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1 INDLEDNING 
1.1 Herlev Kommunes vision 
Herlev Kommune ønsker en byudvikling, der er social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig. En byudvikling der 
understøtter fremgang og fællesskab for borgerne, i en grøn bæredygtig by, med plads til både boliger og erhverv. 

Disse værdier er grundlæggende for det samlede nærværende projekt, som består af et multihus med plejeboliger, 
aktivites- og genoptræningscenter, sygeplejeklinikker, grupperum til syge- og hjemmepleje, produktionskøkken og 
administration samt boliger placeret med henblik på størst mulig integration mellem funktionerne og aktiviteter til 
glæde for borgerne, pårørende, beboerne samt naboerne. 
Projektet sikrer attraktive boliger og plejeboliger i høj kvalitet til glæde for både borgere, beboere og personale. De 
åbne, borgerettede funktioner inviterer til borgermøder i øjenhøjde og med borgeren i centrum. Samtidig skabes 
administrative arbejdspladser med udgangspunkt i de bærende værdier for det kommende Rådhus Hjortespring:  
Bæredygtighed, Rådhus for alle, Mødet med borgeren, Den gode arbejdsplads og tværfaglighed.  
Ovenstående værdier skal videreudvikles i samarbejde med borgere, ledere, medarbejdere og naboer efter udbuddet.  
Se også  Link: https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/1242 

1.2 Projektet 
I Herlev Kommune ønskes at udvikle en bebyggelse på grunden Krogestykket 33, 2730 Herlev, der er bygget med 
udgangspunkt i de højeste standarder for sundheds-, pleje- og kontorbyggeri, men som samtidig giver noget til byen i 
form af oplevelser, mulighed for ophold og æstetik.   

Ambitionen er at skabe løsninger, der skaber progression for borgerne. Med dette fokus ønsker Herlev Kommune at 
reorganisere, styrke og fremtidssikre sundheds- og voksenområdet til glæde for de borgere, der har skabt det Herlev, 
vi kender i dag. Det er afgørende for fællesskabsfølelsen i byen, at vi har attraktive, effektive og tilgængelige indsatser 
for alle borgere med behov for støtte.  

I Herlev er borgerne erhvervsmæssigt, socialt og etnisk forskellige. Det betyder, at borgerne i byen har forskellige liv 
bag sig, både i forhold til arbejde, sociale relationer og deltagelse i foreninger og grupper. Vi insisterer på, at Herlevs 
sundheds- og voksenindsatser kan rumme den forskellighed, og at alle borgere trives, udvikles og indgår i 
fællesskaber, så de får de bedste muligheder for at realisere deres drømme og ønsker. Ældre, der har svært ved at 
klare hverdagen selv, skal opleve en værdig og ordentlig pleje af høj kvalitet med rehabiliterende sigte, og voksne med 
særlige behov skal støttes i at leve så selvstændige liv som muligt.  

Herlev Kommune ønsker at udvikle et multihus med plejeboliger og servicearealer for at imødekomme det fremtidige 
behov for plejeboliger i kommunen. Dertil ønskes at etablere rammer for kommunens aktivitets- og 
genoptræningscenter, kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje, et antal kommunale administrative 
arbejdspladser, et kommunalt produktionskøkken samt lokaler for private erhvervslejemål. Herlev Kommune ønsker 
desuden, at lokalplanen muliggør udvikling af familieboliger samt boliger for aldersgruppen 50+. 

https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/1242
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1.3 Funktioner 
I projektet skal der etableres fysiske rammer for følgende funktioner: 
 Plejecenter 

o Plejeboliger 
o Midlertidige boliger 

 Aktivitetscenter og genoptræning 
 Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

o Sygeplejeklinik 
 Produktionskøkken 
 Administration – både i forhold til funktionerne på grunden og funktioner som i dag ligger på Rådhuset 
 Boliger for aldersgruppen 50+ og familier 

1.4 Driftmodel 
Herlev Kommune indgår en købsaftale med fremtidig ejer og bygherre på grunden om opførelse af plejeboliger med 
tilhørende servicearealer til borgerne efter principperne i friplejeboligloven for at imødekomme det fremtidige behov 
for plejeboliger i kommunen. Plejeboligerne udlejes af ejer til beboerne. Herlev Kommune leverer service til beboerne 
og lejer servicearealer mv. af ejer. Der henvises i øvrigt til købsaftale, anvisningsaftale og erhvervslejekontrakt. 
 

1.5 Stedet/områdesanalyse 
Udvalgte opmærksomhedspunkter fra ERIK arkitekters mulighedsanalyse fra primo 2020: 

#1  EKSISTERENDE FORHOLD - Utilgængelige og aflukkede rum grænser op mod grunden.  

 FREMTID - Der er behov for samlende fællesrum i området. 

#2 EKSISTERENDE FORHOLD – Området består af ø-dannelser med hver sin verden, der skaber barrierer, reducerer 
møder og fælleskaber.  

 FREMTID - Barrierer fjernes og grænser for tilhørsforhold ophæves ved at skabe rum og adgang for møder og 
fællesskaber. 

#3  EKSISTERENDEN FORHOLD - Grunden er omgivet af afgrænsende beplantning. 

FREMTID - Muligheder for udsigt og solforhold på grunden, hvis grunden åbnes op og der arbejdes i nye højder. 
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1.6  Målgrupper 
Multihuset skal i udganghspunktet være hele Herlevs hus. Det kal være indrettet til glæde for beboere, brugere og 
medarbejdere, men samtidig være et sted, hvor alle borgere kan have deres gang og virke. På aftentur til fods, hvor 
man går gennem bebyggelsen, en skoleklasse, som flytter undervisningen ind på grunden eller i huset eller et helt 
trdje formål. Visionen for huset er altså, at flest mulige får et forhold til huset og stedet.   

1.6.1 Beboere, plejeboliger  
Herlev Kommunes fremtidige plejecenter skal danne rammen om det gode hverdagsliv for borgere med behov for 
støtte og omsorg. Der skal både være plads til fællesskabet, og den enkelte beboers individuelle behov skal 
respekteres. Beboerne skal have mulighed for at være selvhjulpne i størst mulig grad samt at fastholde sine daglige 
vaner, rutiner, sociale relationer og fællesskaber.  

Beboerne på plejecentre har generelt  større funktionsnedsættelser i dag sammenlignet med tidligere, og 
kompleksiteten er steget. I dag er størstedelen af beboerne på plejecentre enten diagnosticeret med en 
demenssygdom, har begyndende symptomer på demens eller andre kognitive funktionsnedsættelser, mens cirka 
halvdelen af beboerne har én eller flere kroniske sygdomme. Hovedparten af beboerne har fysiske 
funktionsnedsættelser i større eller mindre grad. Det betyder, at de fysiske rammer skal kunne rumme et varierende 
behov for pleje og tilgængelighed, der understøtter beboerens individuelle behov og selvhjulpenhed. 

Ovenstående betyder, at plejecentret, i forhold til de fysiske rammer – både inde og ude – har fokus på: 

 Små overskuelige, genkendelige miljøer, hvor borgere med demens lettere kan orientere sig – med et fokus 
på sammenhæng til plejedrift 

 En klar og enkel planløsning, så hele huset og de enkelte afdelinger er nemme at orientere sig i  
 Tydelighed i forhold til den enkeltes hjem, og tydelighed omkring de forskellige faciliteters funktion 
 Fællesrum med mulighed for opdeling, der muliggør fællesskaber af forskellige størrelser og forskellige 

former for aktiviteter  
 At spisestue og dagligstue er adskilt  
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 At sikre gode muligheder for at komme udendørs og i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og 
vejr 

 At undgå lange, ensartede gangforløb, hvor beboeren skal vende om for enden af gangen  
 At gangene kan bruges som ”vandrestier” – med naturlige udsigtsposter, oplevelser og opholdsnicher  
 At skabe rige sanseoplevelser ude som inde ved hjælp af lys, lyd, farver, dufte og materialer  
 At skabe rammer til erindringer og livshistorier 
 At service- og driftfunktioner ikke er fremtrædende i rum, der skal opleves hjemlige 

1.6.2 Beboere, midlertidige pladser 
De midlertidige pladser er for borgere, der er på midlertidigt døgnplejeophold i kommunalt regi og har behov for 
pleje, genoptræning, aflastning og/eller observation. Det kan være borgere, der:  

- er færdigbehandlet fra hospitalet, men har brug for genoptræning, døgnpleje eller -observation i en periode, 
inden de kan klare sig i eget hjem 

- midlertidigt ikke kan klare sig i eget hjem (ved f.eks. funktionsnedsættelse på grund af aldring eller ved 
demens), og har behov for observation, døgnpleje eller genoptræning for at kunne vende tilbage til eget 
hjem eller evt. flytte til en plejebolig 

- er døende og har behov for døgnpleje i den sidste tid 

De fleste borgere er over 60 år og ofte skrøbelige. De har ofte et komplekst sygdomsbillede med flere samtidige 
sygdomme – f.eks. hjerneskade, hoftebrud, KOL, diabetes, kræft, demens, palliation og terminale forløb. Under 
indlæggelse er der fokus på at genoptræne mistede færdigheder med henblik på at kunne klare egen hverdag igen. 
Når det vurderes, at der ikke længere er behov for rehabilitering under døgnpleje, kan borgeren udskrives til eget 
hjem og evt. fortsætte genoptræningen ambulant eller ved hjemmetræning med støtte fra hjemmeplejen eller virtuel 
kontakt til genoptræningen. 

De fysiske rammer på de midlertidige pladser skal på samme måde som beskrevet i afsnit 1.6.1 understøtte beboernes 
forskellige grader af behov for pleje og både fysiske og kognitive funktionsnedsættelser. 

1.6.3 Personale 
Plejecentret og de øvrige sundhedsfunktioner skal danne rammen om det gode hverdagsliv for beboerne og borgere, 
og skal ligeledes være en god arbejdsplads for personalet. Rammerne skal understøtte, at personalet kan levere 
ydelser af høj faglig kvalitet. Der skal indtænkes gode og stimulerende arbejdsforhold med særligt fokus på effektive 
arbejdsgange, mulighed for faglig udvikling og værdiskabende fællesskaber, for at opnå både godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø.  

Personalegruppen vil bestå af: 
 Pleje- og administrativt personale, der er tilknyttet plejeboligerne  
 Hjemmeplejen, som er udekørende plejepersonale, der besøger borgere i eget hjem 
 Hjemmesygeplejen, som er sygeplejersker og sosu-assistenter, der besøger borgere i eget hjem samt 

betjener sygeplejeklinikkerne i bebyggelsen 
 Personale i aktivitetscenter og  genoptræning, som består af ergoterapeuter, fysioterapeuter og 

aktivitetspersonalet, der varetager træning, genoptræning og forskellige aktivitetstilbud til borgere i eget 
hjem såvel som beboerne i plejeboligerne 

 Køkkenfagligt personale, som står for produktion af mad til beboerne i plejeboligerne såvel som til personalet 
i de kommunale funktioner på matriklen 

 Administrativt personale med myndighedsfunktion, der varetager ansøgninger vedrørende hjælpemidler, 
hjemmehjælp og indsatser på handicap- og psykiatriområdet og i den forbindelse blandt andet besøger 
borgere i egen hjem og har et tæt samarbejde med udførende funktioner som hjemmepleje/-sygepleje, 
aktivitets- og genoptræningscenter samt døgnplejefunktioner 

 Driftpersonale, som blandt andet varetager den daglige håndtering af affald, rengøring, vedligeholdelse af 
udenomsarealer, styring af tekniske anlæg og forefaldne praktiske service- og vedligeholdelsesopgaver  
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1.6.4 Pårørende 
Beboernes pårørende er en naturlig og vigtig del af beboernes liv og hverdag. Pårørende skal føle sig velkomne og 
inddraget. Desuden skal de føle en tryghed ved, at deres familiemedlem eller ven bor der, hvilket blandt andet opnås 
ved synligt og tilgængeligt personale. Det er vigtigt med gode tilgængelige lokaler og rekreative områder anlagt med 
attraktive aktiviteter og opholdsmuligheder, som man kan benytte sig af med sine nærmeste. Derudover er det vigtigt 
med offentlige transportmuligheder og parkering i nærheden, som gør det let for pårørende at komme på besøg.  

1.6.5 Frivillige 
I dagligdagen er det vigtigt, at der tilbydes forskelligartede oplevelser og aktiviteter for den enkelte borger eller for 
mindre eller større grupper. For at kunne tilbyde et varieret tilbud for beboerne er frivillige af stor betydning og en 
vigtig del af hverdagslivet for beboerne og personalet på plejecentret. Det drejer sig både om frivillige, som ønsker at 
yde støtte til beboerne, men også foreninger som bruger huset som ramme om egne aktiviteter, så byens liv 
integreres i huset.  

For at kunne tiltrække denne gruppe, er det vigtigt, at der er gode rammer og muligheder for frivillighed af forskellig 
karakter. 

1.6.6 Brugerne af aktivitetscenter og genoptræning 
Brugerne vil være borgere med forskellige behov og tilhørsforhold hertil. Ofte vil det være borgere i 
genoptræningsforløb med f.eks. KOL, type 2-diabetes, kræft, hjerneskade eller muskellidelser. Et træningsforløb er 
individuelt, men omfatter ofte samtaler, holdtræning, individuel træning og undervisningsforløb mm.  

Ved den ambulante genoptræning kommer borgeren fra eget hjem til genoptræning af fysiske eller kognitive 
færdigheder. Det kan foregå ved at man selv træner i genoptræningens faciliteter eller ved individuel eller 
holdtræning med en terapeut.  
Der tilbydes i stigende grad træning digitalt, hvor borgeren selvtræner i eget hjem og har kontakt med terapeuten via 
en videoforbindelse. 
 
Brugere af aktivitetscenteret og genoptræning er ofte borgere med  nedsat fysisk mobilitet på grund af fysiske eller 
mentale funktionsudfordringer. Dette stiller særlige krav til adgangsforhold og tilgængelighed. 

1.6.7 Brugere af sygeplejeklinik 
På sygeplejeklinikken kommer borgere, der har behov sygepleje og selv kan transportere sig til klinikken. På 
sygeplejeklinikken kan man blandt andet få injektionsbehandling, udlevering af medicin og medicindosering, pleje og 
behandling af sår, kompressionsbehandling, stomipleje, måling af blodtryk, blodsukker eller urinundersøgelse, råd, 
vejledning og undervisning ved sundhedsproblemer samt udredning i forbindelse med inkontinens.  

Brugere af sygeplejeklinikkerne er ofte borgere med  nedsat fysisk mobilitet på grund af fysiske eller mentale 
funktionsudfordringer. Dette stiller særlige krav til adgangsforhold og tilgængelighed.  

