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INTRODUKTION
At være kendt har betydning ift. tryghed –
kendskab mindsker usikkerhed og frygt.
Derfor er en vigtig opgave i det boligsociale
arbejde, at få bragt folk sammen.
– Pia Mortensen, boligsocial leder, Tryghedsrapporten

En tryghedsrenovering
Vi griber Bispehavens invitation til at udvikle en banebrydende
Tryghedsrenovering. En tryghedsrenovering, der sætter en helt
ny standard for renoveringen af et alment boligområde, fordi den
sætter direkte fokus på renoveringens formål og fokus:
At skabe øget tryghed i Bispehaven, mens området bliver mere
attraktivt og forbindelsen til den øvrige by udbygges.
Projektet er ambitiøst og kan kun lykkes, når hvert eneste skridt
i Tryghedsrenoveringen tager højde for den fysiske, sociale
og mentale dimension. Denne helhedstilgang er fundamentet i
forslag til tryghedsrenoveringen i Bispehaven.
Tryghed handler om fysiske rammer, der forhindrer kriminalitet.
Tryghed handler også om fremme velfungerende sociale processer.

Tryghedsrenoveringens sociale dimension:
Tryghed handler om at forhindre kriminalitet og utryghed. Men
det handler først og fremmest om at sætte noget bedre i stedet:
At fremme udviklingen af velfungerende fællesskaber og gensidig
tillid mellem mennesker, der bor og færdes i Bispehaven.
De relationer og den tillid bygges op omkring de mest elementære sociale processer, der findes. At mennesker i Bispehaven
mødes om noget, som ligger dem hver især på sinde, og hvor
de kan hjælpe hinanden med de små tjenester, som er nøglen til
sociale relationer i alle kulturer.
Denne sociale tryghed kan kun opbygges sammen med beboerne
i Bispehaven. Vi bygger videre på det store forarbejde, hvor
beboere i Bispehaven er blevet inddraget og involveret og har
givet udtryk for deres bekymringer og ønsker. På det fundament
går vi stort skridt videre og involverer flere beboere end dem, der
ønsker at deltage i workshop og fortælle om deres visioner. Det
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handler om at involvere beboerne i mere end ønsker og planer.
I vores tryghedsrenovering bidrager beboere helt konkret til
tryghedsrenoveringen og derfor til trygheden – når de planter
blomster, sår ærter, bryder betonelementer ned, bygger mure
op, løfter jern ikke bare i fitnesscenteret, men også det jern, der
er centerets bærende konstruktioner. Det de selv bygger, vil de
også vedligeholde – og de bidrager samtidigt meningsfyldt og
synligt til noget, som andre beboere får glæde af.
Vores tryghedsrenovering bygger på en grundlæggende forståelse af de sociale mekanismer, som skaber tryghed og utryghed.
Og vi har kapaciteten til at forstå og håndtere både de sociale
mekanismer, som vi kender på forhånd og dem, der dukker op
undervejs i forløbet.

Tryghedsrenoveringens mentale dimension:
Tryghed og utryghed bygger i høj grad på vores forestillinger
om hinanden. Mennesker der er optaget af noget, der opleves
som værdifulde og normalt skaber tryghed. Unge mænd, der
står sammen i grupper og laver tilsyneladende ingenting - eller
hvad man nu kan forestille sig de laver - skaber utryghed. Dette
beskrives nøje i udbudsmaterialet.
Dårligt image – viden om at andre ser ned på det område, man
bor i, betyder nogle gange manglende anerkendelse, utilfredshed
og utryghed. Ved at inddrage beboere direkte og synligt i renoveringens forskellige aspekter mindskes den gensidige mistillid,
mens trygheden opbygges.
Samtidig er vores tryghedsrenovering i gang med at skabe noget
helt nyt, som vil ændre områdets negative image og blik på området, som noget der står uden for resten af byens liv. Vi sikrer at
området bliver en del af byens liv ved at tilbyde gode oplevelser,
aktiviteter og ruter, som gør at Bispehaven tilbyder noget særligt
til resten af byen og der er mennesker fra resten af byen, der
har noget at komme efter – hvad enten det er stærk udendørs
fitness, et godt BMX landskab, en spændende løberute eller
simpelthen en helt enestående tryghedsrenovering, som de må
opleve. Endelig inviterer vi beboerne til at bidrage til at vise det
hele frem for omverdenen gennem eksempelvis lommefilm (små
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film, som de optager på deres mobiltelefoner) og ved tilbyde
guidede ture, der viser det nye, der er opbygget frem.

Tryghedsrenoveringens Fysiske dimension:
Trygge rammer, som står tilbage efter tryghedsrenoveringen.
Rammerne sikrer at beboerne kan mødes om at se hinanden
foretage sig værdifulde ting, der også tilfører området helt nye
kvaliteter – havedyrkning, motion, hygge, leg i tryghedsskabende
rammer, som fremmer menneskers lyst til at hilse på, omgås og
hjælpe hinanden.

Tryghed vil i den fysiske udformning have disse mål:
- Menneskelig skala/ rart miljø at være/færdes i.
Et miljø, der er godt uanset, hvor mange mennesker, der er.
- Overskuelighed.
- Større kontakt mellem ude og inde.
- Klar zonering og gruppering.
- Hærværks- og skalsikring.
- Fjerne betonlook og skabe menneskelig skala som folk har
lyst til at færdes og mødes i.
- Definere spændende primære færdselsruter så folk
mødes i området.
- Omdanne de stejle volde til tilgængelige grønne venlige oaser.
- Flere brugerbestemte aktivitetselementer som er aktivitets
fremmende.
- Skiltning og kvarterdannelser, der gør det lettere at finde rundt.
- Sammenkoble Bispehaven med nærområdet.
- Skabe meningsfyldte trygge parterrer og kældre.
- Gode naboskabsfremmende indgangsområder.
Beboerne inviteres til at deltage i projektets arkitektoniske del
i form af workshops og den åbenhed over for beboerne, samt
afsæt og udformning, som er en af vores kernedyder i tryghedsrenoveringen.
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INTRODUKTION/ BISPEHAVERNE
bispeHAVERNE naturligvis...
Bispehaven omdannes til en ny grøn bydel, hvor det
omkringliggende grønne areal flettes sammen med det nye
omdannede og grønne bispeHAVERNE, dette har vi valgt som
områdets nye navn. Landskabet bliver i fremtiden en synlig del
af bispeHAVERNE. Tilgangen er naturlig med mennesket og det
gode liv i centrum. Vi skaber et bispeHAVERNE med hjertet på
det rette sted.
For at skabe et tilhørsforhold til der, hvor man bor og lever, er det
vigtigt at området fremstår som en samling af mindre kvarterer,
der tilsammen udgør bispeHAVERNE’s DNA. Hvert kvarter/ have

har derfor sin egen stemning, funktion, form og beplantning. Der
skabes en grøn mangfoldighed – som er livgivende, engagerende,
tryghedsskabende og spædende på engang. Jord, regnvand, vind,
sol og beplantning er derved de primære “byggesten” i skabelsen
af haverne og de tre grønne kiler.
Naturen former bispeHAVERNE på en harmonisk måde i symbiose
med stedet, dets omgivelser og dets beboere. Som en supplement
hertil, vil flere nye tiltag, som eksempelvis espalierer, drivhuse,
fælles solterrasse og regnvandsbassiner bygges op af genbrugte
elementer og materialer fra stedet, som led i den grønne tilgang.
Derved består stedets historie - men nu i menneskelig, tryg og
naturlig form.

Havernes særprægede funktioner og kvaliteter udvælges således
at flest mulige mennesker vil få gavn og glæde af dem og dermed
indtage haverne og gøre dem til steder med liv og aktivitet. De
udformes og placeres fremtidssikret, således at de fungerer med
og uden bygnings fortætning.
I de tre grønne kiler vælges funktioner, der tilgodeser og inkluderer
beboere i bispeHAVERNE, samtidig med at folk fra de nærliggende
områder også tiltrækkes og får lyst til at komme forbi, være, bruge
op opleve det nye bispeHAVERNE.

TEKST TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET I FASE 3
SUPPLERER S.5 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Naturen former bispeHAVERNE på en harmonisk måde i symbiose
med stedet, dets omgivelser, eksisterende elementer og dets
beboere.

6

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

TEKST OG BILLEDER ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER
S.5 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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Tilgang til projektet

Vores projekt koster det samme, som en mere traditionel løsning med stor grad af belagt udeareal.
Hos os handler det om at bruge budgetkronerne intelligent, så man får størst værdi ud af hver krone
og ambitionerne om et ekstra godt resultat bliver opfyldt.
Vi bruger elementer, produkter og løsninger, der koster det samme som en traditionel belægning,
men som til gengæld giver meget mere merværdi.
Merværdi finder vi i:
• Genbrug af eksisterende betonelementer og belægninger (knust eller i nye sammenhæng).
• Mere grønt = mindre belægning.
• Flere brugerbestemte aktivitetselementer.
• Mere borgerinddragelse skaber trygge og levende byrum samt mere ejerskab.
• Større grad af private/semi-private rum der ”ejes, bruges og drives af de lokale i området”

TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 ERSTATTER
TEKSTBOKS PÅ S.9 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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DIAGRAM TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.5 I DET
OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ DEN GRØNNE BY
Tryghedsmasterplanens hovedidé er, at underbygge den
’boligsociale helhedsplan’ hvis overordnede fundament er
samarbejde, inklusion og anerkendelse. Derved beskæftiger
tryghedsmasterplanen sig ikke kun med det fysiske, men ligeledes
også med det sociale og mentale i bispeHAVERNE.

