindre træer også kan give et godt resultat. 

eller den sekundære indgang ved Sølommen, 
vil rummet åbne sig op, så man med det samme 
kan se og overskue både det indre rumlige 
forløb og uderum. Herfra kan man enten træde 
ud i gården eller bevæge sig rundt omkring via 
Bystrøget, som knytter alle fællesfunktioner og 
aktivitetsrum sammen.  

Det rumlige gangforløb Bystrøget ligger nu som 
en oval forbindelse mellem de to indgange, 
hvilket understreger den diagonale bevægelse 
rundt om gårdrummet fra Ryes Passage til 
Sølommen. Samtidig er kontakten mellem ude 
og inde blevet gjort endnu mere transparent og 
direkte. 

I anden fase er beplantningskonceptet blevet 
skærpet og afspejler i højere grad et realistisk 
niveau. 

Spændet i størrelsen på træerne går fra de 
eksisterende træer, som vil være de største 
og mest markante, til de nye som vil være 
mindre.  I gårdrummet Skovly er der ikke kælder 
nedenunder, og jorden bevares. Der er således 
ikke nogen konstruktive hindringer for at træer 
af en betragtelig størrelse kan vokse der. 

Beplantningstypologi og stemninger er 
kvalifi ceret godt. Tegningsmaterialet er i fase 2 
blevet opdateret og præciseret med planer og 
snit, der illustrerer gård- og landskabsrummenes 
forskellige karakter og egenart. 
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Læssøesgade, mod søerne og i det grønne 
bælte i grundens nordlige del at fuldvoksne 
træer med fordel kan bevares og integreres 
Sølunds samlede udtryk. Helt særlig er en 
150 år gammel ginko biloba, der har overlevet 
fl ere byggefaser og står som værdigt minde 
om stedets historie. Forslagsstiller redegør for 
hvordan træerne kan beskyttes under byggeriet 
ved opsætning af hegn i hele byggeperioden 
langs rodnettets kant svarende til trækronens 
drypzone. 

Bevaring af træer 
Dommerkomitéen ønskede præciseret, hvilke 
træer på grunden der bevares og hvilke der 
fjernes fremadrettet, og hvordan de bevarede 
træer spiller sammen med de nye landskabslag, 
samt hvordan bevaring af træer sikres gennem 
byggefasen. I diagram og beskrivelse tydeliggør 
forslagsstiller, at det er en prioritet i projektet 
at bevare og integrere områdets eksisterende 
markante træer, der vidner om Sølunds 
historie og særlige karakter Det er især langs 

Samtidig tilføjes Sølund et omfattende lag af 
nye træer og beplantninger, som her i fase 2 
er videre udfoldet. De tre gårdrums særlige 
karakter i form af et skovrum, et mere pryds-
præget torv og en dyrkningshave, er præciseret, 
hvilket bidrager til at kvalifi cere og kommunikere 
rummenes stemning og karakter som en 
helt afgørende og integreret del af Sølunds 
arkitektur. Trods den varierede beplantning er 
uderummene i organisering og plan nu mere 
sammenhængende i deres udtryk og styrket af 
et tværgående gangforløb, der binder de tre rum 
sammen. 

Tilkørselsforhold og logistik i kælder
Ved at fl ytte cykelrampen er der opnået bedre 
tilkørsels forhold for tung trafi k til kælder. 
Forslagsstiller beskriver at cykelrampen med 
sin placering i kantzonen mod Ryesgade bliver 
synlig og attraktiv at bruge. Dommerkomitéen 
betoner at det er interessant og nødvendigt 
at arbejde med at gøre cykelrampe til kælder 
attraktiv, da henkastede cykler foran bygningen 
skal undgås. 

Dommerkomitéen ønskede en bearbejdning 
af kælderen med optimeret logistik og 
transportveje for mad, affald mm., og vurderer 
der er sket en klar forbedring. Kælderarealet 
er blevet reduceret uden at ændre på den 
grundlæggende logistik for transport af personer 
og varer, mens disponering og indretning er 
blevet optimeret og forenklet og nu fremstår med 
enkle og fornuftige transportveje, velplacerede 
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og et-rumsboliger og stuearealet har en 
størrelse og en bredde som muliggør gode 
og kørestolsegnede møbleringsmuligheder. 
Det øgede boligareal er tilvejebragt ved 
en øget brede på boligmodulerne og en 
reducering af dybden på nicher foran boligernes 
indgangsdøre. 
Boligetagerne er viderebearbejdet med særligt 
fokus på at skabe hjemlighed og fl eksibilitet i 
spise- opholdsrum. Afdelingernes køkken/ alrum 

teknikrum, overskuelige parkeringsforhold og 
god trafi ksikkerhed. 

Plejecenter
Antallet på 360 plejeboliger er fastholdt samtidig 
med at ønsket om at øge nettoarealet i de 
private boliger er imødekommet. 

De viste boligtyper fremstår fl eksible og 
velfungerende, både som to-rumsboliger 

er nu tilknyttet et ekstra opholdsrum, hvilket 
giver et større, mere rummeligt og gennemlyst 
rum. Den rumlige og visuelle forbindelse til 
både gård og gade forbedrer muligheden for 
at orientere sig i bygningen og er samtidig en 
måde at skabe mere liv ind mod gårdrummene.

Opholdsrummene ved gavlene er fastholdt, 
så beboernes fællesskaber kan udleves i 
forskellige grader af offentlighed, funktion og ro. 
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Antal og placering af servicearealer i 
afdelingerne er tilpasset, så det understøtter 
arbejdsgange og det daglige fl ow for 
medarbejderne, bl.a. er adgang til backstage-
områder forbedret. 