1.6.8 Skolernes og institutionernes brug af området 
Udearealerne skal udformes, så området naturligt interagerer med skolerne og institionen helt tæt på, men potentielt 
også bredere i byen. Undervisning, udflugter og ophold skal være naturligt for de nærmeste naboer. Det betyder åbne 
arealer og sambrug af faste faciliteter.   

 
1.6.9 Naboer og lokalområde 
Huset og omkringliggende arealer skal indgå naturligt i naboernes og lokalområdets hverdag. Udviklingsgrunden ligger 
centralt i Herlev i nærheden af institutioner og grønne arealer. Krogestykket 33 ligger 600 meter fra Herlev Hospital, 
1600 meter fra Herlev Bygade og 1500 meter fra det kommende Hjortespringcenter. Området har gode 
cykelforbindelser til København (12 km til Rådhuspladsen) og ligger tæt på større rekreative arealer som Snogemosen 
og Fedtmosen (cirka 450 meter). Service og detailhandel er tilgængeligt ved Hjortespringscenteret samt langs 
Hjortespringsvej. Udviklingsgrunden danner en grøn kile, der går fra Fedtmosen til Hjortespringsvej i kraft af skovfeltet 
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øst på grunden, Birkholm Kirkegård og de grønne arealer øst for Birkholm og Hjortespringkollegiet. Udviklingsgrunden 
ligger i en lomme omgivet af hverdagsliv og grønne arealer. Der findes to gang- og cykelforbindelser langs grunden, én 
i øst og én i vest. Grunden er omkranset af beplantning og der er derfor ikke meget visuel kontakt mellem naboerne 
og området. Boliglivet udfolder sig rundt om grunden i alle verdenshjørner med et villaområde mod syd, kolonihaver 
mod øst, kollegiet mod vest og almene boliger mod nord. Grunden grænser op til et aktivt institutionsliv med to 
skoler, en SFO, en børneinstitution og en kirkegård.  
 

 
 
Birkholm – boliger   
Mod nord ligger Lille Birkholm I, II og III – DAB’s almene boliger. Grunden møder Birkholm ved vejen Persillehaven, 
hvor boligområdet har indkørsel fra. Vejforløbet Persillehaven er et overdimensioneret vejstykke med to til tre 
parallelle trærækker og parallelparkering på den nordlige side. Birkholms bebyggelse mod syd har gode solforhold det 
meste af dagen og har små haver ud mod vejen. Bebyggelsen har en fin intim skala og består hovedsagelig af to 
etagers byggeri med enkelte boligblokke i fire etager. Den organiserer sig med en tæt-lav struktur med gårdrum og 
fælles grønne anlæg. Parkering foregår på terræn langs Persillehaven i parkeringslommer. Lille Birkholm I og II er 
bygget i 1973 og består af 781 husstande. Lille Birkholm III er bygget i 1978 og har 488 husstande. Bygningerne 
fremstår i rillede betonelementer med røde indfattede vinduer og døre.  
 
 
Hjortespringskollegiet  
Hjortespringskollegiet er grundens mest tilstedeværende nabo. Det ligger helt tæt på grunden kun adskilt af en gang- 
og cykelsti samt et mindre græsareal udenfor kollegiets bygning. Kollegiet er en selvejende institution med 308 
beboere fordelt på 24 fælleskøkkener. Deres grund er i dag indhegnet mod syd og vest. Hovedindgangen, som er 
nordvendt, ligger ud til et større parkeringsareal betjent fra Persillehaven. Kollegiet har flere grønne udendørs anlæg: 
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En offentligt tilgængelig multibane ud mod udviklingsgrundens østside, en aktivitetsbane og opholdsarealer indhegnet 
mod syd og vest. Bebyggelsen på 3 etager er opført i 1972 og består af to blokke med en tværforbindelse. 
Bebyggelsen er beklædt med røde plader og med udhæng af glaslukkede altaner. Kollegiet har vaskeri, træningsrum 
og studenterbar.  
 
Lærkegaard Center 
Plejecentret ligger vest for udviklingsgrunden og består af 64 pladser og en café. Plejecentret er bygget i 1996 (og 
udvidet i 2003). Bebyggelsen har en fin hjemlig skala og består af sammenhængende etplanshuse placeret i en grøn 
have.  
 
Birkholm Kirkegård  
Vest for kollegiet ligger Birkholm Kirkegård. Birkholm kirkesal (tidl. kapel) bruges aktivt til gudstjenester og aktiviteter. 
Byggeriet med den omkringliggende kirkegård er fra 1950. Det er et smukt anlæg, der anvendes af de lokale til møder, 
kontemplation og gåture. Kirkegården er kommunalt ejet, og i den østligste ende af anlægget findes en skovkirkegård. 
Kirkesalen er i røde mursten med et karakteristisk fritstående klokketårn. Der er i dag ingen direkte forbindelse 
mellem matriklen og kirkegården, men der er mulighed for at etablere en sådan forbindelse i fremtiden. Noget der vil 
bidrage til at øge sammenhængskraften i området og derigennem gøre området attraktivt. 
 
Folkeskolerne, SFO’en og Herlevbadet  
Mod syd ligger de to folkeskoler, Gl. Hjortespringsskole og Kildegårdsskolen Øst samt Herlevbadet. De tre fremstår 
som en del af et samlet anlæg. Skolerne er opført i 1963. Bygningerne, som består af etetagers længer af gule mursten 
med sort saddeltag, er placeret parallelt med vejen med forbindelsesgange. Gl. Hjortespringskolen er Herlev 
kommunes specialpædagogiske kompetencecenter og specialskole for børn fra 0.-10. klasse. Her går cirka 130 elever 
og der er cirka 90 medarbejdere. Skolen har en moderniseret skolegård og legeplads mod vest. Kildegårdsskolen Øst 
har cirka 250 elever og 35 medarbejdere. De har en skolegård mod øst af ældre dato. Mod nord ligger et større grønt 
areal, som skolerne har fælles brugsret til. Arealet består af en byggelegeplads med noget beplantning, der anvendes 
af SFO’en. Arealet grænser op til udviklingsgrunden og opleves i dag som en barriere mellem matriklen og skolen.  
 
Herlevbadet ligger som en del af bebyggelsen ved Kildegårdsskolen Øst. Badet er Herlevs første indendørs svømmehal 
med et 25 meter bassin. Svømmehallen bruges af institutioner og foreninger i Herlev kommune og er ikke åben for 
offentligheden. Anlægget er fra 1964. Syd for Herlevbadet og skolerne ligger et udstykket parcelhuskvarter fra 
1960’erne, som hovedsagelig består af etplansvillaer med hække og private haver. 
 
Mælkevejen/Ønskeøen- afdeling Ønskeøen 
I sydøst ligger børnehaven, den integrerede institution Ønskeøen med 31 børn. Den har en stor grøn legeplads og 
ligger på kanten af skoven og skolens grønne arealer. Ønskeøen har adgang til skoven gennem en privat port.    
 
Skoven 
Mod øst ligger et skovareal, som er ejet af Københavns Kommune. Skoven er tilgroet og har trampestier. Skoven er i 
dag indhegnet, og der er kun offentlig adgang via Persillehaven. Mellem udviklingsgrunden og skoven løber en gang- 
og cykelsti. Grunden ligger som et forbindelsesled i en grøn kile, som leder op mod det store, grønne, rekreative 
område ved Smør- og Fedtemosen. Øst for skoven ligger Haveforeningen Nyvang. Foreningen består af 279 
havelodder og har eksisteret siden 1952. Foreningen lejer jorden af Københavns Kommune og administreres af Herlev 
Kommune. 
 
 

1.7 Værdigrundlag 
Udarbejdes sammen med Herlev Kommune efter grundudbud. 

1.8 Fællesskaber 
Boligprojektet skal bringe værdi og bymæssig kvalitet til området samt indgå aktivt og positivt i bybilledet. Det er det 
liv, der foregår i og mellem bygningerne, der skaber byen. Derfor er det nødvendigt at fokusere på det liv, der skal 
leves og de aktiviteter, der skal foregå.  
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Ved dobbeltprogrammering af fællesarealer, altså planlægning af steder, som kan benyttes af flere forskellige 
brugergrupper samtidig eller på skift, opnås en mere levende og sammenhængende by, hvor de disponible arealer får 
en hyppigere brug, hvor flere gode tilfældige møder kan opstå.  

Brugerfællesskaber 

Der er grundlag for en lang række og typer af fællesskaber mellem de forskellige brugergrupper på stedet. 
Bebyggelsen og landskabet skal tilbyde rammer, der kan understøtte disse fælleskaber med fokus på mødet med 
andre mennesker og oplevelser og med fællesskaber i følgende fire grupper: Passive og observerende, Spontane 
møder, Fælles oplevelser samt Nære Relationer. Blandt andet kan fællesskaber omkring udeliv tematiseres som 
følgende: 

- Fællesskab omkring leg for børn fra familieboliger, fra daginstitutionen og fra skolen. Legeaktiviteterne er 
med til at skabe liv og bevægelse på stedet og er samtidig en mulighed for ældre beboere på f.eks. 
plejecentret, der kan have begrænset mulighed for at bevæge sig ud, for at opleve fællesskab og nærvær af 
hverdagens sociale liv fra deres bolig 

- Fællesskab omkring træning og udeliv for unge og voksne fra kollegiet, 50+-boliger, familieboliger, 
genoptræning og aktivitetscenter 

- Fællesskaber omkring mad og socialt samvær for alle stedets brugere, besøgende og naboer ved et synligt 
produktionskøkken, en café og pladser mellem bygninger 

Potentielle øvrige fællesskaber: 

- Fællesskab mellem generationer – børn, unge, voksne og ældre 
- Fællesskab mellem beboere 
- Fællesskab mellem professionelle 
- Fællesskab mellem borgere og professionelle 
- Fællesskab mellem beboere og områdets by- og hverdagsliv 
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Figur 01 // BRUGERFÆLLESSKABER 
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Faglige fællesskaber 

Projektet samler flere sundhedsfaglige funktioner i samme bebyggelse og danner derved grundlag for en faglig synergi 
for de sundhedsprofessionelle og for optimering af borgerforløb i kommunes sundhedstilbud. 

Myndighedsområdet, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, aktivitet- og genoptræningscenter, de midlertidige pladser 
og plejecentrene udgør grundstenene i de kommunale sundhedstilbud for borgere, der har behov for sundhedsfaglig 
hjælp i eget hjem og dagligdag. Disse funktioner har ofte et tæt samarbejde om vurdering af en borgers behov for 
hjælp og levering af relevante indsatser og i et forløb, hvor indsatser leveres på rette tid og sted. Ved at samle disse 
funktioner kan der opnås en større grad af faglig sparring, udvikling og fællesskab omkring kerneydelsen til gavn for 
arbejdsmiljøet, faglig stolthed og borgere. 

 

 

 

Figur 02 // FAGLIG SYNERGI 
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2 DISPONERING 
2.1 Bygningsdisponering, helhed 
Bebyggelsen disponeres overordnet med fokus på at skabe rum inde og ude, der bidrager til brugernes livskvalitet 
med de individuelle behov, de forskellige brugergrupper har, samt skaber rum for værdiskabende fællesskaber. 

Plejecentret skal på en ene side være hjem for beboerne, og på den anden side stilles der krav til logistiske 
sammenhænge for at opnå en hensigtmæssig og rationel drift. Sammen med de øvrige sundhedsfunktioner stilles der 
desuden krav til sammenhænge mellem funktionerne, der giver mening for både besøgende, brugere, beboere og 
personale. 

 

 

 

    Figur 03 // OVERORDNET NÆRHEDER - HELHED 
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2.1.1 Principper for disponering  
Værdiskabende funktionalitet: 

Multihusets funktioner placeres efter det, der er vigtigst for den enkelte funktion og for helheden. 

Nærmest hovedindgangen/ankomsten placeres funktioner for brugere, der kommer til stedet på kortere besøg og 
måske ikke kender stedet. Disse funktioner er: Butik, Aktivitetscenter og Genoptræning, Sygeplejeklinik, besøgende til 
plejecenter. Det første man møder ved ankomstpladsen, er hovedindgangen med reception og cafeen. Det vil være 
første guidende stop for besøgende og ankomststedet for borgere til genoptræning. Funktionen vil fremstå udadvendt 
og imødekommende og har samtidig den vigtige fællesskabende funktion at være et mødested for beboere og 
borgere udefra.  

Wayfinding skal indarbejdes som en naturlig og integreret del af byggeriet ved at arbejde med f.eks. skift og 
genkendelighed i materialer, lys, rumligheder, farver og kunst. Wayfinding sikrer, at beboere kender sit område og 
føler et tilhørsforhold hertil. Ligeledes gør det vejen lettere at finde for pårørende på deres vej til besøg eller den 
svære samtale. Stedet skal tage vare på folk i sorg og folk med mindsket overblik grundet den pågældendes situation. 

Ud til torvet placeres produktionskøkkenet i forbindelse med fælleskantinen og med tæt forbindelse til en 
vareindlevering. Madproduktionen vil kunne ses udefra af områdets brugere og folk med nærhed til plejecentret. 

Vareindleveringen har desuden forbindelse til plejecentret, og placeringen og transportveje dertil placeres således, at 
ind- og udtransport af gods og affald kan foregå uden at genere beboere eller dominere brugen af udearealer. 

I den anden plejecenterkarre placeres hjemmeplejen og hjemmesygeplejen med stor nærhed til sygeplejeklinikken og 
til personaleindgang. Nær personaleindgangen placeres plads til hjemmeplejens og hjemmesygeplejens tjenestebiler 
og tjenestecykler. Det er samtidig her, at de nytilkommende beboere i plejecentret ankommer, når de flytter ind med 
deres indbo.  Ind-/udgangen for liggende transport placeres ved denne indgang, hvor der tages hensyn til den 
diskretion, der behøves ved transport af borgere på båre og ved transport af afdøde borgere. 

Administrationen placeres med forbindelse til hjemmeplejen/hjemmesygeplejen, plejecentret og Aktivitetscenter og 
Genoptræning samt personaleindgangen. Nær personaleindgangen allokeres plads til administrationens tjenestebiler 
og tjenestecykler. 

Plejecentret har forbindelse til vareindlevering, administration, personaleindgang, produktionskøkkenet og caféen ved 
receptionen. Boligerne og fællesarealerne i plejecentret placeres mod uderum og den øvrige bebyggelse på en måde, 
der giver beboerne god mulighed for at opleve og være en del af området, landskabet, dagslys og aktiviteter på stedet 
og i omgivelserne. 