Vision - Image

Visionen er at omdanne Bispehaven fra at være et udsat
boligområde til at blive et attraktivt bykvarter i Aarhus, hvor
de ressourcestærke beboer fastholdes og nye beboergrupper
søger til. Et trygt, varieret og oplevelsesrigt kvarter som danner
sammenhæng med den omkringliggende by og det gode by- og
boligliv.

Grøn by

Bispehavens eksisterende ’betonørken’ omdannes til en grøn,
sund og attraktiv bydel. Området åbnes op og Skjoldhøjkilen,
Haslebakker og Klokkerparken trækkes ind gennem boligområdet.
Der skabes et blødt venligt landskab i menneskelig skala.
Et nyt image, der ligger fjernt fra det nuværende skalaløse
betonlook, opstår og udnytter den grønne kiles iboende kvaliteter,
aktivitetsmuligheder og sammenhængskraft.
’Det grønne’ kan have mange varierende udtryk - friseret som
Universitetsparken i Aarhus, privat som Skådebakker eller
naturlige slugter med lange græsser og vilde beplantninger.

Derved er plantevalget med til at skabe en mangfoldig pallette af
bydelskvarterer med forskelligartede stemninger og udtryk.
’Det grønne’ er ikke kun med til at give bydelen en stærk grøn
profil, men er også med til:
• at skabe grøn byudvikling/grøn byggemodning.
• at skabe overskuelige trygge grønne områder til aktivitet og
fordybelse.
• at skabe naturlige flows gennem bydelen.
• at sikre borgernes sundhed - hvor indbyggere trives og føler
sig raske.
• at skabe sociale sammenhænge ved havepleje.
• at begrænse rumklangsstøj mellem blokkene.
• at begrænse skadelige partikler i luften med mere grønt.
• at opgradere/ menneskeliggøre vejrum, ankomstrum og
mellemrum.
• at skabe mere biodiversitet og derved kunne bruge
naturen som læringsrum/ storytelling for børn i området
(naturkredsløb, flora, fauna).
• at skabe jordbalance - og derved hindre at anlægspengene
bliver spildt på deponi og bortkørsel af jord.
• at skabe trygge, menneskelige og overskuelige uderum.
• at skabe tilgængelighed for alle.

TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER S.6
I DET OPRINDELIGE TILBUD

‘PROPPEN’ I DEN GRØNNE KILE

EN AKTIV DEL AF DEN GRØNNE KILE

Bispehaven ligger placeret på grænsen mellem Haslebakker
og Klokkerparken. Idag danner Bispehaven en ‘prop’ mellem
de grønnearealer, hvor det er svært at finde passage ind til og
igennem Bispehaven.

bispeHAVERNE integreres og bliver i fremtiden en aktiv del af den
grønnekile. Det grønnelandskab fra Hasle bakker og Klokkerparken
trækkes ind over og flettes ind gennem bebyggelsen.
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HELHEDSPLAN TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER HELHEDSPLAN PÅ S. 6 & 7 I DET OPRINDELIGE TILBUD
Masterplanen, viser en fuldt udbygget bydel, hvor fremtidige
byggefelter er stiplede ind på planen og farvet hvide så det antyder
evt. nye fremtidige bebyggelser. De fase 1 og fase 2 indtegnede
linier er bevaret synlige.
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ TOPOGRAFI DANNER FORSKELLIGHED
BispeHAVERNE omdannes til en grøn bydel med stor biodiversitet,
der er med til at mindske evt. fremtidige regnvandsproblemer ved
ekstremregn. Der skabes store grønne flader frem for en stor
grad af belagte flader. Derved opstår muligheden for at bruge
flere budgetkroner på aktivitetsfremmende/ tryghedsskabende
elementer, frem for store tomme og dyre belægningsflader. På
udvalgte steder arbejdes der med perameable grønne belægninger,
der tillader græsset og vandet at trænge igennem.
Udvalgte centralt placerede endegavle åbnes og aktiveres med
nye synlige funktioner, som rapakademiet og selskabslokaler. De
resterende gavle begrønnes med vedbend og rådhusvin.
Indgangen til opgangene foregår i dag på mange niveauer og
er uden zonering. Kældre/ parterrer står halvtomme, mørke og
utrygge da nogle er offentlige tilgængelige. Kælderens eksisterende

højde på 2 meter gør, at den aldrig vil kunne omdannes til en
særskilt bolig.
Løsningen på dette problem er at alle ikke-brugbare rum og
depotrum afskærmes med overskudsjord eller facade, således
at alle de rum, der er og fremstår synlige, er i brug, aflåste og
”ejes” af nogen. Derved fjernes de delvist overdækkede områder i
bebyggelsen, hvor man kan gemme sig, føle sig utryg eller miste
orienteringen.
Løsningen er med til at fjerne områdets betonlook og tilføje/
skabe en menneskelig skala i det nye bispeHAVERNE, hvor folk
har lyst til at færdes og mødes i. De eksisterende stejle jordvolde
omdannes til tilgængelige grønne og venlige oaser.

Der ligges et varieret terræn ind i gårdrummene, som smyger
sig omkring bygningerne på forskellig vis, og skaber forskellige
indgangsniveauer og oplevelser. Yderligere bearbejdes terrænet
så idéen om at hver have har sin egen særlige topografi forstærkes
og dermed bliver unik.
Dette giver tilsammen en mangfoldig palette af oplevelser - at gå
i slugter, på plateauer, i fordybninger, på åbne flader, på toppen
eller langs kanten.
Det nye bløde terræn i bispeHAVERNE fremstår venligt og
imødekommende frem for de eksisterende høje støttemurer.
Terrænet er med til at fremme overskuelighed og overblik såvel
inde som udefra.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S.8 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Terrænets form skaber intensitet, landmarks og et varieret miljø
at færdes i.

FOTOS ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.8 I DET OPRINDELIGE TILBUD

LANDSKABSSNIT A - / 1:1000
Snit set fra Hasle Centervej
Hver have og kile sin egen karakter, terræntypologi og beplantningstype.

LANDSKABSSNIT B - DEN GRØNNE KILE/ 1:1000
Snit set fra vest mod blok A5
Den vilde kile sammenbinder klokkerparken, bispeHAVERNE og Hasle bakker. Eksist. træer i jordrum bevares og skaber markante landmarks i det store rum.
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Bolig
Bolig

Indgangszone
Depot/ kælder

Depot/ kælder
Depot/ kælder

HØJ SOKKEL

bispeHAVERNE

Ved at fjerne den eksisterende parkeringskælder opstår der 5 meter
høje sokler uden funktioner, der fremstår med et tomt betonlook
uden en menneskelig skala. Den nederste kælders eksisterende
højde på 2 meter gør at den aldrig vil kunne omdannes til en
særskilt bolig eller andre funktioner med liv.

Ved at afskærme alle ikke brugbare rum og depotrum med enten
overskudsjord eller en ‘ny’ facade, vil de rum, der i fremtiden
er synlige - kun være de rum, der er i brug, aflåste eller ‘ejes’
af nogen. Det grønne landskab tilføjer en menneskelig skala og
rummet fremstår med synlige funktioner.

0.0
0.0

0.0
2.4

0.0
2.4
4.0

2.4
4.0

2.4

2.4
4.0

Der arbejdes med 3 indgangsniveauer i projektet. Terrænet
varieres i hvert rum mellem husene og er derved med til at give
rummene forskellig karrakter. (Koterne er relative)

4.0

DIAGRAM ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.8 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

SNIT A TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SNIT A PÅ S. 8 & 9 I DET OPRINDELIGE TILBUD

SNIT B TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SNIT B PÅ S. 8 & 9 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSMASTERPLAN/
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Bispehaven integreres og bliver i fremtiden en aktiv del af Hasles
grønnekile. Det grønnelandskab fra Hasle bakker og Klokkerparken
trækkes ind over og flettes ind igennem bebyggelsen. Etape 1 og
2.
HELHEDSPLANSVISUALISERING ER OPDATERE I FASE 3 OG
ERSTATTER S. 10 OG 11 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ FORTÆTNING
Flere mennesker i bispeHAVERNE giver en mere mangfoldig
beboersammensætning og fungere som tryghedsskabende i
området. I dag er der kun afsat økonomi af til mindre ændringer
i bispeHAVERNE - Men målet er på sigt at skabe en mere tæt,
levende og mangfoldig bydel.
Vores masterplan er robust og skaber trygge grønne kvarterer,
der kan tilbygges og udvikles over tid. Udearealerne er tegnet
med klare udbygningsmuligheder, der tilfører yderligere kvalitet til
området uden at de første etaper og investering bliver spildt.
Masterplanen er udviklet med et særlig fokus på områdets primære
færdselsåre Hasle Centervej og Rymarken - samt området
omkring Vandtårnet og Åby Ringvej. Fortætningen tænkes som en
mangfoldig palette af form, funktion og udtryk til at give en robust
arkitektonisk udvikling i bispeHAVERNE og det omkringliggende
nærområde. Den mangfoldige palette er yderligere med til at skabe
en differentieret beboer- og brugersammensætning i området.
Hasle Centervej omdannes til en byallé med butikker og tæt
bebyggelse. Langs vejen anlægges parkering under træer, samt
regnvandsbassiner. Arealet med parkering, er et multifunktionelt
areal, hvor der også er plads til at holde markedsdage og
andre arrangementer. Træer og parkering er med til at skabe en
overgangszone til de semi-private karréer. De fungerer også som
byggemodning for en senere placering af rækkehusene mod den
nye byallé Hasle Centervej.