Ungdomsboliger 
Forslaget er lykkedes overbevisende med at 
tilpasse bygningen til ungdomsboliger, så den 
rummer 150 boliger heraf 20 øremærket til unge 
med autismespektrumforstyrrelser. 

I stueetagen er nu placeret et fællesrum, 
hvor de unge kan mødes. Dette vurderer 
dommerkomitéen meget positivt, da det i løbet 
af døgnet kan bidrage med liv i stueplan, som 
aktiverer både Ryesgade og Ryes Passage. 
Det er derimod ikke helt tydeligt hvordan 
fællesarealerne i gangfællesskaberne vil 
opleves og benyttes.  
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Ungdomsboligernes bidrag til 
beboerfællesskabet er placeret langs Bystrøget 
i multifunktionelle æsker. På den måde inviteres 
de unge naturligt indenfor i Bystrøget og 
Generationernes Torv. 

Ungdomsboligerne er tilpasset Københavns 
Kommunes retningslinjer for frit opholdsareal, 
samtidig med at de gode dagslysforhold, 
rumhøjde og hems er fastholdt. 

Daginstitution 
Daginstitutionens placering og 
hoveddisponering er fastholdt i fase 2. 

Seniorboliger 
Seniorbofællesskabet er meget velplaceret 
i stueetagen i tilknytning til plejecenterets 
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Dommerkomiteen ønskede desuden en 
uddybning af den dynamiske lysstyring. Der 
er således givet en detaljeret beskrivelse af 
et innovativt og velfungerende system for 
automatisk styring af den dynamiske belysning, 
der kan reguleres individuelt, f.eks. til i boligerne 
at følge de enkelte beboeres døgnrytme, eller 
til i fællesrum at sikre et varmt og dæmpet 
belysningsniveau, når disse anvendes til 
afslapning eller hygge, eller til styring af 
nattelys, så beboerne kan stå op om natten, 
uden at dette forstyrrer deres døgnrytme og 
nattesøvn. Der er således beskrevet et meget 
fornuftigt princip for styring af kunstlyset, der 
tilgodeser såvel livs- som arbejdskvalitet for 
plejecentrets beboere og personale.

Bæredygtighed 
Der er beskrevet en veldefi neret strategi 
for at sikre, at bygningen overholder 
bygningsklasse 2020 gennem en række 
enkle og fornuftige tiltag. I fase 2 er der givet 
en overbevisende og troværdig beskrivelse 
af de væsentligste klimaskærmselementer 
uden at foreskrive urimeligt lave U-værdier, 
linietab, etc.. Der er gennemført og vedlagt en 
energirammeberegning, der viser, at byggeriet 
opfylder energikravet til bygningsklasse 
2020. Beregningsforudsætningerne er 
velbeskrevne, og der er forudsat realistiske 
performanceparametre for de elementer, der 
indgår i beregningen.

centerområde.  Boligerne er optimeret i 
forhold til arealer og nicher som nu bidrager 
til gangnaboskaber på samme måde som i 
boligetagerne i plejecenteret. De mange små 
nicher og opholdsrum samt det samlende rum 
ved indgangsdør og den tætte forbindelse til 
Bystrøget er bibeholdt.

Fleksibilitet
Det konstruktive system af ”træhuset” 
(ungdomsboligerne) er yderligere belyst i fase 
2. Der er desuden givet en overbevisende 
beskrivelse af, at forslaget har god fl eksibilitet 
og overkapacitet i forhold til eventuelle 
fremtidige ændringer. Herudover er der 
redegjort fyldestgørende for de tekniske 
installationers dimensionering og funktionalitet 
specielt i forhold til den efterspurgte beskrivelse 
af det behovsstyrede ventilationsanlæg.

Indeklima
Det har været drøftet i dommerkomitéen, 
hvordan lugtgener fra linned, snavsetøj mv. 
kan undgås og Dommerkomitéen ønskede en 
uddybning af, hvorledes ventilationsanlægget 
vil sikre, at der ikke opleves lugtgener i det 
nye plejecenter. Forslagsstiller redegør 
overbevisende for, at lugtgener kan forhindres 
ved at fjerne og begrænse kilden igennem 
de lodrette skakte fra etagernes backstage 
områder til opsamlingsdepoter i kælderen. 
Endvidere ventileres belastede rum med et 
kontrolleret undertryk med en hensigtsmæssigt 
placeret udsugning. 

Der er desuden givet den efterspurgte 
uddybende beskrivelse af bæredygtighedstiltag 
gennem en informativ fi gur, der på enkel vis 
illustrerer implementeringen af en række tiltag, 
der understøtter en bæredygtig tilgang til 
facadeudformningen. 

Skybrudssikring og LAR
Principper for håndtering af regnvand er i fase 
2 fi nt illustreret på plantegninger, og beskrevet 
og redegjort for diagrammatisk. Der arbejdes 
med en række LAR-elementer i forslaget. 
Vand opsamles i designmæssigt integrerede 
regnvandstønder på tage og i gårdhaver, så 
vandet kan anvendes til vanding af haver og 
rekreativt brug. Langs Læssøesgade disponeres 
der også med et opstuvningsbassin, der vil 
løbe under rist eller i lavning. Derudover vil de 
grønne tage også kunne håndtere en stor del af 
dagligdags regn.   

Økonomi
I fase 2 er forslaget blevet underbygget med 
en meget grundig kalkulation og det fremstår 
troværdigt, at forslaget vil kunne opføres 
indenfor den økonomiske ramme. 
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