Boligerne for familier og for målgruppen 50+ placeres på en måde, der giver beboerne god mulighed for at opleve og 
være en del af området, landskabet, dagslys og aktiviteter på stedet og i omgivelserne. 

Fællesskab og individualitet: 

Bebyggelsen og landskabet skal både understøtte fællesskab omkring boliger og sundhed samt behovet for 
individualitet. Der skal være plads til begge dele, så behovet for privathed bliver tilgodeset samtidig med, at stedet 
opfordrer til og understøtter fællesskaber. Design af udadvendte funktioner, f.eks. trænings- og møderum, indeholder 
fleksibel mulighed for, at aktiviteter i rummene kan foregå både synligt og skærmet udefra. 

Byggeriet skal fremstå med sin egen identitet i et nutidigt formsprog og med et markant arkitektonisk udtryk, som 
markerer sig med sin tilstedeværelse, så længe det ikke sker på bekostning af funktionaliteten. 

Der skal være mulighed for åbenhed og nærhed i relation til udearealer samt naturlig afskærmning til sikring af 
privathed integreret i det arkitektoniske udtryk. 
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Imødekommende tilgængelighed: 

Bebyggelsen og landskabet skal være indbydende og imødekommende for alle – beboere, besøgende, professionelle 
og naboer. 

Bebyggelsen og landskabet skal opleves tilgængeligt for alle og understøtte, at alle skal have lige adgang til boliger og 
sundhedstilbud. I alle henseender er lige adgang, wayfinding og tilgængelighed en integreret del af arkitekturen. 
Uanset hvilke fysiske, psykiske eller sociale udfordringer en bruger af bebyggelsen har, så opleves stedet 
imødekommende, trygt og inspirerende at opsøge og deltage i hverdagslivet, fællesskaber og sundhedsaktiviteter i. 

Arkitekturen skal medvirke til at skabe ro, sikkerhed, tryghed og overblik for beboere, besøgende og personale. 
Rumligheder, materialevalg, detaljering og proportionering understøtter en menneskelig skala og bidrager til en 
oplevet tilgængelighed. Stedet skal være overskueligt for alle, og man skal nemt kunne finde vej på egen hånd. Det er 
tydeligt, hvilke områder der er private uden at virke afvisende, og hvilke områder der er plads for fællesskaber samt 
hvor personale er tilgængeligt for henvendelse. Samtidigt er det tydeligt, hvor man må færdes og hvilke områder, der 
er forbeholdt personalet (frontstage og backstage). 

Bebyggelsen og landskabet disponeres og indrettes på en sådan måde, at der er tilgængelige forhold for alle. 
Mennesker med handicap møder ikke barrierer på stedet, som forhindrer dem i at benytte bebyggelsen og landskabet 
på lige fod med andre. 

I plejecentret, plejeboligerne, ambulante sundhedstilbud samt i offentlige og fælles adgangsveje og områder gælder 
tilgængelighed Kvalitetsniveau A jf.  SBi-anvisning 249, hvis ikke andet er nævnt. 

Plejecenter og sundhedsfunktioner: 

Plejecentret disponeres overordnet med boligafdelinger over stueetagen. I stueetagen placeres plejecentrets fjerne  
fællesarealer og servicearealer. Fjerne backstage-servicearealer kan eventuelt delvist placeres i kælder. 

 

 

Figur 04 // PRINCIPSNIT – PLEJEBOLIGER OG ØVRIGE SUNDHEDSFUNKTIONER 

Frontstage/backstage:  
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Funktionerne/aktiviteterne i plejecentret og øvrige sundhedsfunktioner er kategoriseret som enten frontstage- eller 
backstage-funktioner for at skabe rammer, der af borgere opleves imødekommende og for plejeboligbeboere som 
hjemlige og ikke-institutionelle. Se de følgende afsnit for et samlet overblik over fordeling af frontstage- og 
backstagefunktioner. Frontstage-funktioner omfatter funktioner og aktiviteter, hvor borgere deltager. Under 
backstage-funktioner hører aktiviteter og funktioner, der ikke indebærer direkte borgerkontakt, men hvor personale 
udfører administrative og driftsmæssige opgaver. 
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2.2 Bygningsdisponering, Plejecenter 
Plejecentret består overordnet af 192 plejeboliger og 32 midlertidige pladser/boliger med tilhørende servicearealer. 
Boligerne er fordelt på 9 afdelinger – 8 afdelinger for plejeboliger og 1 afdeling for midlertidige pladser.  

Hver plejeboligafdeling indeholder 23 stk. 2-rums-plejeboliger og 1 stk. 3-rums-plejebolig, hvor sidstnævnte kan 
benyttes som parbolig. Afdelingen skal kunne underopdeles i to boligafsnit på hver 12 boliger. 

Afdelingen for midlertidige pladser indeholder 32 stk. 1-rums-boliger og skal kunne underopdeles i to boligafsnit på 
hver 16 boliger. 

Hver afdeling indeholder boliger, nære fællesarealer, nære servicearealer og nære udearealer. 

 

Figur 05 // DISPONERING AF PLEJEBOLIGAFDELINGER, FÆLLES-, UDE- OG SERVICEAREALER 

Plejecentret er overordnet disponeret i form og organisering med udgangspunkt i en karréstruktur. Karréstrukturens 
fordele er, at den tager udgangspunkt i beboernes behov, den sikrer et hierarki i uderummene med indre, trygge 
haver og understøtter forskellige typer og grader af fællesskaber i dens form. Organiseringen af bygningen skal 
understøtte den interne opdeling i mindre boligafdelinger med fællesområder samt effektive arbejdsgange, hvor 
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servicefunktioner er rationelt og centralt placeret i forhold til pleje og service. Samtidig skal bygningens udformning 
understøtte beboernes behov for tryghed, overskuelighed og oplevelse af et hjem.  

2.2.1 Organisering 
I det følgende oplistes overordnet alle funktioner. 
 

2.2.1.1 Plejeboliger 
De 192 plejeboliger udgør den daglige ramme om beboernes liv. I indretning og materialevalg skal der derfor være 
fokus på at gøre stemningen så hjemlig som mulig og samtidig skal boligen kunne rumme plejekrævende funktioner. 
Generelt skal plejeboligerne være optimeret ift. beboernes behov med en fleksibilitet, som gør det muligt at tilpasse 
hver bolig til den enkelte. De elementer som kan tilpasses er: Omfang af tekøkken; Inventar og hjælpemidler i bad og 
toilet; Skillevæg mellem opholdsrum og soveværelse; og Hjælpemidler i sove- og opholdsrum.  

Indgangen til boligen skal placeres let skærmet/tilbagetrukket i forhold til et gangareal. Når man træder ind i boligerne 
kommer man ind i entré/tekøkken-området, der indeholder plads til ankomst, garderobe og et mindre te-køkken.  

Stuen, der er i forlængelse af entréen og køkken, skal være lys og give mulighed for personlig indretning. Fra stuen er 
der adgang til en fransk altan. Fra stuen er der endvidere direkte sammenhæng med soveværelset. Opdelingen 
mellem stue og soveværelse skal være fleksibel. 

I soveværelset skal der være plads til en plejeseng inkl. personalets arbejdsareal på de tre sider af sengen. Fra 
soveværelset skal der være direkte adgang til badeværelset. I soveværelset skal der være fastmonterede skinner til 
rumdækkende loftslift, som skal være integreret bedst muligt for at understøtte hjemligheden. 

Badeværelset skal indrettes med fokus på både hjemlighed, tilgængelighed og personalets arbejdsforhold. I 
badeværelset skal der være plads til, at en plejekrævende beboer kan hjælpes af to hjælpere. Indretningen skal dog 
understøtte et hjemligt præg ved visuelt at nedtone hjælpemidler og udstyr, der er nødvendige i et plejecenter. 

Samtidig skal badeværelset indrettes, så beboernes mobilitet og selvhjulpenhed understøttes. Der skal eksempelvis 
være gode støttemuligheder ved toilet, håndvask og bad mv. Beboerne skal selv kunne nå deres ting i skabe og kunne 
nå stikkontakten til barbermaskinen eller hårtørreren.  

 

Figur 06// FÆLLESSKABER I PLEJEBOLIGEN 
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2.2.1.1.1 2-værelse plejebolig 
184 af de 192 plejeboliger er 2-værelsesboliger, 23 stk. per plejeboligafdeling.  

Rum:  
Entré/køkken. 
Stue.  
Soveværelse, primære.  
Badeværelse. 
Indretning af plejeboligen: 

 

Figur 07 // PRINCIPIEL PLANLØSNING FOR 2-VÆRELSE PLEJEBOLIG 

2.2.1.1.2 3-værelses plejebolig  
8 af de 192 plejeboliger er 3-værelsesboliger, én per plejeboligafdeling. Disse boliger er tilsvarende 2-værelsesboligen, 
men har derudover et ekstra værelse, som kan bruges af en ægtefælle/sambo, som gæsteværelse eller ekstra stue 
mm.  
Rum:  
Entré/køkken.  
Stue.  
Soveværelse, primære. 
Soveværelse, sekundære.  
Badeværelse 
 
Indretning af plejeboligen: 

 

Figur 08 // PRINCIPIEL PLANLØSNING FOR 3-VÆRELSES PLEJEBOLIG 
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2.2.1.1.3 Midlertidige pladser 
De midlertidige boliger indgår i plejecentret som en separat afdeling, der er opdelt i to afsnit med tilhørende nære 
fællesarealer og nære servicearealer. 
Rum: Entré. Soveværelse. Badeværelse. 
De 32 midlertidige pladser er for borgere, der har behov for et midlertidig ophold af kortere varighed i forbindelse 
med, at de er færdigbehandlede på sygehuset, men har brug for genoptræning, pleje og observation eller midlertidigt 
ikke kan klare sig i eget hjem. Disse boliger er placeret i samme afdeling og er indrettet med inventar, som er 
nødvendig for beboerens ophold. Da de midlertidige beboere kan være ekstra plejekrævende, er der i disse boliger 
gennemgående lifte fra soveværelset til badeværelset. Badeværelserne er derudover udstyret som de resterende 
plejeboliger.   

2.2.1.2 Fællesarealer 
2.2.1.2.1 Nære fælles boligarealer (på hver afdeling) 
De nære fællesarealer er en del af boligens areal (eller den midlertidige plads), der er lagt ud til fælles boligrum for at 
skabe plads for større fællesskaber med andre beboere, personale, pårørende og frivillige. 
Rum: Indgang. Afdelingskøkken. Spiseplads. Opholdsstue/TV-stue. HC-toilet, besøgende/beboer. Adgangsveje.   
 

 

 

Figur 09 // NÆRE FÆLLESOMRÅDER FOR BOLIGAFSNIT 
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2.2.1.2.2 Fjerne fællesarealer (deles af flere afdelinger) 
De fjerne fællesarealer er en del af boligens areal (eller den midlertidige plads), der er lagt ud til fælles boligrum for at 
skabe plads for større fællesskaber med andre beboere, personale, pårørende og frivillige. Disse funktioner deles af 
alle boligafdelingerne. 
Rum: Aktivitetsrum. Hovedindgang (evt. andel af fælles indgang med udadvendte funktioner). Gæstebolig m. 
opholdsrum, badeværelse og mindre køkken. 
 
2.2.1.3 Servicearealer 
Servicearealerne er for personalets aktiviteter i forbindelse med levering af pleje til beboerne. 

 

 

 

Figur 10 // SERVICEAREALER 
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2.2.1.3.1 Nære servicearealer (på hver afdeling)  
De nære servicearealer er for den del af personale, der arbejder direkte i plejen på afdelingerne. Funktioner anvendes 
flere gange dagligt og skal derfor ligge i umiddelbar nærhed til beboernes nære fællesrum og deres boliger. På den 
måde opnås gode arbejdsflow og korte afstande, samtidig med at personalet er synligt for beboerne, hvilket skaber  
tryghed og nærhed. 
 
Rum:  

 Møde-/samtalerum (backstage) 
 Teamleder/Planlægger (backstage) 
 Dokumentationsrum (frontstage). Medicinrum (backstage) 
 Depoter nære (rent) (backstage). Bryggers/Rengøringsrum/affald (urent) (backstage) 
 Personaletoilet (inkl. forrum med taskeskabe) (backstage) 

 
 

 

Figur 11 // NÆRE SERVICEAREALER 
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2.2.1.3.2 Fjerne servicearealer (deles af flere afdelinger)  
En del af servicefunktionerne placeres uden for den enkelte afdeling og rationelt i forhold til den enkelte rumfunktion. 
Disse servicearealer deles af og betjener alle afdelinger. 
Rum:  
Frontstage 
Hovedindgang/Fælles torv/venteområde for dagfunktioner  
Reception 
Multisal inkl. stole/borddepot (andel af fælles boligareal og fællesrum med øvrige sundhedsfunktioner)  
Café  
Behandlingsrum (frisør, fodterapeut, omsorgstandpleje)  
Garderobe og toiletter (inkl. HC-toilet)  ifm ovenstående  
Indgang, liggende transport (diskret placeret) 
 
Backstage 
Pedelkontor og tilhørende værksted  
Personaleomklædning inkl. uniformsdepot, toiletter og bad  
Personaleindgang  
Personalerum  
Vareindlevering  
Fjerndepoter til bl.a. forbrugsvarer, plejesenge, hjælpemidler  
Rengøringsrum, centralt  
Affaldsrum, centralt 
 

 

Figur 12 // FJERNE SERVICEAREALER/ (Som fig. 10) 
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2.3 Bygningsdisponering, øvrige kommunale funktioner 
2.3.1 Aktivitetscenter og genoptræning 
Aktivitetscenter og Genoptræning placeret jf. afsnit 2.1 og 2.1.1. 

Aktivitetscenter: 
Rum:  

 Garderobe/indgang 
 Aktivitetsrum med mulighed for opdeling i to rum, heraf et med køkken 
 Kreativt hobby (16-20 personer) 
 Rum til social karakter (8-12 personer) 
 Træningskøkken 
 Depot 

Genoptræning: 
Rum:  

 Rehabilitering 
 Bevægelse & redskaber 
 Genoptræningsrum 
 Omklædning 
 Besøgende 
 Depot 

 

2.3.2 Hjemmesygeplejen/hjemmeplejen 
Lokaler til Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen for hele kommunen samles i projektet.  