•
•
•
•

Ungdomskilebebyggelsen
Parterrebebyggelsen
Penthouse-husene
Rækkehusene

Allébebyggelsen
Allébebyggelsen ligger langs Hasle Centervej, der i fremtiden
vil fremstå som en ny grøn bymæssig allé med liv og butikker i
stueetagen.
Formen er enkle og stringente boligstænger med små
forskydninger. Bebyggelsen har sydvendte altaner vendt mod
den nye bygade Hasle Centervej og er derved med til at skabe
flere øjne på gaden og det parkering, der lægges ud mod Hasle
Centervej.
Den nye byallé skabes med fokus på regnvand i gadebilledet dette ses ligeledes på gavle, vandrender og regnvandsbede. En
grøn regnvandsgade er opstået.

Overordnet placeres 7 nye typologier:

Skovbebyggelsen
Skovbebyggelsen ligger sig i langstragte forskydninger langs
Rymarken. Træerne fungere som en byggemodning for en senere
grøn tæt bydel. Skovbebyggelsen er ligeledes med til at afslutte
området omkring ’Hjertet’ og derved øge hjertets udtrækning til
en størrelse, som kan befolkes.
Bebyggelsen lægger sig ca. 29 meter fra gavlene på b- og
c-blokkene og giver derved god plads til en evt. senere tilføjelse
af letbanen.

•
•
•

Penthouse-husene
Rymarken og Hasle Centervej fortættes yderligere af penthousehusene der placeres oven på boligblokkene C4, B4, B8, B7,

Karrébebyggelsen
Skovboligerne
Domicil-slangerne

B6 og B5, hvorved der ikke ændres på brandredningskravene i
forbindelse med tilbygningen.
Parterrebebyggelsen
Parterrebebyggelsen fortætter Hjertet og Hasle Centervej.
Domicil-slangerne
Området ved vandtårnet fortættes af domicil-slangerne, der
slynger sig rundt om vandtårnet, og skaber en afslutningen på
de langstrakte parkrum. Bebyggelsens nærhed til vandtårnet skal
på nænsom vis forstærke oplevelsen af vandtårnet og dets skala
og markere hjørnet mellem Viborgvej og Hasle Ringvej. Det er et
område hvor der er mulighed for at etablere et byggefelt, på en
meget synlig - og erhvervsmæssig attraktiv - grund.
Ungdomskilebebyggelsen
Området ved A1 fortættes yderligere med ungdomsboliger således
at et aktivt ungdomområde kan skabes tæt på ungdomskilen og
Hasle Torv.
Rækkehusene
Langs Hasle Centervej og som afslutning på ’karréen’ ved
A-blokkene fortættes området med rækkehuse, de lægges som
en afslutning på de 4 gårdrum ved (A7, A6, D4), (A5, A4, D3),
(A4, A3, D2) og (A2, A1).
Rækkehusene har indgang mod Hasle Centervej og er med til
at skabe liv. På samme tid giver de en ordentlig afslutning på
Karréen, så man får skabt et privat gårdrum.

TEKST ER SUPPLERET I FASE 2, TILRETTET I FASE 3 OG ERSTATTER BYGGEMULIGHEDSDIAGRAM PÅ S. 49 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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Domicilslangen

Skovbebyggelsen

Ungdomboligerne

Allébyggelsen

Penthouse-husene
Parterrebebyggelsen
Rækkehuse

Flere mennesker i bispeHAVERNE giver en mere mangfoldig
beboersammensætning og fungere som tryghedsskabende i
området. I dag er der kun afsat økonomi af til mindre ændringer
i bispeHAVERNE - Men målet er på sigt at skabe en mere tæt,
levende og mangfoldig bydel.

DIAGRAM ER SUPPLERET I FASE 2 OG ERSTATTER BYGGEMULIGHEDS DIAGRAM PÅ S. 49 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ FORTÆTNING

Fremtidsscenarie af Hasle Centervej. Projektets robusthed
muliggør fremtidig udvikling og fortætning i området. Hasle
Centervej omdannes til en aktiv åre igennem området, hvor
butikker cafeer og nye rækkehuse danner rammen om et levende
og trygt gaderum. Hasle Centervejs eksisterende skala omdannes
til en menneskelig skala ved af tilføjelse af allétræer og rækkehuse.
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TILFØJET VISUALISERING
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ BYRUMSHIERARKI
bispeHAVERNE byder på mange differentierede stemninger,
aktiviteter og oplevelser.

Overordnet har vi 8 delområder:
- Det helt offentlige til det helt private.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Den Vilde Kile/ Den Bymæssige Kile/ Den Unge KIle offentlige kiler - åbne for alle - så mange brugere som muligt.
Hjertet en del af Den Bymæssige Kile - By - åbent for alle
- handel, fælleshus, sport, motion, værksteder - så mange
brugere som muligt.
Byalléen/ ankomstfladen – gennemkørsel eller stedet man
ankommer, hvis man skal på besøg eller er beboer i området.
bispeHAVERNE – Semi-private
Den aktive sti – Semi-private
bispeHAVERNE (etape 2) – Semi-private
Opgangshaver - Private
Private rum og haver - Helt private

Alle delområderne er anlagt/ placeret, så der er noget at gå hen til
eller besøge sammen med rare og spændene opholdssteder. De
aktiviteter, der placeres i delområderne, ude som inde, synliggøres
så de fremmer aktivitet – jo flere synlige mennesker – jo mere tryg
er bispeHAVERNE.
Tilsammen danner delområderne et byrumshierarki, der er med til
at bestemme hvordan vi agerer i det offentlige rum. Der skabes
en tydelig zonering mellem den helt offentlige, semi-offentlige,
semi-private og private. Med en tydelig zonering er det lettere at
navigere korrekt og opføre sig korrekt i det ’rum’ man befinder
sig.
For at synliggøre zoneringen har hvert delområde sin
egen stemning, funktion, trafikaldefinering, beplantning og
belysningsstrategi. Byrumshierarkiet/ delområderne kommer til
udtryk på alle designparametre.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S.12 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAM ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
DIAGRAM PÅ S. 12 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAM ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
DIAGRAM PÅ S. 12 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DELOMRÅDER

DET OFFENTLIGE RUM

Diagrammet viser de forskellige delområder. Se ovenstående tekst
for udspecificering. (punkt 7 og 8, ses ikke på diagrammen - det
er områderne tæt omkring de enkelte blokke)

Det omkransende areal til Bispehaven inviteres til at være en del af
det nye bispeHAVERNE. De grønne offentlig arealer, der strækker
sig ind gennem bispeHAVERNE vil fremstå med nye synlige
aktiviteter, der er med til at give området nyt liv.

LANDSKABSSNIT D/ 1:500
Niveauet mellem blok A1 og A2 hæves til relativ kote 2,4.
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FRA BETON TIL BLØDT LANDSKAB
Idag fremstår Bispehaven som et råt område med meget beton,
niveauforskelle og skumle steder uden overblik.

I bispeHAVERNE får områderne mange forskellige karakterer. En
karakter som eksempelvis parken ved Århus universitet, hvor
bygningerne ligger smukt placeret i det bløde grønne landskab
med store solitære træer.

En karakter kan også være som Skåde Bakker der fremstår som
en mere vildt landskab med vild græs og klynger af træer.
Alle bispeHAVERNE har hver deres særegne karakter, udtryk,
funktion og beplantning.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S.13 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAM ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
DIAGRAM PÅ S. 13 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAM ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
DIAGRAM PÅ S. 13 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DET SEMI-PRIVATE RUM

DET PRIVATE RUM

De semi-private arealer udlægges i tæt forbindelse til boligerne.
Terrænet hæver sig langsomt fra parkering og op til arealet ved
den private bolig og fungerer som blokkenes semi-private zone. I
de semi-private rum vil der være fælles aktivitetsområder.

Det private rum er det tætte nærområde til hver enkel blok og
opgang. Områderne ligger på toppen af landskabet og er derved
med til at indikere at man bevæger sig op gennem landskabet til
en privatzone.

SNIT D ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SNIT D PÅ S. 12 & 13 I DET OPRINDELIGE TILBUD
TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ BYRUMSHIERARKI/ DE TRE KILER
Tre offentlige kiler løber gennem bispeHAVERNE. De tre kiler
agerer som byrum med forskellige karakterer og byder på mange
forskellige stemninger, aktiviteter og oplevelser.

TEKST ER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET I FASE 3
OG SUPPLERER S.13 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DEN VILDE KILE

DEN BYMÆSSIGE KILE

DEN UNGE KILE

Offentlig grøn kile af en naturlig karakter, med smukke grønne
slugter, regnvandssøer og bakker af overskudsjord. Kilen fremstår
som et nyt grønt udflugtsmål i bispeHAVERNE. Der inviteres til
stor diversitet af aktiviteter, der går i ét med naturen som bl. a.
naturtests, forsøg og læring med og omkring fauna og flora. Her
indrages forskellige aktører som BMX-klubben, dyrebørnehaven,
børnehaver, skoler og sportsklubber.

Offentlig kile af bymæssig karakter. Dette forløb bevæger sig fra et
livligt byhjerte med handelsstrøg, café, fælleshuset, rapakadamiet
og borgerevnts, som udstillinger, koncerter og markedsdage over
i et rekreativt plantage område med bl.a. bistader, mulighed for
pluk-selv (blomst, frugt mm) og der kan oprettes dyrkningshaver.