Hjemmeplejens og hjemmesygeplejens rum placeres sammen med øvrige administrative funktioner. Se det samlede 
administrative område under afsnit 2.1.4.3.  
Rum:  

 Grupperum og dokumentationspladser 
 Kontor til ledelse og administrativt personale 
 Depoter 

 

2.3.3 Sygeplejeklinik 
Sygeplejeklinikken indeholder to konsultationsrum, hvor borgeren kan modtage sygeplejeydelser. Fra 
konsultationsrummene skal sygeplejersken have direkte adgang til et mindre rent og et urent depot. I nærhed til 
konsultationsrummene placeres et samtalerum til borgersamtaler. 
Rum:  

 Konsultationsrum med vand og skyllemulighed  
 Skyllerum (urent depot) med mulighed for autoklavering 
 Samtalerum med plads til 4-5 pers. 
 Sygeplejedepot og medicindepot 

 

2.3.4 Administration 
Administrationen samles og indrettes med kontorarbejdspladser og dertilhørende støttefunktioner, herunder 
forskellige typer møderum og personalefaciliteter. 
Fælles rum:  

 Fælles tekøkken 
 Personalerum 
 Kopirum, opbevaring af kontorartikler mv 
 Undervisnings-/møderum 
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 Samtale-/stillerum 
 
Rum til Hjemmepleje og Hjemmesygepleje:  

 Arbejdspladser til ledelse/administration 
 Arbejdspladser til visitator/planlægger 
 Dokumentationspladser til hver af x antal grupper til sygeplejersker og studerende 
 Dokumentationspladser til hver af x antal grupper 

 
Rum til Aktivitetscenter og Genoptræning:  

 Dokumentationspladser til x antal medarbejdere 
 Arbejdspladser til ledelse/administration 
 Ad hoc pladser til tværfaglige konsulenter 

 
Rum til Plejeboliger og midlertidige boliger:  
Til plejecenter inkl. midlertidige boliger skal der være x antal arbejdspladser til ledelse/administration. 
 
Rum til Myndighedsområdet, administration:  

 Arbejdspladser 
 X teams med x antal medarbejdere 
 Øvrig administration 
 Arbejdspladser til studerende/praktikanter 

 

2.3.5 Produktionskøkken 
Produktionskøkkenet skal producere og levere mad til plejecentrets 217 boliger, til caféen, til funktionernes personale 
og til levering af mad til eksternt plejecenter på 42 beboere fra Lærkegårdcentret.  
Rum:  

 Vareindlevering og -udlevering (Køl, frys, kolonial og grovkøkken) 
 Grovkøkken. Produktion, varm/kold/bage 
 Opvask + trolly vask 
 Bad, toilet og omklædning 
 Personalerum 
 Køl/frysekapacitet inkl. lagerkøl 
 Depoter 
 Køkkenlederkontor 
 Pakkerum 

 
Forudsætninger for volumen, produktion og madkoncepter skal afklares i de kommende fasers brugerproces. 

2.4 Private erhvervslejemål 
Rum til privat erhvervslejemål indrettes i stueetagen og nær hovedindgang/ankomstområde. 
Rum:  

 Butikslokale 
 Kontor 
 Depot 
 Personalerum 
 Personaletoilet 
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2.5 Boliger til familier og aldersgruppen 50+ 
På matriklen placeres et antal boliger målrettet aldersgruppen 50+ og familier. Boligerne placeres som en integreret 
del af hele bebyggelsen. Boligerne kan med fordel placeres i mindre grupper af punkthuse, der i samspil med 
landskabet og den øvrige bebyggelse understøtter en høj bo-kvalitet og fællesskaber på tværs af boligtyper og 
matrikulære skel. 

2.6 Landskabsrum 
Udviklingsgrunden skal møde og forbindes med de omkringliggende nabolag. Grundens introverte enklavekarakter 
skal opblødes, og der skal arbejdes for at grunden inviterer og bidrager til at skabe sammenhæng og mødesteder i 
området. Udviklingsprojektet skal bidrage til byliv og fællesskaber i nærområdet udover at tilføre bo- og livskvalitet for 
beboerne i det kommende projekt. Det landskabelige hovedgreb er at møde omgivelserne og at skabe forbindelser 
mellem naturen, naboerne til matriklen og beboerne på matriklen. Det bliver gjort ved at skabe et landskab, der 
relaterer sig til konteksten med nærhed til natur, naboer og liv.  
 
2.6.1 Landskabsområdet mod skoven 
Generel karakter 
Bebyggelsen får landskab- og byrumskarakter fra skoven, som den ligger ud mod. Landskabet fra skoven siver ind på 
den østlige del af grunden. Her skal der skabes et sammenhængende naturgulv i form af en skovbund, der forbinder 
bebyggelse og skov. Og skaber nærhed til naturen og gør den tilgængelig. Grundens randbeplantning indarbejdes i 
skovfortællingen, men løsnes op, så den fremstår med skovkarakter. Skoven trækkes ind på grunden og danner 
fundament for fællesskaber og uderum. Udviklingsgrunden skal på dette sted forsøge at danne et fællesskab med de 
øvrige institutioner og bebyggelser, der ligger op mod skoven, som Birkholm, Ønskeøen, skolerne, kolonihaverne og 
eventuelt andre brugere af skoven.  
 
Bebyggelsens udeområder 
Skovkarakteren skal trækkes helt ind i bebyggelsen og danne grundlag for dens uderum og kantzoner. Uderummene 
skal programmeres, så de understøtter relationen og kontakten til skovens aktiviteter. De skal udformes, så der kan 
skabes interessefællesskaber omkring dem. Der dannes aktiviteter og fællesskaber mellem beboere på plejecentret, 
andre beboere på grunden samt med naboer til matriklen. Program i skoven kan f.eks. være: Skovhaver, 
dyrefællesskaber, bålsteder, shelters, dyrkning af bær, lægeurter m.m. Plejecentrets stueetage benytter sin placering 
til at trække aktiviteterne ud i skoven. Boligerne og plejecentret etableres med kantzoner ud mod skoven. 
Kantzonerne og uderummenes karakter er inspireret af skoven og integreres i skovfeltet. Enkelte af plejecentrets 
arealer i stueetagen har behov for gradueringer af privathed. Dette gælder rum som: Omklædning og 
sygeplejearealer.  
 
2.6.2 Landskabsområdet mod skolegården 
Generel karakter 
”Skolegården” vil være områdets grønne udfoldelsesrum. Arealet skal i fremtiden fremstå som et sammenhængende 
landskabsrum, der formår at binde skolerne og udviklingsgrunden sammen. De fysiske og visuelle barrierer skal 
reduceres, og der skal skabes interaktion og transparens på tværs af institutionerne. ”Skolegården” vil være præget af 
skolen og plejecentrets aktiviteter gennem dagen. Her vil interessante aktiviteter kunne udspille sig, både for dem 
som betragter og for dem som deltager. For den kommende bebyggelse og for de eksisterende naboer. Arealet skal 
udformes til hverdagslivet i de omkringliggende institutioner. Det skal programmeres, så det inviterer bredt fra hele 
nabolaget til møder helt lokalt mellem naboer. Området skal overordnet programmeres og indrettes, så der skabes en 
fælles arena for social og fysisk udfoldelse. Der skal etableres destinationer, som kan besøges og indtages og danne 
ramme for interesser og fællesskaber. Der skal ikke anlægges klassiske legepladser, da området har tilstrækkeligt med 
legepladser, men landskabsrummet skal udformes til større møder og forsamlinger samt skabe rammer for mindre 
grupper og fordybelse. Der kan f.eks. være: mindre sportsområder med mulighed for genoptræning, dyrkningshaver 
og mindre dyrefolde. Der skal etableres en stiforbindelse gennem arealet til den centrale plads samt til skoven mod 
øst.  
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Bebyggelsens udeområder 
Plejecentrets aktiviteter, der omhandler fysisk behandling og genoptræning, ligger ud mod ”Skolegården”. Der skal i 
udeområderne langs bebyggelsens kantzoner skabes mulighed for programmering, der understøtter disse aktiviteter. 
Programmeringen i kantzonerne skal udvide mulighedsrummet og øge kvaliteten af træningsfaciliteter og 
træningsoplevelsen. Der skal etableres en sansehave knyttet til genoptræningen. Haven skal udformes til fysisk og 
mental genoptræning. Haven skal indskrive sig i ”Skolegårdens” helhed, men skal kunne aflukkes efter behov. Ud mod 
de enkelte funktioner i stueetagerne vil der være behov for at etablere mulighed for privathed. Dette gælder 
behandlingsrummene ved matriklens østlige karré, der mod syd vender ud mod ”Skolegården”. Behandlingsrummene 
ligger ud mod en god solfacade og et aktivt rum, så det skal sikres, at dette facadestykke ikke kommer til at fremstå 
lukket og afvisende mod ”Skolegården”. Landskabets udformning og programmering skal danne mulighed for ophold i 
relation til bygningen, dog ikke på bekostning af muligheden for at skabe privathed inde i behandlingsrummene.  
 
2.6.3 Landskabsområdet mod Birkholm  
Generel karakter 
Udviklingsgrunden skal med sine arealer ud mod Birkholm bidrage til Persillehavens gå- og bokvaliteter. Gadeforløbet 
skal understøttes, så det opleves trygt at bevæge sig langs Persillehaven. Matriklen vil have arealer med parkering, en 
boligbebyggelse samt et større parkeringsareal ud mod Persillehaven.  
 
Birkholm og fællesskaber 
Gaden skaber en mulighed for at mødes i et fællessrum med Birkholms beboere. Et rum som kan have hverdagslivet 
som omdrejningspunkt. Udviklingsgrunden skal understøtte gaden som et socialt rum. Bebyggelsen skal bidrage til 
oplevelsen af tryghed og til at skabe en attraktiv bokvalitet langs vejen. Landskabet op mod Birkholm skal udformes 
som en nabolagsgade med kantzoner ud mod gadeforløbet samt mindre nedslag af fælles mødesteder. De kan være 
programmeret med ophold, grillpladser eller havestykker, der relaterer sig til boliglivet.  
 
Mod nordøst ligger boligbebyggelsen bestående af tre boligblokke med gavlene ud mod skovrummet. Her skal 
skovrumskarakteren trækkes ind i bebyggelsens nabolagsrum. Bebyggelsens vil have et centralt areal, der går på tværs 
af bebyggelsen; et areal for nødvendig kørsel. Dette rum skal indrettes, så det fremstår som en fællesrum, hvor 
hverdagslivet og naboskabet kan udfolde sig ved kantzonerne og ved de mindre fælles opholdszoner mellem 
boligerne. Det skal indrettes, så det indskriver sig i skovens rum på trods af behov for parkering og kørsel. Mellem de 
to mindre boligblokke skal der indrettes et grønt areal med skovkarakter. Rummet skal etableres med haver knyttet til 
stueetagerne i boligerne samt et fællesrum, der skaber forbindelse direkte til skoven. Mellem den sidste boligblok og 
plejecentret ligger der et rum, som boligerne deler med plejecentret. Her vil boligernes indgange være placeret. Der 
skal, i udformningen af landskabet, etableres en tydelig overgang for boligerne mod dette rum. Rummet skal have 
kantzoner mod syd, og der skal etableres et landskab, hvor naboerne kan mødes og udfolde sig. Rummet skal 
forbindes til skovrummet mod øst og integrere sig i den centrale plads mod vest.  
 
2.6.4 Landskabs- og byrumsområdet ved matriklens fremtidige parkeringsareal  
2.6.4.1 Bilparkering 
Et større parkeringsareal placeres mod vest i tilknytning til matriklens indkørsel. Arealet vil være omkranset af den 
eksisterende beplantning. Landskabet skal bruges som redskab til at nedskalere arealet og tilføre det kvalitet gennem 
beplantning, belysning og belægninger. Parkeringsarealet skal have en så grøn og parklignende fremtoning som mulig. 
Den eksisterende randbeplantning skal bevares, suppleres og styrkes rundt om parkeringsarealet. Der skal sikres 
sigtbarhed ind til området fra de omkringliggende arealer. Dette for at styrke oplevelsen af tryghed på arealet. Mellem 
rækkerne af parkering skal der beplantes træer. Træerne skal sikres gode vækstvilkår. Parkeringsarealerne skal 
etableres på armeret græs med undtagelse af handicapparkering. Belysningen skal sikre tryg færdsel i mørketimerne 
og bidrage til at gøre arealet attraktivt. Parkeringsarealet vil blive udsigten fra en række plejeboliger, så det er 
væsenligt, at de får en attraktiv udsigt. Parkeringsarealet skal udformes, så der vil være trygt og komfortabelt at gå og 
cykle.  
 
Udformning af areal med parkering i stueplan: Parkeringsanlægget skal have vertikale grønne vægge ud mod 
Persillehaven. Belysningen skal bidrage til at skabe et lyst og attraktivt areal.  
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Udformning af arealer for boliger ud mod Persillehaven: Landskabet mod Birkholm skal udformes som en 
nabolagsgade med kantzoner ud mod gadeforløbet samt mindre nedslag af fælles mødesteder. De kan være 
programmeret med ophold, grillpladser eller havestykker og aktiviteter, der relaterer sig til boliglivet. Boligernes 
udformning skal bidrage til at sikre passiv overvågning af parkeringsarealet under plejecentret mod vest. 
 
Matriklens parkering håndteres hovedsageligt i tilknytning til den nordvestlige ankomst i nærheden af Persillehaven. 
Her afvikles 2/3 af områdets parkeringsbehov. Arealet ligger delvist på matriklen samt på den tilstødende 
kollegiegrund. Begge arealer skal begrønnes og indgå som et parkelement. Mod øst anlægges parkering i relation til 
administrationen og hjemmeplejen samt mindre lommer til boligernes parkering.  
Der etableres 309 parkeringspladser, heraf 254 på grunden og 55 på kollegiegrunden. 
Minimum 8 af parkeringspladserne skal være handicapparkering i tæt nærhed til plejecentrets indgange. Hver indgang 
har én almindelig og én stor handicapparkeringsplads. 
Ved indgangene til plejecentret etableres afsætningsplads, så større køretøjer kan afsætte personer og gods. 
 
En del af parkeringsarealet skal være forbeholdt hjemme- og sygeplejens bilflåde. I tilknytning til denne skal etableres 
10 el-ladestandere til elbiler.  
 
Som alternativ til parkering i terræn kan bilparkering helt eller delvist etableres i konstruktionen. Dette kan ske som 
parkering i kælder, parkering i en åben stueetage eller ved etablering af et egentligt P-hus. Hvis der etableres 
parkering i konstruktionen, skal P-anlæg fremstå som en integreret del af den samlede bebyggelse og må ikke fremstå 
som en fremmedelement. 
 
2.6.4.2 Cykelparkering 
Der skal etableres i alt min. 400 cykelparkeringer lokalt og i kort afstand til indgang til de relevante enheder. 
Heraf 200 pladser til plejecenter, heraf af 40 til el-opladning. 
195 pladser til boligerne og 5 pladser i nærhed til butikken. 
 
Der skal af disse etableres 50 pladser og tilrettelægges for yderligere 50 pladser med mulighed for el-opladning. 
Pladserne nær plejecentret bør udformes, så de også kan bruges til opladning af elscootere. 
 

2.6.5 Landskabsområdet mod kollegiet og ny have tilknyttet plejecentret 
2.6.5.1 Landskabsområdet mod kollegiet 
Udformning af udearealer langs stien 
Matriklen møder kollegiet med det overnævnte parkeringsareal samt med en boligbebyggelse. Den eksisterende 
beplantning bevares i skel ved parkeringsarealet, og der laves tiltag for at sikre så stor en del af beplantningen som 
muligt i forbindelse med boligområdet. Bebyggelsen vil have kantzoner med gode solforhold mod vest. Der etableres 
mindre zoner, relateret til boliglivet ud mod stien, som bænke, ophold, grillpladser og beplantede arealer. Dette vil 
hovedsagelig være programmer, der understøtter fællesskaber mellem naboerne og mellem boligerne og kollegiet. 
 
2.6.5.2 Haven 
Generel udformning 
Ved ankomsten fra syd ligger områdets grønne rum ”Haven”. ”Haven” vil kunne skabe et samlende landskabsrum i 
området med gode solforhold. Dette på grund af en syd- og vestlig orientering ud mod matriklens naboer, kollegiet, 
skolen, villaerne mod syd samt en potentiel forbindelse til kirkegården. Arealet vil have god visuel kontakt mod stien, 
kollegiets private udendørsarealer og skolegården. Arealet har i dag en række skulpturelle træer, der danner 
grundlaget for rummets beplantning. Haverummets karakter og atmosfære er inspireret af kirkegården: et plejet, 
klassisk og geometrisk haverum. Her vil det være klassiske haveelementer og et væld af nære oplevelser. ”Haven” vil 
have en kontemplativ karakter og skal danne scenografiske, smukke rammer for møder og begivenheder i området.  
 
Boligbebyggelsen mod syd ligger ud mod ”Haven”, parkeringsarealet mod nord samt gang og cykelstien mod kollegiet. 
Mod øst danner den naboskab med plejecentret. Boligerne orienterer sig rundt om et fælles nabolagsrum, hvor 
boligernes indgangene vil orientere sig mod. Rummet skal anlægges til nødvendig transport. Det indre rum skal 
indrettes, så det fremstår med byrumskarakter og ikke som et vejareal. Kantzoner skal sikre en semiprivat overgang 
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mod plejecentret og ”Haven” mod syd. Kantzonerne skal etableres rundt ved alle boligerne, og arealmæssigt skal 
zonerne mod vest og syd prioriteres.  
 
Udformning af bebyggelsens udeområder 
Plejecentrets udeområder mod ”Haven” skal understøtte, at aktiviteterne i stueetagen kan trække sig ud. Rummet 
skal rammes ind, men der må ikke etableres hegn, der vil privatisere arealet. Hovedparten af arealet skal fremstå som 
offentlig tilgængeligt og som inviterende for naboer til matriklen. Rummet vil aktivere sanserne og hukommelsen, 
være præget af stauder og farverige blomster, dufte og lyde. Beplantning skal tåle daglig brug og færdsel. Der 
etableres en overdækning (som f.eks. en pergola) mod den sydlige kantzone for at skabe en blød og havemæssig 
overgang mellem rummet og indendørsarealerne. Der etableres en tydelig overgang mod boligbebyggelsen mod nord 
til boligerne og rummet. Landskabet skal sikre, at boligerne kan trække sig ud i arealet med kantzoner og på samme 
tid sikre, at de ikke privatiserer området.  
 
2.7 Byrum og gårdrum  
Udviklingsområdet består af en række byrum, der sammen med landskabsrummene danner grundlag for udfoldelse, 
møder og fællesskaber i bykvarteret. Overordnet har bydelen et samlende byrum centralt i planen, tre indre gårdrum 
knyttet til plejecentrets bebyggelse og en række nabolagsrum knyttet til boligerne. 
 
2.7.1 Det centrale byrum 
Udviklingsområdet vil have et centralt byrum, som ligger midt på grunden og er omdrejningspunktet for bykvarteret. 
Pladsen vil have en offentlig karakter. Den skal invitere matriklens naboer ind samt være mødested for matriklens 
beboere. Pladsens liv vil være præget af hverdagen i nabolaget og plejecentrets aktiviteter.  
 
Generel udformning 
Pladsen skal have en markant karakter af at være nabolagets centrum. Denne karakter styrkes ved, at pladsen 
udformes, så den går ud og griber fat i det omkringliggende netværk i bykvarteret. Pladsen programmeres med 
elementer og møbler, der støtter både plejecentrets aktiviteter og som skaber invitationer og rammer for de 
omkringliggende naboer. Det er væsentligt, at pladsen ikke kun opleves, som en der hører til plejecentret. Derfor skal 
der placeres aktiviteter, der vil være attraktive og relevante for andre brugere, som f.eks.: studenterne fra kollegiet, 
børnene fra skolerne og børnehaven og beboerne fra Birkholm. Pladsen skal indrettes, så den danner grundlag for 
sanselige oplevelser og ”væren i nuet”. Dens udformning skal være lys og åben med store elementer af grønt og 
beplantning. Belægningen skal sikre god færdsel og nem way-finding mellem plejecenterets tre karréer. Der er ikke 
kælder under pladsen, så derfor vil underlaget egne sig til etablering af større træer. Træerne etableres, så 
glasgangene mellem plejecentret indhyldes i trækroner. Landskabets topografi bidrager til at dele pladsen op i mindre 
zoner, der skaber rammer for mødesteder og aktiviteter. Ude på pladsen etableres pavilloner med forskellige 
funktioner og fremtoning, nogle åbne, nogle med tag og andre med drivhuskarakter. Pavillonerne bidrager til at 
udvide brugen af pladsen gennem året og vil skabe destinationer i alt slags vejr. De vil befolke pladsen og danne 
ramme om sociale møder og fællesskaber. Et vandelement etableres og skaber lyd og atmosfære. Der skabes 
mulighed for gode og rigelig med opholdszoner på pladsen. Disse skal  placeres i pladsens bedste solforhold. De skal 
understøtte forskellige behov for ophold fra store grupper til solitært ophold. Fra syd inviterer ”Skolegården” ud i det 
grønne, og der dannes en flettet overgang mellem pladsen og det grønne areal mod syd.   
 
Udformning plejecentrets udeområder 
Pladsen vil have aktive, udadrettede aktiviteter i alle stueetagerne med tilhørende kantzoner. Disse kanter vil være 
væsentlige landskabselementer på pladsen og skal indgå i en samlet helhed for pladsens udformning. Bygningen vil 
have tilbagetrukket stueetage, der vil skabe ly for vejr og vind samt fungere som en blødere overgang mellem ude og 
inde. Kantzonerne programmeres med møbler og aktiviteter, der reflekterer og støtter det indre liv i bygningen og 
sikrer, at livet kan trækkes udenfor. Der etableres kommercielle kantzoner f.eks.: udenfor butikken og kantzoner, hvor 
der kan spises frokost udenfor kantinen. 
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2.7.2 Gårdrum 
Plejecentret inddeles i tre karréer, disse har hvert sit gårdrum med forskellig karakter. Karakteren er inspireret af det 
område, karréen ligger ud mod samt det program, karréen indeholder.  
 
Det hævede gårdrum 
Mod nord ligger et hævet gårdrum ovenpå produktionskøkkenet og parkeringsarealet. Gårdrummet danner et lokalt 
haverum for beboerne fra plejecentrets førstesal og skal skabe en smuk udsigt fra de øvrige etager. Arealet er hævet 
og danner et lokalt rum for denne del af plejecentrets beboere. Her vil det være vanskelig at etablere større 
beplantning, og derfor dyrker dette rum vertikal beplantning langs alle indre facader samt lavere buske og stauder. 
Rummet udformes til færdsel og ophold.   
  
Skovgården 
Ved skoven mod øst ligger Administrationen med hjemmeplejen og hjemsygeplejen. I gårdrummet vil denne karré 
have skovens karakter. I karréens stueetage ligger en række behandlingsrum samt personaleomklædning, et program, 
der kræver stor grad af privathed. Dette ydre gårdrum skal understøtte de indre rums behov for privathed. I relation 
til stuens funktioner etableres mindre terrasser og danner mulighed for ophold mod skovgården. Inspireret af skovens 
bund, etableres der større træer, som slipper godt med lys ned i et grønt bunddække. 
 
Aktivitetsgården 
Gårdrummet mod syd har områdets mest udadrettede program med tilhørende aktivt og vitalt gårdrum. Her trækkes 
karakterer fra ”Skolegården” og ”Haven” ind, og gårdrummet flettes sammen med udendørs arealer, på tværs af 
gården. Program til aktivitets-, rehabiliterings- og genoptræningscenter lægges ind i gårdrummet sammen med 
opholdsmuligheder og pauserum.   
 
2.7.3 Veje og stier 
Tilkørsel bilister/vendeplads, godstransport og kiss ’n’ ride.  
Matriklen vil betjenes fra Persillehaven for tilkørsel og godstransport. Der etableres to ankomster, én mod vest og én 
mod øst. Disse vil fungere som separate stikveje og vil være forbundet gennem parkeringsarealet under plejecentret 
mod nord.  Begge stikveje vil håndtere transport til afhentning af affald og anlægges, så de opfylder de gældende krav 
for venderadier. Ankomsten mod vest fører ind til et større parkeringsareal med hovedankomst for plejecentret og 
mulighed for kiss ’n’ ride, vareleverance, affaldshåndtering samt betjening af boligerne mod syd. Kiss ’n’ ride etableres 
vest for plejecentret tæt ved hovedindgangen. Tilkørslen mod øst betjener boligerne mod nordøst, disses 
renovationskørsel samt plejecentrets administration og hjemmepleje. Hver af boligområderne har et internt vejareal, 
der skal sikre nødvendig kørsel.  
 
Ankomst for fodgængere og cyklister 
Matriklen skal forbindes med de eksisterende gang- og cykelstier mod øst og vest samt med Persillehavens gang- og 
cykelnetværk. Stinetværket skal bidrage til at reducere enklavekarakteren samt sikre adgang for matriklens beboere 
og brugere til de omkringliggende destinationer og naboområder. Der skal være trygge og tydelige læsbare forhold for 
de bløde trafikanter, og der skal tages højde for sårbare brugere. Forbindelsen tilfører matriklen trygge 
ankomstforhold for fodgængere og cyklister. Der etableres stier fra den centrale plads til en tværsti gennem 
”Skolegården”. 
Landskabets stier og veje skal understøtte den gældende brandstrategi for plejecentret. 
Brand og redningskøretøjer skal kunne betjene alle boliger. 
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2.8 Fælles drift   
Der lægges vægt på minimering af drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Drift og vedligehold forstås bredt og 
omfatter plantepleje, græsslåning, snerydning, rengøring, energiforbrug, service på installationer, øvrig 
vedligeholdelse af udvendige arealer etc. 
Affaldshåndtering vil ske ved brug af nedgravede affaldsløsninger i boligområderne. De nedgravede affaldsløsninger 
placeres på de to stikveje, der går ind til matriklen fra Persillehaven.  
Affaldshåndtering af plejecentrets affald sker via containerer placeret i plejecentrets kælder og containerne og 
transporteres via vareelevator til terræn på tømningsdagen. 
Udformning og placering af begge affaldsløsniger skal tilpasses kommunens krav. 
Skur, havedrift: Plejecentret skal have arealer til overdækninger i forbindelse med varelevering, havedrift og 
affaldshåndtering. 
Der skal anlægges skure til opbevaring af elcykler med el-stik og arealer til havemøbler, haveredskaber og 
genoptræningsredskaber. I det øvrige anlæg skal der indarbejdes skure til havedrift af de enkelte anlæg og nabolag. 
 

3 TEKNISKE LØSNINGER – GENERELT 
3.1 DGNB 
Herlev Kommune har udviklet en strategi for, hvordan kommunen skal udvikle sig i perioden 2020-2035. Kommunens 
visioner skal efterkommes i dette projekt. Link til Herlev Kommunes vision: 
https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/1242 

DGNB/bæredygtighed 

Plejecenteret skal certificeres til DGNB Guld ved en DGNB-auditor. Herlev Kommune skal have fuld adgang til at følge 
processen undervejs, herunder at delmål opnås.  

Certificeringsprocessen skal gennemføres, så der lægges særlig værdi på at: 

 Kvaliteten af ejendommen øges 
 Beboernes og brugernes sundhed og trivsel forbedres.  De ansattes sundhed, trivsel og produktivitet 

forbedres 
 Arbejdsmiljøet for de udførende forbedres 
 Fokus på totaløkonomi ved materialers levetid, mindskning af driftsomkostninger og vedligehold 
 Energiforbruget minimeres 
 Ejendommens værdi og lejeniveau sikres 
 Ejendommen fremtidssikres og vil kunne tilgodese nutidens og fremtidens behov 
 Skabe byggerier med et højt fokus på genanvendelsespotentialer af benyttede byggematerialer, så byggeriet 

potentielt vil kunne bistå som materialebank for andre fremtidige byggerier 
 

Commissioning 

Der skal udføres en fuld commissioning-proces med udgangspunkt i den danske standard, DS3090:2014, 
”Commissioning – processer til bygninger, installationer i nybyggeri og større ombygninger”. Processen skal følge alle 
faser fra programmering til drift. 

Commissioningprocessen skal tage højde for bygningsfunktion som plejecenter og skal omfatte alle bygningens 
tekniske anlæg:  

• VVS 
• Ventilation 
• Køl 
• El 

https://herlev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/11#/1242
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• Svagstrøm 
• Sikring 
• Klimaskærm 
• Bygningsautomation 
 Varmeforsyning 

Bygningsreglementets krav skal endvidere indarbejdes i dokumentationsmaterialet. 

3.2 Materialer overordnet 
3.2.1 Arkitektonisk udtryk og materialitet 
Arkitektonisk udtryk 

Bebyggelsen skal fremstå med en stærk og sammenhængende arkitektonisk idé. Der er en tydelig sammenhæng 
mellem ude og inde og gennem husets områder i formgivning og materialer. Generelt inddækkes og integreres teknik, 
så æstetikken ikke kompromitteres. 

Materialer 

Materialerne i byggeriet og landskabet skal understøtte det arkitektoniske koncept og give varierede og sanselige 
oplevelser. 

Materialerne skal være med til at understrege zoneskift og understøtte rummenes funktioner samtidig med, at 
materialerne i samspil understøtter oplevelsen af ét sammenhængende hus internt i huset og i sammenhæng med 
udeområderne. Der skal vælges materialer af høj kvalitet, som medvirker til optimering af drift- og vedligeholdelse. 