Offentlig kile, der henvender sig til de unge, der primært befinder
sig i det område. Et mødested, hvor man hænger ud og ser på eller
deltager i fitness- og crossfithold arrangeret af fitnessworld. Der
kan som et aktivt indragende greb laves medbyg som midlertidige
og foranderlige elementer i pladsdannelsen.

DIAGRAM, FOTOS & TEKST ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S. 13 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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VISUALISERING (FORBINDELSE MELLEM BLOK
A5 OG A6) CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE
MARKANTE. SE PLANER SIDE 128-129 SAMT
OPSTALT SIDE 130-131.
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TRYGHEDSMASTERPLAN/ BYRUMSHIERARKI/ HAVERNE
For at skabe et tilhørsforhold til der, hvor man bor er det vigtigt
at området fremstår som en samling af mindre kvarterer, der
tilsammen udgør bispeHAVERNE’s DNA. Hvert kvarter/ have
har derfor sin egen stemning, funktion, form og beplantning.
En grøn mangfoldighed – som er livgivende, engagerende,
tryghedsskabende og spædende på engang. Jord, regnvand,
vind, sol og beplantning er derved de primære “byggesten” i
skabelsen af haverne.

TEKST ER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET I FASE 3
OG SUPPLERER S.8 I DET OPRINDELIGE TILBUD

HAVERNE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vindhaven
Regnvandshaven
Solhaven
Jordhaven
Søhaven
Skyggehaven
Moderjordhaven
Pjaskehaven
Dryphaven
Dyrkningshaven
Fugle haven
Den røde have
Bærhaven

DIAGRAM ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.8 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

LANDSKABSSNIT F & G

SOLHAVEN

Hvert kvarter har sin særlige havestemning. Gavlene designes med her sin karakter, så et varrieret og rum langs Hasle Centervej opleves.
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VAND- OG ILDHAVEN

B SPE

HAVERNE

BISPEHAVERNE - SKABT/BYGGET AF STEDET
DIAGRAM ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.8 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

DEN VILDE KILE
SNIT (F & G) ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.8 I DET
OPRINDELIGE TILBUD
TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS
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LANDSKAB/ SITUATIONSPLAN
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SITUATIONSPLAN TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SITUATIONSPLAN PÅ S. 14 & 15 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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LANDSKAB/ DEN VILDE KILE

DEN VILDE KILE SET FRA HASLE CENTERVEJ
En grøn mangfoldig kile ligger sig ind mellem blokkene.
De steder, hvor der foretages påfyldning af jord op af eksisterende kælderydervægge for at hæve terræn isoleres muren, der
udføres fugtstandstandsende lag og der etableres omfangsdræn.

26

TEKSTEN ER TILFØJET I FASE2 OG SUPPLERE
S.8 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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B SPE

HAVERNE

VISUALISERING (FORBINDELSE MELLEM BLOK
A5 OG A6) CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE
MARKANTE. SE PLANER SIDE 128-129 SAMT
OPSTALT SIDE 130-131.
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LANDSKAB/ DEN VILDE KILE
Den Vilde Kile i bispeHAVERNE mellem blok A5 og A6,
sammenbinder True Skov, Skjoldhøjkilen, Skjoldhøj kollegiet,
Hasle bakker, Ellekærskolen, Ellekær børnehave, Bispehaven,
Klokkerparken, Klokkervej Børnehave og Gammelgårdsskolen i
Åbyhøj.

Børnehavens eksisterende dyreområde udvides ud mod den
grønne kile evt. med en fårefold i pileflet eller små kaninøer
omkranset af vand fra områdets tage. Yderligere indtænkes
der i området en hundeskov, byggelegeplads, tarzanbane og
picnicområder.

Den Vilde Kile bliver en ny attraktiv, alternativ rute til skolen,
arbejde eller ned i byen. En cykel- og løberute for de unge fra
kollegiet, BMX-klubben på vej ud til Hasle bakker, skoleløb,
børnehaveudflugt, skolernes sportsklubber, motionister osv.Den
Vilde Kile spænder sig ind og ud gennem bispeHAVERNE. Den
opleves mest vildsom i mellemrummet mellem blok A5 og A6.
Her fremstår den som en smuk, grøn, vild beplantet slugt med
regnvandssøer og bakker af overskudsjord.

I gavlen på blok D4 etableres der en plads med niveaufri adgang
til områdets eksisterende badmintonhal. Ved at åbne gavlen ud
imod den offentlige kile, aktiveres området og der bliver en synlig
indgang til en ellers skjult aktivitet i området.

Over en lav regnvands sø ligger en af de gamle broer fra
Bispehaven. På broen står der stadig max. højde 2.4 meter. Endnu
et historisk levn fra det gamle Bispehaven.
Fremtidige funktioner i kilen planlægges efter behov fra brugerne
af kilen – både i og fra bispeHAVERNE og den omkringliggende
by. Dele af området udformes til at udføre cykeltricks på, gerne
med inspiration fra en mentor i Århus BMX klub (der i dag bruger
Hasle bakker). Enkelte dele af den gamle betonbro, søjler og
andre betonelementer indarbejdes til designet at den fremtidige
’cykelbane’.

Regnvandet fra udvalgte tage og belægninger er med til at skabe
attraktioner og stemning i området. Blandt andet et lille vandhul
med ænder og haletudser, der er et godt mødested for såvel børn
som ældre.
Kilen udsmykkes med 5 ”Mega plantekrukker” med store smukke
og oplyste træer. Plantekrukkerne bevares fra den oprindelige
betonkonstruktion (De betonkonstruktioner, der genbruges til
plantekummer er konstruktioner i kælderniveau og er hverken
revnede eller forstærkede. De fremstår allerede i dag med en
beplantning i større og mindre udstrækning. Det vurderes at disse
konstruktioner kan genbruges som fremtidige plantekummer
uden videre forstærkning. De opragende betonkonstruktioner, der
i dag er forstærkede og har revner, er værn for åbninger i dækket
over parkeringsarealerne. Disse betonkonstruktioner beregnes

ikke at skulle genbruges). ”Krukkernes” skala passer smukt til
rummets skala og udsigten udover klokkerparken og Århus by.
Megakrukkerne, megaskiltningen og broen fremstår som landart
i den vilde natur.
Kilen vil udgøre en destination for såvel bispeHAVERNE som de
omkringliggende bebyggelser.
Den aktive sti
På tværs gennem de grønne kiler løber den aktive sti.
Den aktive sti er den primære gangsti fra boligerne til Hasle
torv, Hjertet i den Bymæssige Kile og Den Vilde Kile. Det er den
lokale smutvej til og fra boligerne, Lidl, fælleshuset, fitness,
badmintonhallen, Rapakademiet, børnehaver, skoler osv. Stien
slynger sig ligeledes forbi alle karréernes opholds- og legpladser
og udgør på denne måde også den trygge vej for områdets børn.
Stien udlægges som en aktivrute med leg og ophold udlagt
på udvalgte steder. En 100 meters markering indlægges på
ruten. Derved bliver stien et oplagt startsted for motionister og
fitnessfolk. Stien kan derved også danne rammerne om en lille
stafet på vej til skole.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S. 18 I DET OPRINDELIGE TILBUD

FOTOS ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S. 18 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

Proces

Fitness World på Viborgvej, nærliggende skoler og institutioner samt Århus Cykelklub involveres i udformningen af den grønne kile
således at flere mennesker ”ude fra” kommer ind i området og er med til at skabe liv, aktivitet og tryghed.
Der afholdes 2 workshops hvor Bispehaven, Badmintonklubben, Fitness World, Ellekær skolen, Ellekær institution, Dyrebørnehaven,
Klokkerparken institution, Gammelgårdskolen og Århus cykelklub inviteres.
- Første møde er et inspirations- og beslutningsmøde, hvor interessenterne bliver inspireret til de potentialer projektet har og det
besluttes hvilke funktioner interessenterne evt. drømmer om i den grønne kile.
- Andet møde bliver tegninger med funktionerne fremvist og tilrettet med evt. kommentarer.

LANDSKABSSNIT B - DEN GRØNNE KILE/ 1:1000
Haslebakkers grønne kile trækkes ind mellem bispeHAVERNES
blokke
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PLANUDSNIT

UDSNIT TILRETTET TIL FASE 3, ERSTATTER UDSNIT PÅ S. 19 I DET OPRINDELIGE TILBUD

SNIT B TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SNIT B PÅ S.18 & 19 I DET OPRINDELIGE TILBUD
TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS
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LANDSKAB/ DEN VILDE KILE

Regnvandsplateauer
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Blomstereng og vild
beplantning

Regnvandssø

B SPE

HAVERNE

LANDSKABSSNIT G 1:140

Mega krukker

Bmx-cykelrute

Løbestier
SNIT G ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.20 & 21
I DET OPRINDELIGE TILBUD (SKALA ER ÆNDRET I FORHOLD
TIL DET OPRINDELIGE TILBUD)

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS
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LANDSKAB/ DEN BYMÆSSIGE KILE

HJERTET OG FÆLLESHUSET SET FRA ANKOMSTEN FRA RYHAVEVEJ
En bymæsssig plads forbinder kiwi, fælleshuset, bispeHAVERNE og fodboldbanen.