4 BYGGEGRUNDEN   
4.1 Miljøtekniske forhold 
Der er ikke udført miljøtekniske undersøgelser af jorden. Grunden er ikke kortlagt som forurenet grund, men er 
områdeklassificeret. Der skal således ikke udføres en § 8-godkendelse før byggeriet kan opstartes. 

Der skal udføres miljøtekniske undersøgelser for afklaring af, om jorden er forurenet. De indledende undersøgelser 
udføres i forbindelse med udførelsen af de geotekniske undersøgelser. Herudover skal udføres en forklassificering af 
jorden, så det er muligt umiddelbart at bortkøre jorden til egnet depot/jordrens. 

4.2 Jordarbejder 
Der skal udføre geotekniske parameterundersøgelser til fastlæggelse af funderingsforholdene på grunden. 

5 FUNDAMENTER, DÆK OG VÆGGE  
Bærende konstruktioner kan udføres efter valgfrit system, som lever op til de gældende normkrav iht. Eurocodes. 

Det valgte konstruktive system skal tilgodese en simpel og rationel byggeproces, som minimerer risikoen for fejl i 
udførelsen. Valg af byggesystem skal tilgodese en fremtidig fleksibilitet i forhold til ændring af bygningens funktion. 

6 Brand  
Plejeboligbyggeriet er i anvendelsesklasse 6, risikoklasse 4 og i brandklasse 4. 
Der skal udarbejdes en brandstrategirapport for matriklen i næste fase. 
Her skal fastlægges, hvor mange og hvor der etableres brandmandselevatorer i plejecentret. 
På dette niveau forudsættes, at der ikke er krav om regningsåbninger samt at der reddes via vandret evakuering over i 
anden sektion. 
De øvrige boliger forventes reddet jf. kommende brandstrategi for projektet. 
I nærværende projekt forudsættes ensidigt reddet med stige. 
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7 FACADER 
7.1 Overordnet 
Grundens bebyggelse skal fremstå arkitekonisk harmonisk med en rolig variation til fremmme for identitetsskabelse 
og nedskalering af den enkelte facade i nordiske materialer og farvefoldning. Der vil blive arbejdet med et nedskaleret 
visuelt udtryk i facaden, som skal diffenrentieres efter placering og funktion bag. 
Stueetagen vil skille sig ud fra de øvrige etager ved en større transperans og fysisk åbenhed, som tillader kig ind i 
gårdrummene. Her vil opfordres til fællessskab og til uformelle og arrangerede møder. 
Kantzonen på bygningerne skal invitere til ophold og møde, således at bebyggelsen er for alle og befordrer samtale og 
kommunikation i gade-/gårdrummet. 
Der vil ligeledes være en variation pr. minimum 30 m i længde eller i højde ved højere etager end 2. 
 
Facaderne skal fremstå i tegl og træ med altaner i træ, stål eller alminium. 
Facader skal afspejle områdets natur, således at en træbeklædning benyttes i nærhenden af skoven, mens 
plejecentret ses hovedsagligt i tegl med solafskærmning ved hjælp af trælameller. 

8 ALTANER 
8.1 Overordnet 
Der skal etableres franske altaner til alle plejeboliger, midlertidige pladser samt øvrige boliger over stueetagen. Til 
hver plejeboligafdeling (inkl. afdeling for midlertidige pladser) etableres fælles altan til ophold for minimum 12 
personer i forbindelse med afdelingens fælles opholdsrum. 

9 TAGE 
9.1 Overordnet 
Eventuel teknik på tag inddækkes via facaden eller facadebrystning. Det kan accepteres at teknik på tag placeres 
tilbagetrukket i forhold til facaden. Teknik kan maksimalt være samme højde som tilbagetrækning. Generelt 
inddækkes og integreres teknik, så æstetikken ikke kompromitteres. 

10 INSTALLATIONER 
10.1 VVS, ventilation og CTS 
10.1.1 Forsyningen 
Spildevand skal tilsluttes det kommunale spildevandssystem. Afløbskoefficienten for grunden er 0,25, hvorfor 
overskydende regnvand skal forsinkes på grunden før udløb til det kommunale regnvandssystem. Ved fastlæggelse af 
bebyggelsen, koter m.v. skal det sikres, at regnvand ikke samler sig på terræn på grundens østlige terræn, hvilket er 
tilfældet p.t. 
Vandforsyning skal tilsluttes den offentlige vandforsyning. Den offentlige vandforsyning forventes ikke at levere 
direkte vandforsyning til sprinkleranlæg, hvorfor der skal etableres reservoir og sprinklercentral med tilhørende 
dobbelt pumpeanlæg. 
Der skal tilsluttes den offentlige fjernvarmeforsyning. 

 
10.1.2 Generelt om installationer 
Projektering og udførelse af tekniske anlæg skal udføres efter gældende normer og anvisninger, Arbejdstilsynets 
anvisning, forskrifter og regulativer, forsyningsselskabets bestemmelser og øvrige myndighedskrav, herunder 
Bygningsreglementets anvendelseskategori 6. 
Vejledende værdier i normer skal som minimum overholdes. 
Alle tekniske anlæg, herunder varmevekslere, varmtvandsbeholdere, ventilationsanlæg, alarmer med tilhørende 
komponenter tilsluttes, reguleres, styres og overvåges via CTS-anlægget.  
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Alle rum skal opvarmes svarende til deres brug, og der skal sikres ensartede temperaturforhold uden træk fra 
ventilationsanlæg i opholdszoner. Opholdszoner ved store vinduesarealer skal sikres mod kuldestråling og 
kuldenedfald samt overophedning via solindfald. 
Rør i skakte skal være således placeret, at hvert rør er tilgængeligt for udskiftning, uden at de øvrige rør skal 
demonteres. Hvor der i skakte er ventiler eller andre betjeningsarmaturer, skal der ud for disse monteres hængslet 
lem, som tilgodeser inspektion/service og kontrol, og som kan åbnes uden brug af værktøj. Inspektionslemmene skal 
være frit tilgængelige.  
Alle installationer og sanitetsgenstande skal leveres og monteres i en kvalitet som modsvarer funktionen. I boliger og 
fællesområder skal produkter være robuste og have en overfladekvalitet, der sikrer lang levetid, ligesom det skal 
sikres, at produkter er rengøringsvenlige. I produktionskøkken skal alle materialer leveres i industrikvalitet. Alle 
produkter skal være gængse handelsvarer, som sikrer, at de kan udskiftes eller repareres.   
 

10.1.3 Kloak og afløb 
Afløbsledninger skal dimensioneres til anvendelse med vandsparetoiletter.  
Hvor det evt. er nødvendigt at installere afløbspumper, skal disse være dobbeltpumpeanlæg med alternerende drift. 
Fra produktionskøkken skal der monteres fedtudskiller på afløb. 
Fra P-pladser og veje udføres der olieudskiller(e) i omfang som krævet af myndighederne. 
Der etableres omfangsdræn med stikdræn, evt. netdræn under bygningerne jf. de geotekniske forhold. 
Afløbs- og drænledninger skal være forsynet med et tilstrækkeligt antal rensebrønde, for spuling m.m. 
 
Tagafvanding 
Afvanding fra tag udføres via tagrender/indvendige tagvandsledninger. Skotrender mv. el-frostsikres med varmekabler 
eller for sne/is-smeltning. Brug af tagrender skal minimeres i plejeboligdelen. 
Nederste to meter af tagnedløbsledninger skal udføres vandalsikrede. 
 
Brugsvandinstallationer 
Varmt brugsvand produceres i plejecenterets teknikrum placeret i kælderen. Der skal etableres varmtvandsbeholdere 
og cirkulationspumper for varmt vand. Anlæg udføres med beskyttelse mod legionella. 
Rørsystem skal udføres som systemløsning i rustfri stålrør (AISI 316L) samlet med presfittings i rustfrit stål eller 
rødgods. Der må ikke anvendes messing ved vandberørte komponenter, ej heller messingkomponenter med 
belægning. Skjulte nedføringer udføres som PEX-rør i rør. 
Forsyning af vand til produktionskøkken skal udføres med forberedelse for evt. senere montering af supplerende 
varmeveksler, der kan hæve temperaturen iht. gældende regler. 
Ved hver varmtvandsbeholder etableres bypassledning med kontrollerebar kontraventil og afspærring mellem 
hovedfordelingsledning for hhv. koldt og varmt brugsvand.  
Sanitet og handicapudstyr 
Det skal iagttages, at handicappedes behov er tilgodeset i løsningerne, idet gældende regler og anvisninger skal 
overholdes. 
 
Klosetter 
Der skal overalt forberedes med fremføring af vand til fremtidigt duschtoilet. 
 
Håndvaske 
Håndvask i plejeboligers badeværelser skal være en porcelænshandicapvask (skoldningsfri underside samt så 
fladbundet som muligt), som skal kunne flyttes horisontalt på en skinne. Håndvasken skal have hæve-/ sænkefunktion 
manuelt, men uden brug af værktøj. Ved valg af håndvask samt placering af vandlås og blandingsbatteri, skal der tages 
hensyn til, at en kørestolsbruger skal have rimelige betjeningsvilkår, ligesom kørestolsbrugeren skal have fri benplads 
under vasken. 
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Alle håndvaske, excl. i boliger, monteres med berøringsfrie armaturer for batteridrift. Alle håndvaske skal være med 
overløb til afløb. Berøringsfrie armaturer skal kunne indstilles for automatisk hygiejneskyl med 30 sekunders forskyl, 
og 10 sekunders efterskyl med koldt vand. 
I produktionskøkken opsættes hygiejnevaske med afløb til gulvafløb.  
 
Bruser 
Bruserarrangementet skal bestå af termostatisk blandingsbatteri med skoldningssikring. Bruseren skal opsættes på 
brusestand med håndgreb – omvendt T – som skal kunne bære en persons vægt. Bruseslange skal have en længde på 
2-2,5 meter. 
 
Køkkenfaciliteter 
Der etableres køkkener til plejepersonalets brug ved bespisning af beboere. Maden leveres fra produktionskøkkenet. I 
hver boenhed etableres et tekøkken. 
 

10.1.4 Varme 
Varmt vand til opvarmning produceres i teknikrum, placeret i kælder. Der etableres veksleranlæg, blandesløjfeanlæg 
med pumper, motorventiler, afspærringsventiler, indreguleringsventiler, snavssamlere, termometre og manometre på 
frem og retur på både primær- og sekundærsiden. Der monteres trykdifferensmanometre for visning af tryktab over 
snavssamlere. 
Gulvvarmeanlæg skal være med individuel analog rumregulering med fortrådning mellem følere og regulatorer.  
Radiatoranlæg skal være med tilhørende rørsystemer og radiatortermostater. 
Alle primære rum skal kunne opvarmes til 23 oC ved ÷12 oC udetemperatur. 
Rumstyringer monteres på væggen i en højde, så den kan betjenes fra en kørestol. 
I hovedindgangspartier skal der være varmlufttæpper for vandvarme.  
 

10.1.5 Ventilation   
Der etableres balanceret centralventilation med varmegenvinding. Ventilationsanlæg placeres på tag og i kælder. 
Ventilationsaggregater for boliger placeres på tag og inddækkes. Øvrige aggregater placeres i kælder. Alle anlæg der 
placeres ude, skal være egnede herfor. 
Hovedkanaler for ventilationsanlæg, indblæsning/udsugning føres indenfor klimaskærmen i føringsvej, over 
nedhængte lofter, i skakte og på tag. 
Mindre luftmængder udsuges ved kontrolventiler, øvrige armaturer er diffusorer med bokse. Foruden som armaturer 
med boks i lofter, kan ventilationsanlæg udføres som bagkantsindblæsning med spaltediffusorer placeret højt på væg. 
Udsugningsarmaturer skal tilstræbes udformet tilsvarende. Kontrolventiler accepteres ikke til indblæsning. 
Indblæsning og udsugningsarmaturer må ikke placeres for tæt på senge, sofaer, stole og andre primære opholdszoner 
a.h.t. træk- og lydgener. 
Der etableres ikke emhætter i plejeboliger, men der skal etableres udsugning over køkkenbordplade via kontrolventil 
med 20 l/s.  
Anlæg for boliger udføres som røgventileret anlæg, øvrige anlæg som spjældsikret anlæg, jf. DS 428. 
Alle rum skal have mekanisk ventilation, dog undtaget WC-rum og depoter, hvor mekanisk udsugning er tilstrækkelig, 
ved indblæsning af erstatningsluft i naborum, i øvrigt jf. myndighedskrav. Luftskifte i boliger skal overholde BR 18 samt 
sikre at krav til indeklima opfyldes. 
Ventilationsanlæg for plejeboliger er CAV-anlæg. Øvrige ventilationsanlæg skal være VAV-anlæg og udformes som 
centrale anlæg, der betjener flest mulige lokaler af samme type. Alle anlæg skal være med separat indblæsnings- og 
udsugningsventilatorer, separat friskluft- og afkastfiltre og med varmegenvinding og eftervarmeflade. 
 

10.1.6 Styring, regulering og overvågning 
Alle ventilationsanlæg skal tilsluttes CTS-anlægget med minimum følgende faciliteter: 

 Tidsstyring 



Sag.: 302754 Side 37 af 43

 Temperatur og CO2-styring 
 Behovsstyring af ventilatorer (VAV) 
 Modulerende by-pass over krydsvarmevekslere/modstrømsvekslere 
 Varmefladestyring 
 Frostsikring af varmeflade 
 Tilisningsvagt på varmeflader (frosttermostater) 
 Filtervagt 
 Brandtermostater 
 Alle alarmer, stillingsvisning og driftstilstande 
 Blandesløjfer 

 
Anlægstype V01 forsyner boliger. 
Anlægstype V02 forsyner produktionskøkken. 
Køkkenventilation består primært af emhætter med styrestråler og erstatningsluft i emhættefronterne, suppleret med 
indblæsnings-/udsugningsarmaturer og ”rene” udsugningsemfang i nødvendigt omfang. Luftmængderne i 
produktionskøkkenet skal bestemmes ud fra den installerede effekt, og at der skal anvendes mekanisk køling såfremt det 
ikke er muligt at ventilerer varmen væk. 
Emhætter føres i rustfrit stål med demonterbare/vaskbare fedtfiltre. 
Emhætte i varmt køkken tilsluttes hovedanlæg. Emhætte over opvaskemaskine udføres med separat afkast over tag, 
kanaler i rustfri stål og coatede tagventilator. Styres via signal fra opvaskemaskine. 
Anlægstype V03 forsyner omklædning. Anlægstype V04 forsyner aktivitets- og træningsrum, multisal. Anlægstype V05 
forsyner boligfællesarealer. Anlægstype V06 forsyner café. Anlægstype V07 forsyner administration, butik, klinikker o. 
lign. 
 