TILFØJET VISUALISERING.
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LANDSKAB/ DEN BYMÆSSIGE KILE
Rymarken er et af Bispehavens andre offentlige arealer, der før var
en utryg barriere mellem bispehavens to ’afdelinger’.
Rymarken - Den ByMæssige Kile - skal være hele bispeHAVERNES,
Hasles og Åbyhøjs bankende hjerte.
Infrastrukturen omlægges så alle områdets beboer ved ankomst
til området, kommer forbi, eller har visuel kontakt til Hjertet.
Derved aktiveres og tryghedssikres ’Hjertet’.
De markante eksisterende skråninger mod Rymarken ved B og
C-blokkene terrasseres, toppen afskæres og nye bløde aktive
skråninger skabes.
Blok A2 fritlægges til parterreniveau, der anlægges en urban
landskabsslange, der optager niveauspringet mellem blok A3
og blok A2. Et landskabselement med plads til ophold, scene,
trapper, ramper, leg, motion, skate mm. Landskabsslangen snor
sig omkring fælleshuset og skaber en naturlig overgang til den
ovenliggende boldbane.
Blok A3’s kælder og parterre frilægges og muligheden for at
skabe smukke dobbelthøje boliger, selskabslokaler, erhverv mm
opstår. Der udvælges funktioner, der er med til at skabe og give
liv i området.
Langs den solvendte syd/østfacade (blok A2), skabes der et
handelsstrøg i parterreniveau, der afgrænses af landskabsslangen
ind imod Parken. På særlige dage er der en scene, hvor
rapakademiet kan give en koncert, der kan afholdes markedsdage

eller laves udstillinger/salgsboder fra de mange værksteder.
Parken udlægges som et grønt areal centralt i Den Bymæssige
Kile og her er der mulighed for at mødes til leg, fællesspisning,
fælles udendørs aktiviteter som dans osv.
Siddemuren adskiller parken fra vejen, cykel-og gangsti, Den
indeholder vand og elinstallationer.
Krydset mellem Hasle Centervej og Rymarken markeres med en
skov af genbrugslamper fra det gamle Bispehaven.
Midt i parkrummet placeres et smukt organisk fælleshus der
samspiller med det omkringliggende bløde landskab. En unik og
smuk bygning der med sin placering, funktion og form tiltrækker
folk fra hele nærområdet. Indgangen til fællehuset henvender
sig til området omkring Rymarken og Ryhavevej. Placeringen
gør huset synligt fra bispeHAVERNES nære kontekst. Trafikken
omdirigeres således, at man naturligt kommer forbi Hjertet på vej
til og fra arbejde, skole eller fritidsordning. Der er en visuel kontakt
fra Hjertet til området ved ringgaden og handelsområdet ved Kiwi.
Meget synlig aktivitet – skaber flere mennesker på samme sted
samt mere tryghed.
Området i nærforbindelse til fælleshuset etableres som et urban
flade med plads til terrasse, ophold, cafe mm.
Som en alternativ placering forslår vi, at den nye fodboldbane, der
skal etableres, flyttes om på det grønne areal bagved fælleshuset.

Derved forstærkes Hjertet yderligere med flere mennesker og
aktivitet i området.
Rymarkens karakter, op imod Åby Ringvej, er en del af Den
bymæssige Kile og udlægges som et rekreativt plantage område
med lange rækker af allé- og frugtræer og fortætter rummet mod
nord. Træerne danner et karakteristisk rum med bl.a. bistader,
mulighed for pluk-selv (blomst, frugt mm) og der kan oprettes
dyrkningshaver. Her er der også mulighed for en senere fortætning
af området omkring Rymarken - den grønne skov bebyggelse.
Kilen vil udgøre en destination for såvel bispeHAVERNE som de
omkringliggende bebyggelser.

Hasle Centervej

Hasle Centervej opgraderes og forlænges således, at der opstår
en ny forbindelse mellem centerområdet ved Viborgvej og Åby
Ringvej. BispeHAVERNES tilkobling til Hasletorv og dets handelsog aktivitetsmuligheder kommer derved tættere på.
En grøn byallé fra Viborvej og ind i området og udgør derved
områdets primære boligvej. Vejen udformes som en grøn og
urban byallé, men parkering, træer og regnvandbassiner.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAM ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD

HJERTET SOM KNUDEPUNKT
Hjertet er placeret centralt i Den Bymæssige Kile og
bispeHAVERNE. Trafikken i området er omdisponeret så man
altid vil passere Hjertet på vej ind og ud af området. Hjertet er
placeret på Rymarken, der idag skærer sig gennem Bispehaven
og fungerer som en barriere mellem de to områder. Hjertet er med
til at sammenkoble Bispehaven til en stor grøn sammenhængende
bydel - bispeHAVERNE.
TEKST ER RETTET OG OPDATERET I FASE 3 OG ERSTATTER
S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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E & P HUSET
I krydset mellem Hasle Centervej og Rymarken placeres E&Phuset, et midlertidigt containerhus, på samme måde som der er
opstillet et lignende i Gellerup parken.
Huset er med til at aktivere og skalere rummet midlertidigt.
Efterfølgende kan nye midlertidigheder eller mere permanent
bebyggelse opstå.

B SPE

HAVERNE

BISPEHAVERNE - BYKILEN
PLANUDSNIT

TEKST MANGLER

UDSNIT TILRETTET TIL FASE 3, ERSTATTER UDSNIT PÅ S. 25 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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LANDSKAB/ DEN BYMÆSSIGE KILE

HJERTET I DEN BYMÆSSIGE KILE SET MOD FÆLLESHUSET
En bymæssig plads med fælleshus, handelsgade, park, scene, skate- og legeareal der
tilsammen skaber liv.

Rapakademiet

36

Scene

Handelsgade
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Skate- og rulleareal

VISUALISERING TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.22 &
23 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Legeområde

Fælleshuset
SNIT H ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.26 & 27 I
DET OPRINDELIGE TILBUD
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE
For at styrke tilhørsforholdet til/ i Bispehaven og gøre op med den
monofunktionelle struktur, arbejder helhedsplanen med at inddele
Bispehaven i en række nye fællesskabszoner.
bispeHAVERNE er bygget op over filosofien fra den klassiske
karréstruktur. Her har man en klart defineret offentlig forside og
en mere privat gårdside - som man er fælles om i karréen, både
til at værne om og til at holde opsyn med.

Hver bispeHAVE har sin særlig stemning, funktion, typologi,
beplantning og udformning.
De forskellige karakterer varierer som f.eks solhaven, vindhaven,
ild- og vandhaven, jordhaven mm. Karaktererne er med til at
differentiere og gøre alle bispeHAVERNE unikke.
På den bedste solplet i hver karré er der dannet et enestående
mødested. Eksempelvis som et stort drivhus/ orangeri med
tilhørende opholdsareal, genbrugsbetonmøbler og parasoller.
Der er afsat 400.000 kr. pr. karré til de unikke mødesteder.

Mødestederne detaljeres i hovedprojektet.
I alle karréer er der udlagt små slyngede stier, nogle er til
hurtigløberne og derved lavet med direkte vej fra bil til bolig.
Andre slynger sig mere rundt i landskabet og er derved udlagt
som handikapvenlige stier med en lav stigning (max 40 ‰).
Alle rækkehuse har fået en fin lille privat forhave omkranset
af hæk. Hækkene og belægningsskiftet omkring indgangene
signalere klart at man bevæger sig fra semi-privat til privat grund.
TEKSTEN ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.28 & 29
I DET OPRINDELIGE TILBUD

bispeHAVERNE SET FRA GÅRDRUMMET VED A4 OG A3
38
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B SPE

HAVERNE

Offentlig

FRA OFFENTLIG TIL PRIVAT
De grønne karréer er designet så man bevæger sig gennem flere
zoner. Ankomstvejen er det helt offentlige areal, herefter parkerer
man sin bil på den semi-offentlige parkeringsplads, når man
bevæger sig videre mod ens bolig vil man befinde sig i et semiprivat område, når man kommet op i terrænet træder man ind i
den privatezone med opgangshaver og cykelparkering.
TEKSTEN ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.28 & 29
I DET OPRINDELIGE TILBUD

Semioffentlig

Semi-privat
Privat

Semi-offentlig Semi-privat Privat

Bolig

DIAGRAMMERNE ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
S.28 & 29 I DET OPRINDELIGE TILBUD

TILFØJET VISUALISERING
TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS
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LANDSKAB/BISPEHAVERNE/ SOLHAVEN
“Solhaven” ligger mellem blok A4 og A3.
Ved ankomsten til Solhaven bliver man mødt af solgule
slængemøbler og gule solskinsparasoller. På sommerdage står
den gule blomst Solhat i fuld flor og danner yderligere identitet til
rummet. På det mest solbeskinnede spot i haven er et drivhus/
orangeri lagt sammen med en fælles dyrkningshave. Her er
ligeledes bord/ bænkesæt, krydderurtebede samt grill.
De foldede slængemøbler danner sammen med Orangeriet tydelige
identitetsskabende elementer set både fra de omkringliggende
lejligheder og fra Hasle Centervej.
Orangeriet og Slængemøblerne er lavet af genbrugs
betonelementer fra de eksisterende parkeringskældre.
Orangeriet vil udgøre en destination for såvel karréens beboere
som de omkringliggende bebyggelser.
TEKSTEN ER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG TILPASSET TIL
FASE 3 OG ERSTATTER S.30 & 31 I DET OPRINDELIGE TILBUD

FOTOS & TEKST ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S. 3033 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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B SPE

HAVERNE

PLAN 1:300

UDSNIT TILRETTET TIL FASE 3, ERSTATTER UDSNIT PÅ S. 31 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ SOLHAVEN

Opgangshaver

42
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Slængemøbel

Drivhus

B SPE

HAVERNE

SNIT 1:140

Parasoller og dyrkningshaver

Slængemøbel

SNIT F ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.32 & 33 I
DET OPRINDELIGE TILBUD (SKALA ER ÆNDRET I FORHOLD
TIL DET OPRINDELIGE TILBUD)
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ REGN OG ILD HAVEN
“Vand og Ildhaven” ligger mellem blok A4 og A5.

bænkesæt og bålsted. En genbrugt grafitivæg bærer taget.