10.1.7 Elevatorer og skakte 
I elevatorernes top etableres taghætter, over tag, for trykudligning/røgudluftning/røgudsugning jf. myndighedskrav. I 
affaldsskaktes top etableres udsugningsventilator. I linnedskaktes top etableres taghætte. 
 

10.1.8 Sprinkleranlæg 
Alle plejecentrets etager/rum skal sprinkles. Reservoir og dobbelte pumpeinstallationer i omfang efter gældende 
regler. 
 

10.1.9 Måling til afregning af forbrug 
I teknikrum i kælder etableres der hovedmålere for vand, varme og el. 
 
Forbrugsregistrering 
Bygge- og Boligstyrelsens seneste bekendtgørelse vedrørende forbrugsregistrering skal overholdes, hvor bebyggelsen 
betegnes som en plejeinstitution jf. § 10. De enkelte værkers forskrifter går forud for nedenstående. 
Evt. ansøges om dispensation jf. gældende bekendtgørelse, således at de enkelte plejeboligers forbrug ikke skal måles, 
men forberedes med passtykker. 
Forbrugsmåling i henhold til plejeboligdel, servicedel og fælles adgangsveje skal adskilles. I plejeboligdel regnes der 
evt. ikke med individuel forbrugsmåling på plejeboligenheder, idet der evt. søges om dispensation om fravigelse fra 
dette krav. Besluttes af bygherren i en senere fase. 
Hovedafregningsmåler leveres af forsyningsselskab og opsættes og tilsluttes CTS-anlæg. 
 
Vand- og varmemåling 
Der etableres hovedmålere i teknikrum i kælder. Både koldt og varmt vand skal måles. Alle målere er radioaflæste og 
alle målinger udføres som mængdemålinger. 
Der accepteres ikke forbrugsmåling ved måling af brugsvandscirkulation for derefter at beregne varmtvandsforbruget. 
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Ud fra ovenstående forudsætninger skal der kunne måles forbrug på følgende områder: 
 Bygningens samlede vandforbrug 
 Plejeboliger inkl. deres fælles boligarealer 
 Fælles boligarealer 
 Evt. hver plejebolig 
 Servicearealer 
 Skyllerum 
 Aktivitetsarealer 
 Café 
 Produktionskøkken 
 Koldtvandsforbrug til hver varmtvandsbeholder 
 Alle ventilationsanlæg 
 Evt. frisør 
 Motion 
 Evt. tandpleje 
 Driftspersonale 

10.2 Styrings-automatik, CTS 
Der etableres CTS-anlæg, der foruden styring og regulering af tekniske anlæg, overvåger setpunkter for følgende 
anlæg: 

 Afløbsanlæg, alarm for fedtudskiller, olieudskiller, drænpumper og spildevandspumper 
 Brugsvandsanlæg, herunder anlæg til varmtvandsproduktion 
 Varmeanlæg, herunder varmeveksleranlæg og varmeforsyning til ventilationsanlæg 
 Ventilationsanlæg, herunder også udsugningsanlæg 
 Alarm når nødstrømsanlæg for kaldeanlægget går i batteridrift pga. strømudfald 
 Alarm fra sprinkleranlæg og ABA-anlæg 
 Alarm sikkerhedsbelysning 
 Alarm solceller 

 
Kommunens øvrige CTS-anlæg kører på Schneider Electrics EcoStruxure CTS-platform WebStation 2.0.3.3006, og det 
er derfor et krav, at det nye anlæg fuldt ud kan migreres med dette anlæg.  
 
Varme 
I teknikrum udføres komplet automatik for styring af varmtvandsbeholder og blandesløjfer. Blandesløjfe for 
radiatorvarme og blandesløjfe for gulvvarme udføres med vejrkompensering, hvor fremløbstemperaturen reguleres 
efter udetemperaturen. Blandesløjfer for ventilation forsynes med ikke-vejrkompenseret vand, hvor 
fremløbstemperaturen reguleres efter indblæsningstemperaturen. Automatik for vand- og varmeanlæg udføres med 
automatisk pumpe- og ventilmotion samt sommerstop. Varmtvandsanlæg udføres med legionellabeskyttelse. 
 
Ventilation  
Der etableres komplet automatik for sikring af indblæsningstemperatur og konstanttrykregulering for styring af 
luftmængde. Der etableres brandautomatik for automatisk afprøvning af røgventilator og røgevakueringsspjæld m.v.  
 

Funktionsafprøvning, test og idriftsættelse  
Inden aflevering og efter indregulering skal alle VVS- og ventilationsanlæg funktionsafprøves, testes og idriftsættes. 
Forinden skal snavssamlere, filtre mv. være renset og skiftet. Alt dokumenteres i skemaer og rapporter. Funktioner 
som natsænkning (varme), natkøling (ventilation) samt program for legionellaforebyggelse testes. 
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Bygherren vil lade et uvildigt ekspertfirma foretage en kontrolmåling og evt. indregulering, såfremt der er, eller kan 
konstateres, afvigelser fra de ønskede værdier. 
Såfremt der ved kontrolmålingen bliver konstateret uacceptable afvigelser, er entreprenøren pligtig til at bringe 
forholdet i orden uden ugrundet ophold. 
Bygherrens udgifter til kontrolmåling vil i dette tilfælde blive debiteret entreprenøren. 
Findes der mindre afvigelser, men udover de fastlagte tolerancer, skal entreprenøren omgående bringe forholdet i 
orden efter bygherrens anvisninger. 
I forbindelse med, eller før, afleveringen skal entreprenøren gennemgå alle tekniske anlæg med det tekniske 
personale og samtidig gennemgå materialet for drift og vedligeholdelse.  
 
Mærkning 
Alle komponenter, rør, kanaler mv. mærkes med betegnelse, anlæg, medium, strømningsretning, destination mv. Der 
mærkes efter DS 134. Alle strengreguleringsventiler mærkes desuden med ventilnummer, forindstilling, vandmængde 
og trykfald. Ventilmærker udføres i bestandigt materiale som f. eks. resopalskilte. 
I teknikrum mærkes alle ind- og udgående rør og kanaler. 
Der mærkes generelt ved alle væg- og etagegennemføringer samt ved reguleringsspjæld  og -ventiler, måleblænder 
etc. 

10.3 Elinstallationer 
El-anlæg 
Generelt 
Projektet skal udføres iht. gældende love, bestemmelser, regulativer og normer og samtidigt være i 
overensstemmelse med seneste opdaterede viden indenfor fagområdet.  Alle nødvendige elinstallationer 
dimensioneres, koordineres og udføres, passende til bygningen og dennes funktioner. 
 
Materialer og installationer mv. 
Anlægsløsninger afstemmes så de, udover at opfylde komfortkravene, optimeres med hensyn til energiforbrug og 
driftsteknik. Det er et krav, at de tekniske anlæg opbygges af komponenter af anerkendte fabrikater således, at det 
kan garanteres, at reservedele kan leveres/komplementeres i min. 5 år fra aflevering, og at reservedele etc. er 
”hyldevarer”. Anlæg skal indkøres og indreguleres af de respektive fabriksleverandører med de nødvendige 
kundskaber og viden for justering og indregulering. 
 
EL-forsyning  
Fra det offentlige net etableres nødvendige stikledninger til bygningen.  
 
El-måling 
El-måling udføres generelt iht. nedenstående principper: 
Der skal etableres afregningsmåler for: 

 1 stk. sprinklercentralen, 
 1 stk. ejendommen, inkl. boliger, solcellereturstrøm mv. 

Der skal etableres bi-målere for følgende: 

 1 stk. for alle boliger 
 1 stk. for boligfællesophold 
 1 stk. for produktionskøkken  
 1 stk. for café 
 1 stk. for områder for driftspersonale (servicearealer) 
 1 stk. for udendørs omr., fx ladestationer, vej- og parkbelysning mv. 
 1 stk. for CTS-anlæg 
 1 stk. pr. ventilationsanlæg, forberedt for CTS-tilslutning 
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 1 stk. for elevatorer 
 1 stk. for solceller 
 1 stk. for hver erhvervslejemål 

Fordelingsanlæg   
Alle tavler udføres generelt som pladekapslede metal-tavler med låger, dog ikke bolig- og lejemålstavler, som udføres 
som dobbeltisolerede (kl. ll) plasttavler med låg (påbygget i boligskakte og planforsænket øvrige steder). Grupper mv. 
for sikringsanlæg/systemer (ABA-, ABV-, AVA-anlæg o.l.) placeres i selvstændig sektion i ejendomstavlen. 
Tavler dimensioneres for min. 20 % effektudvidelse og der afsættes min. 10 % disponible afgange i alle tavler. De 
disponible afgange skal spænde i amperetal, som de afbrydere der anvendes i tavlen. Der skal være 25 % reel fysisk 
plads til udvidelse i samtlige tavler. 
 
Føringer 
Elinstallationer skal udføres som faste, skjulte, planforsænkede installationer/komponenter, gemt i vægge, over lofter 
og/eller under gulve (dog ikke i loft-, kælder- og teknikrum, hvor kabler som min. fremføres i rør og/eller bakker).  
  
Arbejdsstationer 
Der skal etableres ”arbejdsstationer” ved alle faste arbejdspladser, kopimaskiner, projektorer, kasseapparater, access 
point samt ved specielt udstyr (AIA-, ADK-, ITV-, ABA-centraler, info-skærme, elevator-tavler, kaldeanlæg, CTS-
centraler, dørtelefon mf.). Arbejdsstationer skal indeholde RJ45-dataudtag og 230V almindelig stikkontakt, antal af 
udtag iht. brugerønsker.  
 
Belysningsanlæg 
Belysninger skal tilgodese bebyggelsens beboere, funktioner, energiforbrug, drift, service samt tilgodese 
plejepersonalets behov/krav for god og effektiv arbejdsbelysning, men må samtidigt ikke genere/blænde fx 
sengeliggende beboere. Det er ligeledes vigtigt, at der tages særlige hensyn til, at beboere med demens har behov for 
tryghed, korrekt og behagelig belysning.  
Udover indvendige belysninger, etableres også udvendig belysning ved hoved- og bi-indgangsdøre, facader, portrum, 
cykelskure, cykeloverdækninger og altaner/terrasser, affalds- og miljøskur, P-pladser, stier omkring ejendommen mv. 
Relevante studier og vejledninger vedr. indretning af plejecentre o.l. for svage, ældre og mennesker med demens, skal 
indgå i planlægningen af korrekte belysningsanlæg. 
Indvendige belysningsniveauer mv. udføres generelt iht. DS/EN 12464-1-DK-na. 
 
Sikkerhedsbelysning  
Der udføres Sikkerhedsbelysning i henhold til myndighedskrav, Brandstrategi og DBI vejledning 34, 
Sikkerhedsbelysning. Anlægget udføres som central-anlæg med hovedcentral/batteribackup ved fordelertavlen, 
hvortil alle panikbelysningsarmaturer og flugtvejsarmaturer tilsluttes, styres og overvåges.  
 
Elevatorer 
Elevatorerne skal etableres som type 2-handicapelevatorer jf. gældende love og bekendtgørelser for elevatoranlæg, 
herunder Bygningsreglementet og DS/EN 81-70:2018.  
Der skal tages hensyn til funktioner som linned- og madtransport, kørestole samt sengetransport. Brandstrategien skal 
vurdere antallet og placeringer af brandmandselevatorer. 
 
Tele-installationer 
Telefonlinjer bestilles og koordineres på vegne af bygherren. Der etableres orange Ø80mm trækrør fra el-teknikrum, i 
kælder, til skel. 
 
Antenne-installationer 
Antenne (kabel-TV) bestilles og koordineres på vegne af bygherren. Der etableres orange Ø80mm trækrør fra el-
teknikrum, i kælder, til skel. 
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Data-installationer 
Data-fiber (”bylinje”) bestilles og koordineres på vegne af bygherren. 
Der skal etableres 2 fysisk adskilte netværk for hhv.: 

 Beboernetværk og 
 Administrativt netværk 

Der etableres orange Ø80mm trækrør fra el-teknikrum, i kælder, til skel. 
Krydsfelter etableres som to fysisk adskilte netværk for hhv.: 

 Beboernetværk og 
 Administrativt netværk 

Krydsfelter placeres på hver etage og således, at kravene til maksimal længde af PDS-kabling opfyldes.  
Bygherre etablerer eget trådløst netværk i huset for bla. administrationen og for beboere/gæster med acces points. 
PDS-udtag for Acces Points (PoE) placeres umiddelbart over nedhængte lofter, så de er let tilgængelige. 
 
Teleslynge 
I udvalgte opholdsrum etableres der teleslynge-antenner og installationer herfor. Teleslynger skal min. opfylde DS/EN 
60118-4 samt BR18. 
 
Kaldeanlæg 
Der etableres nødvendige PDS-, tomrørs- og 230V-installationer for kaldeanlæg. Kaldeanlæg skal integreres med 
ABA/ADK/AIA. Drift- og fejl-statut skal overføres og indgå i CTS-anlægget. 
 
AV-installationer 
AV-udstyr (lyd- og musik-anlæg, INFO-skærme mv.) er bygherreleverance, men skal monteres og tilsluttes under dette 
arbejde. 
 
Dørtelefon-anlæg 
Der etableres digitalt IP-baseret video-dørtelefonanlæg med hovedtableau ved hhv. hoved- og køkken-indgang, med 
overførsel til personalets arbejds-telefoner/-apparater. 

ADK- og AIA-anlæg 
Der etableres komplet adgangskontrol- og tyverialarmanlæg (ADK og AIA), og der etableres nødvendige rør, el-låse, 
komponenter, PDS- og 230V-installationer for ADK- og AIA-udstyr. AIA udføres iht. retningslinjer fra Forsikring og 
Pension (F&P), sikringsniveau 30S - SKAL-sikring. Drift- og fejl-statut skal overføres og indgå i CTS-anlægget. 
 
ABA-, ABDL-, og AVA-anlæg  
ABA-anlæg: 
Der udføres modulopbygget, åbent adressérbart system i anlægstype 1, fulddækkende ABA-anlæg (automatisk 
brandalarmeringsanlæg) i hele bygningen og i boligerne. Anlægget skal godkendes af de stedlige 
bygningsmyndigheder, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (eller tilsvarende akkrediteret kontrolinstans) og 
Brandmyndighed. 
Anlægget udføres iht.: 

 DBI Retningslinje 232, ABA. Projektering, installation og vedligehold samt  
 DBI Retningslinje 005, Automatiske brandsikringsanlæg, Drift og vedligeholdelse og  
 DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg 

ABV- og RU-anlæg mv. 
Der etableres nødvendige anlæg og installationer for Automatisk Brandventilation (ABV), 
Røgventilation/Røgudsugning/Røgudluftning (RU) i trapper mv. 
Installationer skal min. opfylde: 



Sag.: 302754 Side 42 af 43

 DS/EN 12101 – Brandventilation, del 1-8  
 DS 428 – Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg 
 DBI Retningslinje 27, Brandventilationsanlæg 

Drift- og fejl-statut skal overføres og indgå i CTS-anlægget. 