Ved ankomsten til Vand og Ildhaven fornemmer man straks dens
særlige stemning. På regnvejrsdage risler vandet stille ned fra
gavlnedløbene og ned i de mange regnvandsplateauer. Undervejs
opstår forskellige plask og risle lyde. Regnvandsplateauerne
beplantes med forskellige vandrensende planter som iris,
dunhamre og japansk star.

Cirklen, regnvandsplateauet og væggen udgør tydelige
identitetsskabende elementer set både fra de omkringliggende
lejligheder og fra Hasle Centervej.

Længere inde i haven skabes der i forbindelse med de nye
regnvandsplateauer en vandlegeplads. Legepladsen fungerer på
tørre dage som en sandkasse med vandhåndpumpe.
På den mest solbeskinnede plads i haven ligger en stor markant
rund lavendel beplantet terrænform.

Bålhuset vil udgøre en destination for såvel karrens beboere som
de omkringliggende bebyggelser.

Bålhus og regnvandsmurer er lavet af genbrugs betonelementer
fra de eksisterende parkeringskældre.

TEKSTEN ER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG TILPASSET TIL
FASE 3 OG ERSTATTER S.30 & 31 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Inde i cirklen er der en overdækket “bålhytte” med borde-/

FOTOS & TEKST ER TILFØJET I FASE 2 OG ERSTATTER S. 30 I
DET OPRINDELIGE TILBUD

44

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

B SPE

HAVERNE

PLAN 1:300

UDSNIT ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S. 30 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

45

LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ REGN OG ILD HAVEN

LANDSKABSSNIT F - 1:200 KIG MOD GÅRDRUM

46
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Regnvandsleg

Espalier/ bålhytte

B SPE

HAVERNE

SNIT F 1:140

VISUALISERING (GÅRDRUM MELLEM BLOK A4 OG A5)
CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE MARKANTE. SE PLANER SIDE
128-129 SAMT OPSTALT SIDE 130-131.- PLANTEGNING PÅ
S.45 ER GÆLDENE VED LANDSKABET

Bålplads

Opgangshaver

Regnvandsplateauer
SNIT F ER TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.32 & 33 I
DET OPRINDELIGE TILBUD (SKALA ER ÆNDRET I FORHOLD
TIL DET OPRINDELIGE TILBUD)
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LANDSKAB/ OPGANGSHAVERNE/ FÆLLESSKABER
Indgangssituationen til boligerne er vigtig i en
tryghedssammenhæng. Det er der, hvor vi mødes,- tager en
hyggesnak eller måske sætter os ned, griller og får en kop kaffe
med naboen. På den måde begynder man at kende hinanden, få
et tilhørsforhold og hensynet til hinanden vokser. Alle opgange
anlægges med en fælles opgangszone.
Ved at inddrage beboerne i udformningen af opgangszonerne/ de
fælles opgangshaver, skabes der en større diversitet i området og
beboerne i de enkelte blokke opnår et større tilknytningsforhold
til stedet.
Ved de nordvendte opgange ankommer man til sin opgang via en
sti i landskabet. Indgangen er markeret med et belægningsskift og
langs facaden er der et træ, en bænk og /eller nogle plantekrukker.

Proces
Kickoff workshop

Der afholdes et fællesmøde for alle beboerne i Bispehaven. På
det møde bliver 6 forskellige koncepter for, hvilke funktioner
man kan vælge, præsenteret af teamet.
Deltagere: Beboerne i Bispehaven, repræsentanter fra
Østjysk Bolig, de udførende teams & rådgiver, entreprenører,
mentorerne (fra E&P, Enkon og IF Nedbrydning) og beboere
ansat i renoveringen

Beslutningsmøde:

Deltagere: Beboere fra 4 blokke i den samme etape,
repræsentanter fra Østjysk Bolig, de udførende teams &
rådgiver, entreprenører, mentorerne (fra E&P, Enkon og IF
Nedbrydning) og beboere ansat i renoveringen.
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Den monotone facade nedbydes, gøres mere imødekommende
og venlig med trælister, belysning og begrønning på udvalgte
steder. Den vil i fremtiden fremstå som et trygt og venligt sted i en
menneskelig skala.
Ved indgangen til hver opgang kan man bevæge sig med sin cykel
ind i det aflåste og oplyste opgangscykelrum, hvor man trygt og
sikkert kan stille og låse sin cykel.
Bevæger man sig videre igennem bygningen ankommer man til
sydsiden med opgangshaverne og det tilhørende hobbyrum.
Udformningen af de fælles opgangshaver sker sammen med
’opgangslauget’, entreprenøren og landskabsarkitekten, der
sammen skal være med at udarbejde et fælles sted for hele
opgangen. Opgangshavens indhold udvælges i samarbejde med

På mødet skal der vælges hvilke funktioner man ønsker for sin
opgang. Vi forestiller os følgende proces:
•
•
•

•

Koncepterne bliver præsenteret igen.
Deltagerne bliver opgangsvis fordelt i grupper.
Der bliver udpeget en opgangsambassadør, som skal
være tovholder på udførelse af funktionerne i den
pågældende opgang. Opgangsambassadøren skal sidde i en
arbejdsgruppe.
Ved hjælp fra et evt. havespil med ”prissatte” funktionsbrikker
bliver funktioner besluttet og valgt

Vedligeholdelse:

Boligforeningen kan vælge at drive disse haverum, alternativt kan
boligforeningen tildele hver ’opgangslaug’ for eksempel 3000 kr.
pr. år til drift/indkøb af nye grill, planter eller lign.

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

’opgangslauget’ og kan for eksempel indeholde grillområde,
udendørsværksted, småbørnsleg, sandkasse eller dyrkningsbede.
Til haven er der i nogle tilfælde mulighed for at tilknytte et
indvendigt fællesrum, som for eksempel kan udnyttes til værksted
for mændene/ kvinderne, pool/ billardrum, systue, atelier, legestue
eller have-/ redskabsopbevaring.
Ved sydvendte opgangszoner ankommer man til sin opgang via
sin egen opgangshave skabt efter samme princip.

TEKSTEN ER RETTET OG TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.34 I DET OPRINDELIGE TILBUD

B SPE

HAVERNE

PLANUDSNIT/ DE GRØNNE KARRÉER 1:50
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ ETAPE 2

KIG MELLEM BLOK B2 OG B3

50

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

B SPE

HAVERNE
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ ETAPE 2
bispeHAVERNE 2. Etape er området ved B- og C-blokkene.
Infrastrukturen omlægges så blokkene har indkørselsmulighed
fra Rymarken og derved også passerer ’Hjertet’ på vej til og
fra deres bolig. B- og C-blokkene bliver på samme måde, som
A-blokkene og Rækkehusene, den del af det store fællesskab bispeHAVERNE. Der bliver skabt mulighed for at man på vejen
hjem til sin bolig kan se om rapakademiet holder koncert, om der
er aktiviteter i fælleshuset, nogen på legepladsen eller boldbanen.
Ved at omlægge infrastrukturen er der mulighed for at blive
inspireret til fællesskab og aktivitet med andre beboere.
Udearealerne omkring B- og C blokkene fremstår i dag som
jævnbyrdige og karakterløse. Alle rum indeholder parkering,
sparsom aktivitet og beplantning.

Hver bispeHAVE har sin særlig stemning, funktion, typologi,
beplantning og udformning.
De forskellige karakterer varierer som f.eks fuglehaven, bærhaven,
jordhaven, søhaven mm. Karaktererne er med til at differentiere
og gøre alle bispeHAVERNE unikke.
Slyngede trygge stier danner sammenhæng mellem boligen og
dens nærområde.
Parkeringspladsen nedskaleres ved hjælp af belægningsskift
mellem asfalt, græsarmering og fliser samt plantning af
opstammede karaktertræer. Indgangszonerne udformes ligesom
ved A blokkene med sin egen indgangszone/ opgangshave.

TEKSTEN ER RETTET OG TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S. 38 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Offentlig
Privat
Semi-privat

bispeHAVERNE etape 2 er designet så man bevæger sig gennem
flere zoner. Ankomstvejen er det helt offentlige areal. Herefter
parkerer man sin bil på den semi-offentlige parkeringsplads. Når
man bevæger sig videre mod ens bolig vil man befinde sig i et
semi-privat område. Når man passerer hækken ved de private
opgangshaver træder man ind i den private zone.