Solafskærmning 
Der etableres nødvendige, udvendige, elektriske solafskærmninger.  
Solafskærmning skal styres automatisk individuelt for hver facade og med hensyn til oplukkelige vinduer. 
I hvert lokale skal der være manuel overstyring af solafskærmningen for det pågældende lokale via trykknapper 
op/ned. Den manuelle overstyring nulstilles, når der i lokalet ikke har været registreret nogen aktivitet i et givent 
tidsrum. 
Solafskærmningen skal sikres mod klimabelastninger. Det betyder bl.a., at solafskærmningen skal kunne tåle 9 m/s 
under aktivt brug. 
 
Ladestandere for el-biler 
Der etableres installationer til ladestandere i parkeringsområdet for el-biler iht. bekendtgørelse om forberedelse til og 
etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen). 

11 TERMISK INDEKLIMA  
Energi og indeklima 
Energi  
Byggeriet skal opføres i overensstemmelse med kravene i det gældende bygningsreglement og planlovens § 21 a.   
Indeklima 
Indeklimaet skal tilgodese sundhed, velvære og komfort med hensyn til termiske forhold, luftkvalitet, træk, dagslys, 
belysning og akustik samt rumlige og æstetiske forhold. 
Det termiske indeklima skal eftervises ved udførelse af BSim-beregninger i nødvendigt omfang. 
Termisk indeklima skal overholde kravene i gældende bygningsreglement samt skærpede krav i henhold til 
Lavenergiklasse. Jf. BR18, § 386, skal følgende opfyldes: 
”I rum, hvor personer opholder sig i længere tid, skal det sikres, at der under den tilsigtede brug og aktivitet kan 
opretholdes et sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende termisk indeklima”. 
Udover gældende bygningsreglements krav, skal byggeriet følge vejledende normer som supplement: 

 DS/EN 15251 2007: Input-parametre til indeklimaet ved design og bestemmelse af bygningers energimæssige 
ydeevne vedrørende indendørs luftkvalitet, termisk miljø, belysning og akustik  

 DS474 1993: Norm for specifikation af termisk indeklima  
 Dansk standard DS/CEN/CR 1752 2001: Ventilation af bygninger – Projekteringskriterier for indeklimaet 

(herefter benævnt DS 1752)  
Det gode termiske indeklima skal opnås på energirigtig vis, hvor passive tiltag prioriteres frem for aktive tiltag. For at 
undgå et eventuelt kølebehov, skal der arbejdes med reduktion af glas for solbelastede facader, anvende glas med lav 
g-værdi, anvendelse af fast eller dynamisk solafskærmning, placering af reces for vinduer og yderdøre med en vis 
afstand fra ydersiden af facaden, udnytte termisk masse ved eksponerede tunge konstruktioner og udnytte naturlig 
ventilation, hvor det er støjmæssigt tilladeligt. 
 
Mekanisk køl skal så vidt muligt ikke anvendes, såfremt ovenstående tiltag er tilstrækkelige til at imødekomme krav til 
termisk indeklima.  
 
Vedrørende trækgener må maksimalt 20 % føle træk i opholdszonen jf. BR18, § 425 og DS/EN 1752, Kat. B. 
Lugtoverførsel accepteres ikke. Der skal ikke forventes rygning i boligerne.   
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Partikelforurening fra mad-os accepteres ikke, og emhætter skal have et effektivt emfang. I projektforslaget skal 
emhættevalg og -design fremsendes til bygherregodkendelse.  
 
Iht. bygningsreglementets vejledning kan ventilationens størrelse for ”Andet end boliger” fastlægges ved at sikre, at 
indeluftens CO2-koncentration ikke overstiger 1000 ppm, hvor personer er den væsentlige forureningskilde. Det skal 
altid sikres, at ventilationen er tilstrækkelig til at bortventilere øvrige forureninger. 
Der skal anvendes byggematerialer, der ikke bidrager negativt til indeklimaet og med lav afgasning jf. DS/EN 1752, 
Anneks G, kategori M. 
Der må ikke benyttes produkter og materialer indeholdende stoffer fra Miljøstyrelsens nyeste udgave af ”Liste over 
Uønskede stoffer”, LOUS: https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-92617-16-
3.pdf.  
Generelt skal det sikres, at den relative luftfugtighed (RF) holdes mellem 30 og 70 % under antagelse af, at 
kondensering ikke finder sted jf. DS/EN 1752. Dog tolereres 10 % af brugstiden under 30 % relativ luftfugtighed på 
årsbasis accepteres.  
 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-92617-16-3.pdf
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2010/978-87-92617-15-6/pdf/978-87-92617-16-3.pdf
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Gang- og Cykelforbindelse

Gang- og Cykelforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Persillehaven

Persillehaven

Multibanen

LANDSKABSKONCEPT 
OG HOVEDGREB

Cykelsti
Gangsti

Lunden

Mødested

Kirkegården

Kollegie haven

Skolegården

Børnehaven
-legepladsen

Skoven

Skovkirkegården

Græsareal

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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+

LANDSKAB/ KONTEKST + BLØD TRAFIK

GANG- OG CYKELFORBINDELSER 

Peberhaven

Højderyggen

Gang- og Cykelforbindelse

Gang- og Cykelforbindelse

Gang- og Cykelforbindelse

Gang- og Cykelforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Gangforbindelse

Persillehaven

Persillehaven

Multibanen

LANDSKABSKONCEPT 
OG HOVEDGREB

Cykelsti
Gangsti

Lunden

Mødested

Kirkegården

Kollegie haven

Skolegården

Børnehaven
-legepladsen

Skoven

Skovkirkegården

Græsareal

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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PARKERING/ .BILER 

PARKERINGS DIAGRAM BIL

PARKERINGS DIAGRAM CYKEL

22 P

23 P

40 P

9 P

30 P 30 P 30 P

10 P

154 Parkering-Pladser 
i nordvest i alt

60 Parkering-Pladser 
i nordøst i alt

40 Parkering-Pladser 
i stueetagen i alt

40 Pladser 
Cykelparkering
til el-opladning

55 Parkering-Pladser 
uden for matriklen

10 P

17 P

16 P

Hovedankomst

Ind- og udkørsel
Persillehaven

Vendeplads

Br
an

dt
ilk

ør
se

l

Brandtilkørsel

Foreslået område til anlæggelse 
af Handikap parkering 
Minimum 8 pladser anlægges. 

7 P

Til beboelse cykelparkering langs med 
husene, samt ved samlingssteder. 

Til plejecentret anlægges 
cykelparkering  ved indgangene, samt 
integreret i pladsens ruminddeling 

Persillehaven

Peberhaven

Højderyggen

10 P34 P21 P

200 Pladser 
Cykelparkering
Plejecenter i alt

100 Pladser 
Cykelparkering
Beboelse øst i alt

100 Pladser 
Cykelparkering
Beboelse vest i alt

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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PARKERINGS DIAGRAM BIL

PARKERINGS DIAGRAM CYKEL

22 P

23 P

40 P

9 P

30 P 30 P 30 P

10 P

154 Parkering-Pladser 
i nordvest i alt

60 Parkering-Pladser 
i nordøst i alt

40 Parkering-Pladser 
i stueetagen i alt

40 Pladser 
Cykelparkering
til el-opladning

55 Parkering-Pladser 
uden for matriklen

10 P

17 P

16 P

Hovedankomst

Ind- og udkørsel
Persillehaven

Vendeplads

Br
an

dt
ilk

ør
se

l

Brandtilkørsel

Foreslået område til anlæggelse 
af Handikap parkering 
Minimum 8 pladser anlægges. 

7 P

Til beboelse cykelparkering langs med 
husene, samt ved samlingssteder. 

Til plejecentret anlægges 
cykelparkering  ved indgangene, samt 
integreret i pladsens ruminddeling 

Persillehaven

Peberhaven

Højderyggen

10 P34 P21 P

200 Pladser 
Cykelparkering
Plejecenter i alt

100 Pladser 
Cykelparkering
Beboelse øst i alt

100 Pladser 
Cykelparkering
Beboelse vest i alt

PARKERING/  CYKLER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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PRINCIPSNIT/ .GADER OG TORV

1 : 1 0 0 0
P L A N

S N I T T  3

S
N

IT
T

6

S
N

IT
T

7

S N I T  S T I P L E T  I N D

S
N

I T
 7

S N I T  3

S
N

IT
 6

S N I T  2

S N I T  8 S
N

I T
 1

S N I T  4

S N I T  5

N

1 : 5 0 0
S N I T  5

Skov
Matrikelgrænse

Kantzone
NabolagsgadeBolig

Cykelsti og fortorv

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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FACADER OG BYRUM/ VOLUMENSTUDIER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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FACADER OG BYRUM/ VOLUMENSTUDIER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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FACADER OG BYRUM/ VOLUMENSTUDIER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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FACADER OG SNIT/ VESTFACADEN - ANKOMST

SYDLIGE VESTFACADE/ 1:400

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

OPSTALTER & SNIT
FLERE TEGNINGER

KR 05.02
19.06.2020

VOB.
BER.

1:200
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVNBB 

AA 

CC 

Opstalt CC  1:200 (A1)

Opstalt CC  1:200 (A1)

NORDLIGE VESTFACADE/ 1:400

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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+

FACADER OG SNIT/ GÅRDRUM

NORDRE PLEJERINGS SYDFACADE PÅ TORVET  OG SNIT I ØSTRE PLEJERING/ 1:400

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

OPSTALTER & SNIT
FLERE TEGNINGER

KR 05.01
19.06.2020

VOB.
BER.

1:200
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

Snit AA 1:200 (A1)

Snit BB 1:200 (A1)

BB 

AA 

CC 

SNIT OG SYDFACADE I NORDRE PLEJERING/ 1:400

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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FUNKTIONSPLAN/ STUEPLAN - UDADVENDTE FUNKTIONER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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ANKOMST
RECEPTION
GENOPTRÆNING
DAG- AKTIVITETSCENTER
SYGEPLEJEKLINIKKER

ADMINISTRATION 
HJEMMEPLEJEN

PRODUKTIONSKØKKEN
FÆLLESKANTINE
DEPOTER
VÆRKSTED

Stue plan 1:500 (A1)

Forslag til matrikel

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

FUNKTIONSPLANER
STUEN

KR 03.02
19.06.2020

VOB.
BER.

1:500
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

1:1000



+

FUNKTIONSPLAN/ 1. SALSPLAN - PLEJEBOLIGER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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1. sal plan 1:500 (A1) 26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

FUNKTIONSPLANER
1. SAL

KR 03.03
19.06.2020

VOB.
BER.

1:500
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

24 PLEJEBOLIGER

24 PLEJEBOLIGER

24 PLEJEBOLIGER

1:1000



+

FUNKTIONSPLAN/ 2 + 3. SALSPLAN - PLEJEBOLIGER

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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2. & 3. sal plan 1:500 (A1)

Midlertidige boliger plan 1:500

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

FUNKTIONSPLANER
2. SAL & MIDL. BOLIGER

KR 03.04
19.06.2020

VOB.
BER.

1:500
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

1:1000

24 PLEJEBOLIGER

24 PLEJEBOLIGER

24 PLEJEBOLIGER



+

FUNKTIONSPLAN/ KÆLDERPLAN - SERVICE

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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Kælderplan 1:500 (A1) 26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

FUNKTIONSPLANER
KÆLDER

KR 03.01
19.06.2020

VOB.
BER.

1:500
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

FUNKTIONSPLANER
KÆLDER

KR 03.01
19.06.2020

VOB.
BER.

1:500
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

1:1000



+

PLAN/ 1 PLEJEBOLIGETAGE

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

PLANER
2. SAL

KR 04.01
19.06.2020

VOB.
BER.

1:200
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

Br
an

dm
an
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el

ev
at

or

Bran
dm

an
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ele
va

tor

Room

Spiseplads / TV

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Bad

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelseStue / soveværelse

Stue / soveværelse

Stue / soveværelse

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Køkken

Trappe

Bad

Stue / soveværelse
Køkken

Trappe

Bad
Stue / soveværelse

Køkken

Bad

Stue / soveværelse

Køkken

Bad

Stue / soveværelse

Køkken

Elev.

Elev.

Køkken

Service

Spiseplads / TV

Soveværelse

Service

Elev.

Bad

Stue / soveværelse

Køkken

Gang

Trappe

SIGNATUR

Boliger

Service / ophold

Fordelingsareal
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PLAN/ GENOPTRÆNINGSETAGE

26 11 09 39TLF:
WEB:  www.everydaystudio.dk
MAIL:  lin@skaufel.dk

SAG:
Everyday Studio LANDSKABS

ARKITEKT: Esromgade 15, (1004) rampen v opg 2 302754.

33 43 45 00TLF:
WEB:   www.dominia.dk
MAIL:   dominia@dominia.dk

SAG:
DOMINIA AS INGENIØR:
Ved Vesterport 6, 3.sal / 1612 København V 302754.

2200 København

KROGSTYKKET

302754.

HERLEV_KOMMUNE
ILLUSTRERET BYGGEPROGRAM

PLANER
STUEN

KR 04.01
19.06.2020

VOB.
BER.

1:200
A1

TEGN. NR.:

89 99 22 99TLF:
WEB:  www.erik.dk
MAIL:  info@erik.dk

BYGHERRE:

PROJEKT:

EMNE:

SAG:

INITIALER:

FORMAT:
MÅL:

DATO:

KS:

SAG:
ERIK arkitekter A/S ARKITEKT:
FLÆSKETORVET 75 / 1711 KØBENHAVN

Genoptræning

Cafe

Omklædning

Sygeplejeklinik

Omklædning

Sygeplejeklinik

Trappe

Depot

Køkken

Social

Hobby

Trappe

Aktivitetsrum

Rehabilitering

Multisal

Bevægelse

Reception

Gang

Depot

Toilet

Toilet

Trappe

SIGNATUR

Træning

Hjemmepleje

Fordelingsareal

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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DECEMBER JUNI MARTS

KL. 9:00

KL. 12:00

KL. 15:00

SKYGGEDIAGRAM/ DEC + JUNI + MARTS

SAGSNAVN Krogstykket Herlev / SAGSNR. 302754
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