Privat

FRA OFFENTLIG TIL PRIVAT

Semioffentlig
Semi-offentlig

TEKSTEN ER RETTET OG TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S. 38 I DET OPRINDELIGE TILBUD

DIAGRAMMET ER RETTET OG TILPASSET TIL FASE 3 OG
ERSTATTER S. 38 I DET OPRINDELIGE TILBUD

SNIT C/ PARKBEBYGGELSEN/RYMARKEN
52
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Semi-privat

Privat Bolig

B SPE

HAVERNE

LANDSKAB/ PARKBEBYGGELSERNE

SITUATIONSPLAN TILRETTET TIL FASE 3 OG
ERSTATTER SITUATIONSPLAN PÅ S. 39 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

SNIT C ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER
SNIT C PÅ S. 38 & 39 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ ETAPE 2/ 1:200 PLAN
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B SPE

HAVERNE

UDSNIT ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER UDSNIT PÅ S. 40 & 41 I DET OPRINDELIGE
TILBUD
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ ETAPE 2/ 1:200 SNIT
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B SPE

HAVERNE

SNIT I/ PARKBEBYGGELSEN
SNIT I ER TILRETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER SNIT I PÅ S.
42 & 43 I DET OPRINDELIGE TILBUD (BRUG AF VANDTÅRN ER
BLOT ET IDEOPLÆG)
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B SPE

HAVERNE

LANDSKAB/ MIKROKLIMA
Et godt mikroklima er vigtigt for at skabe uderum, der er behagelige
at færdes og opholde sig i.
Med denne betragtningsvinkel skabes udgangspunktet for det
gode semi-private rum i bispeHAVERNE.
Som et eksempel er vi dykket ned i bispeHAVERNE etape 1.
På den bedste solplet i hver karré er der dannet et unikt mødested,
der på denne måde skaber den mest optimale ramme for
længere ophold og dermed et godt fællesskab. Alle de aktive

zoner placeres/ anlægges ligeledes så der er optimale solforhold
på opholdsarealerne. På de nye rækkehuse, der afslutter
karrédannelserne, placeres private altaner på solsiden, ligesom
de private opgangshaver til de eksisterende bygninger også har
optimal solmæssig placering.
Træer og den øvrige beplantning anlægges ved og omkring
opholdsarealerne på en sådan måde, at de fungerer som
vindskærme og bryder dermed dannelsen af kastevinde og
turbolens.

De anlagte jordvolde, små kuperinger og bakker danner sammen
med det optimerede begrønning af bygningerne og det semiprivate rum, et behageligt og dæmpende støjfilter, der står i
stærk kontrast til den nuværende forstyrende rumklang, der
opstår mellem det eksisterende hårde beton og belægningen på
stedet. Med dette nye tiltag blødgører karréerne både visuelt og
auditivt. Et godt mikroklima er vigtigt for at skabe uderum, der er
behagelige at færdes og opholde sig i.

TEKSTEN ER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG TILPASSET TIL
FASE 3 OG ER EN TILFØJELSE TIL S. 13 I DET OPRINDELIGE
TILBUD

NYBYG

NYBYG

LÆ

RÆKKEHUS

MIKROKLIMA - RUMKLANG

MIKROKLIMA - VIND

Karréerne skabes så det bedste grundlag for et optimalt mikroklima for hvert unikt mødested kan
opstå. Lædannende beplantning, sol på opholdsarealer og blødgørende grundelementer, der bryder
de hårde bygningsflader er centrale faktorer.

Allétræerne langs Hasle Centervej er med
til at afskærme gårdrummet for vind. Ved
en senere udvidelse af karréen med nye
rækkehuse, vil husene være med til at skabe
læ.

DIAGRAM & TEKST ER TILFØJET I FASE 2 OG SUPPLERER S.
13 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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RÆKKEHUS

MIKROKLIMA - SOL

DIAGRAM & TEKST ER TILFØJET I FASE 2 DIAGRAM & TEKST ER TILFØJET I FASE 2
OG SUPPLERER S. 13 I DET OPRINDELIGE OG SUPPLERER S.13 I DET OPRINDELIGE
TILBUD
TILBUD
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LANDSKAB/ BISPEHAVERNE/ MATERIALER/ SKILTNING
Der er lagt vægt på, at udformningen af bebyggelsernes gårdrum
sker i samarbejde med de beboere for hvem gårdrummene tilhører
og boligforeningen. Dette gælder både for opgangshaverne og de
fælles friarealer i gårdrummene. Herved får beboerne mulighed
for at sætte deres præg på gårdrummene og opgangshaverne
og således skabe egen men også forskelligartet identitet mellem
rummene. På den måde sikres det at beboerne får et naturligt
ejerskab til områderne.

Aktivitetsstien:
Semi-offentlig
Asfalt med termoplast
				markeringer/ Stenmel
Indgangsstierne: Semi-privat
Betonfliser evt.
				soldaterfliser
Opgangshaverne: Privat		
Betonfliser evt.
				nulforband

Derfor har vi ikke på nuværende tidspunkt lagt os fast på eksakte
løsninger og beplantninger, men har arbejdet med rådighedsbeløb
og enhedspriser i vores tilbud og via visualiseringer samt
nedenstående kommet med forslag til løsninger.

Beplantningen udvælges i samarbejde med bygherre og sine
driftfolk - dette skal derfor ikke ses som en færdig og endelig
besluttet liste men nærmere et første udkast til dialog. Der er afsat
hhv. 1.000.000 kr. inkl. Moms i etape 1 og 500.000 inkl. moms
kr. i etape 2 til beplantning ud over græsarealer.

Som en del af ovennævnte 2,1 mio er der således i tilbuddet afsat
500.000 inkl moms til beplantning af gårdrummene. En del af de
2.1 mio kr er der indeholdt 400.000 inkl moms til særinstallationer
til hver enkelt gårdrum således i alt 1.600.000 kr, for de fire
gårdrum
I forbindelse med vores bestræbelse på at åbne op for byrum
uden for Bispehaven, er der enkelte steder tegnet stiforløb og lys
uden for entreprisegrænsen og dermed tilbuddet.

Belægninger:
Vedrørende stier og adgangsvejene i området, er de underlagt
et hierarki, der fortælle om man er i det offentlige rum, semioffentlige, semi-private eller det private rum. Dette bliver
understreget af valget af belægningsmaterialer, geometrisk
udformning og forbander.
Hierarkiet i belægningstyperne vil være et gennemgående træk i
gennem hele området, uanset tema det givende sted og vil være
en hjælp i forståelsen af områdets karakter.
Hieraki med forslag til differentiering i materialer og forbander:
Bystien:		Offentlig		Betonfliser evt.
				soldaterfliser
Kilerne:		Offentlig		Belægningsgrus
P-arealer:
Semi-offentlig
Asfalt med farvet tilslag
De slyngede stier: Semi-offentlig
betonfliser ved
				adgangsstier stenmel ved
				
øvrige (kun stenmel i 2
				etape)
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Beplantning:

Hække:
En hæktype til hvert bykvarter for eksempel liguster, bøg, taks,
mahonia, buksbom og laurbærkirsebær
Træer:
Højde 3 meter - 1 til 5 træarter pr. kvarter - Der vælges karaktertræer
med markante farver og former som bryder med områdets i dag
monotone udtryk og danner en smuk kontrast til de meget enkelte
bygningsfacader. Træer som for eksempel fyr (markant, form og
farve), frugttræer (blomster og frugt), blodblomme (rødt løv),
snepære (blåligt løv) og fuglekirsebær (blomst).
Græsser:
En græssort/ karakter pr. bykvarter - bygherre kan vælge
udelukkende at have klippet græs med forskellige mindre
variationer som krokus, løg eller bellis. Alternativ kan man i nogle
områder have enggræsser/ højt græs der skal slås 1-2 gange
årligt. F.eks. Margueritblanding med naturgræs, naturgræs med
kløve, naturgræs med kællingetand, farvet gåseurt, hvid okseøje,
røllike, garvegåseurt, græsblanding med blæresmælde eller blot
naturgræsblanding uden blomst.

Inventar og særinstallationer
Større lege og opholdsområder:
Der er i alt afsat 2.100.000 inkl moms til inventar og
særinstallationer i bispeHAVERNE, de grønne kiler og i hjertet.
Inventar indtænkt i projektet er:
Parkour, borde-/ bænkesæt, bænke, klatretårn, espalier, gynger,
grill, klatre, balance og vandleg, småbørnsleg, storbørnsleg,
sandkasse, udekøkken, højbede, fitness og ældre motions
redskaber samt tarzanbane.
Opgangshaver:
Til hver opgangshave er der afsat 25.000 kr inkl moms. i etape
1 og etape 2 til inventar og særbeplantning m.m der udvælges i
samarbejde med opgangslauget. Inventar som bord/bænke, grill,
sandkasse eller dyrkningsbede.

Orientering/skiltning:

Færdsel rundt i det nye trygge bispeHAVERNE foregår i mange
landskabelige niveauer med en tydelig visuel sammenhæng –
dette er med til at gøre området til et trygt sted, hvor det er let at
finde rundt.
Ved udnyttelsen af en hierarkisk rumopdeling og en ny
infrastruktur og kvartersdannelser opnår man en nedskalering og
nye pejlepunkter i landskabet. Alle områdets større aktivitetssteder
placeres på synlige- og attraktive steder og derved frister de til
brug samt til at gøre dem lettere at finde. Nye mega-skiltninger i
form af en fodbold, badmintonketcher eller en kaffekop udformet
af enten beplantninger, jordskulpturer eller termoplast (malede
flader), kan ses fra bilen, lejligheden eller når man færdes rundt i
det bløde grønne landskab.

Buske/ særlig beplantning: Yderligere plantes der på udvalgte
steder lave buske og græssorter. Der vælges sorter der max.
bliver 0,5 meter højde.
Klatreplanter:
Gavle og udvalgte indgangszoner begrønnes med selvhæftende
planter som Vedbend og Rådhusvin.
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INFRASTRUKTUR/ BRANDVEJE
BRANDVEJE
Brandveje er dimensioneret efter Aarhus Brandvæsens ’Vejledning
om Anlæg af arealer til redning og slukning’ svarende til 4 m brede
brandveje.
Brandvejene er anlagt med en maksimal hældning på 1:10.
Brandvejene er tegnet maksimal 10 meter fra stigrørstilslutninger
og maksimalt 40 meter fra brandvejens ophør til døråbninger
(afstanden vist med gul linje på kortudsnittet).
Træer og lign. skal placeres minimum 1 meter fra brandvejene.
Dette er en tilretning ifht. tilbudsmappen af juli 2016 og vist med
stiplet sort signatur på kortudsnittet.
Brandvejene anlægges med græsarmering eller lign., således at
de fremstå overordnet grønne.

Træer eller anden beplantning
må ikke placeres så tæt på
brandvejen. Der skal være 1 m
fri på begge sider

Brandvej maks 10
m fra bygningen.
Vejbredde 4 m.

Brandveje er maksimalt 10
meter fra stigrørstilslutninger

4M

10M

Brandvej maks 10
m fra bygningen.
Vejbredde 4 m.

Fra brandvejens ophør til døråbning
er maksimalt 40 (iht. vejledning fra
Aarhus Brandvæsen)

>40M

>40M
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INFRASTRUKTUR/ TILGÆNGELIGHED
Infrastrukturen i bispeHAVERNE tager udgangspunkt i, at skabe
trygge og tilgængelige forbindelser i området.
I det reviderede forslag har hvert rum, der dannes mellem bygningsvolumenerne, sin egen karakter og tema. Det skaber tryghed
med afgrænsede, overskuelige rummelige oplevelser, der giver en
fornemmelse for, hvor man befinder sig. Om det er i solhaven eller
vindhaven, vil de give forskellige sanselige oplevelser.
Hver af haverne, der dannes i hvert landskabsrum, er differentieret i forhold til hinanden og i forhold til de overordnede temaer,
både med hensyn til aktiviteter, geometrisk udformning og beplantninger.
TILGÆNGELIGHED
Hasle Centervej og Rymarken er disponeret, så der langs disse kan
køre busser, derved er det i fremtiden muligt at lave en busrute via
forlængelsen af Hasle Centervej og ind gennem centerområdet.
BispeHAVERNE udformes tilgængeligt så samtlige gang- og
opholdsarealer vil blive for alle. Det er derfor vigtigt uanset om
man er blind eller svagtseende, kørestolsbruger, barn eller ældre,
menneske med nedsatte kognitive evner, ved hvor man befinder
sig og ikke mindst har mulighed for at spørge om vej uden blot
at kunne få oplyst et husnummer, men der imod også, hvor man
skal hen set ud fra landskabelige elementer som orangeriet,
fuglehusene m.m.
Stierne gennem området vil fungere som naturlige ledelinjer hvor
græskanter langs stierne kan følges med en mobility-stok. Ingen
blinde eller svagtseende vil begive sig ud i områder de ikke kender, uden først at have trænet ruten med en mobility-instruktør.
Ud over de særlige elementer, der vil være for hver have, være
en affaldsbeholder eller en bænk som også fungere som lokale
pejlemærker og en hjælp på ruten. Hvor der ikke er naturlige
ledelinjer kan der indarbejdes særlige taktile ledelinje-elementer i
belægningen.
Alle belægninger vil være jævne, skridsikre og faste. Tværfald på
stier vil være max 25‰ og minimum 1,5 m. brede. Ved lange
stiforløb være der være hvile-muligheder undervejs.
Trapper udføres i form af betontrinselementer. Oven for trapper
etableres et opmærksomhedsfelt med taktile fliser i hele trappens bredde og 90 cm i dybden. Fliserne vil være i kontrastfarve
til de omgivende belægninger. Ved trappen er der særskilt belysning der oplyser trappen. Trappen forsynes med gribevenlige
håndlister i 2 sider.
Hvert trappetrin er max. 15 cm i højden, 35-40 cm i dybden og
med forkantsmarkering i kontrastfarve. Trappeløb over 10-12 trin
opdeles med mellemreposer.
Overordnet vil stierne bliver etableret med jævne terrænudligninger under 40‰ længdefald, de steder, hvor der er en terrænforskel der skal overvindes. Ved en hældning under 40‰ er der så
at sige ikke tale om en rampe.
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Enkelte steder er der mellem de slyngede stiforbindelser mulighed for at skyde genvej og her er faldet større. Det er dog ikke
på den primære gangforbindelse og vil derfor være forsynet med
håndlister eller kan etableres med trappe i stedet.
Steder, hvor der kan være fare for fald til siderne vil der være
opsat hjulværn, men i projekteringsforløbet vil alle disse steder
bliver detaljeret og bearbejdet således der opnås jævne sidefald.
Alle udearealer i bispeHAVERNE udformes derved uden
store niveauforskelle, således at alle kan komme let og uden
forhindringer rundt i bispeHAVERNE. Området indrettes så der vil
være niveaufrie afgang til bebyggelsernes hovedindgange, og der
skal være let og uhindret adgang til parkeringsarealer.
Ved busstoppesteder vil der blive etableret ledelinier, og opmærksomhedsfelter jf. kommunens normer. Og ligeledes vil det
blive sikret at der opnås en sammenhængende tilgængelig rute
fra bolig til offentlig transportmidler. På parkeringspladser vil der
blive etableret handicap-parkering efter gældende regler.
Der etableres let tilgængelige ruter i de grønne kiler, ligesom at
der etableres passager over veje i området, så personer med
bevægelsesnedsættelse har let ved at passerer vejene ud for de
enkelte stitilslutninger, så hele området – belagte og grønne – kan
benyttes af alle.
Der indrettes hvilepladser i form af bænke, hvor man kan få et hvil,
og se på livet i det nye byområde.
BispeHAVERNEs Hjerte skal ligeledes være et attraktivt sted for
alle. Der etableres tilgængelige ruter hertil fra alle ejendommene i
Bispehaven til bl.a. Fælleshuset med niveaufri adgang.
Endvidere tages der højde for at tilgængeligheden opretholdes i
udførelsesfasen.
Alle træer og beplantninger vil blive udvalgt med hensyn til allergikere, så stærkt duftende beplantninger og vindbestøvende
træer med pollen undgås.

Ryhavevej via Bispehavevej sekundær, og ved at lukke vejen sikres
mere trafik/ liv omkring bispeHAVERNES ’Hjerte’ ved Rymarken.
Det tidligere vejareal frigives til ny brug i form af attraktive uderum
ved Handelsgymnasiet - Den Unge Kile. Derved vil området fortsat
være aktivt, og den omlagte trafik vil tilføre yderligere liv og ’øjne’
omkring Rymarken.
Samtidig åbnes den interne køreveje i den nordlige del af
Bispehavevej ud mod Rymarken, så blinde veje undgås.
STIER
BispeHAVERNE og omgivelserne forbindes af gode og velbelyste
stiforbindelser, der ligger i rekreative forløb eller langs veje. Den
gående trafik samles i nogle hovedstier, der krydser bispeHAVERNE
mest livlige områder og forbinder vigtige funktioner, for at sikre liv
og tryghed langs stierne.
Langs de nye, bispeHAVER, der etableres i Bispehaven, skabes
en øst-vestgående forbindelse. Stien krydser Rymarken ved
områdets nye ’hjerte’ omkring fælleshuset og det tilstødende
område med nye funktioner i form af butikker, erhverv og lign., og
ender mod øst i det tilstødende centerområde med større butikker
og Handelsgymnasiet.
Nedklassificering af Ryhavevej med en smallere vejprofil giver
desuden plads til at anlægge en forgænger- og cykelsti i et grønt
forløb langs med vejen, og derved samle de bløde trafikanter, på
en strækning der ellers kun har en mindre del blød trafik.
Op mod Ringvejen deles stien i to, med en sikker overgang over
Ryhavevej, således at cykelstien nord-vest for Ringvejen fanges.
Klokkerparken og Hasle Bakker forbindes af en rekreativ sti, der
giver mulighed for at ’udefrakommende’ bevæger sig gennem
bispeHAVERNE i et grønt og åbent forløb.
OFFENTLIG TRANSPORT
Letbanen vil køre af Ryhavevej med stop ved Hasle torv og
supermarkedet tæt ved Rymarken og Bispehavens centrum.

VEJE
Det overordnede vejnet organiseres, så der gennem bispeHAVERNE
løber to overordnede forbindelser: Hasle Centervej - der forlænges
ud til Viborgvej - og Rymarken. Vejene krydser hinanden centralt
i bispeHAVERNE, i området der bliver bydelens nye hjerte, med
funktioner, der skaber masser af liv.
Vejene klassificeres som boligveje.
For at støtte trafiksikkerheden foreslås det, at sænke hastigheden
i området til 30 eller 40 km i timen.
Omkring ’hjertet’ på Rymarken mellem Ryhavevej og Hasle
Centervej, hvor der vil være meget liv og krydsende mennesker
over vejen, anlægges vejen med et forløb og belægning, der
signalerer at vejen er en ’sivegade’ på de blødetrafikaneters
præmisser.
Bispehavevej foreslås lukket for trafik. Med etablering af Hasle
Centervejs nye udkørsel til Viborgvej bliver forbindelsen fra
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INFRASTRUKTUR/ PARKERING
Det er vigtigt at der er parkering tæt på ens bolig, men det er
også vigtigt at der er gode grønne forbindelser og opholdsrum,
der friholdes for parkering.
Langs Rymarken vil der i området omkring ’Hjertet’ bliver etableret
parallel parkering langs vejen, herved er det også muligt at gøre
kortere stop ved besøg i Den bymæssige kiles nye funtioner.
Hasle Centervej omdannes til en grøn byallé med vejtræer,
regnvandbassiner og fortove og mindre pladser.
I området på sydsiden af Hasle Centervej etableres der parkering
under træerne på en belægning bestående af bånd i forskellige
materialer, stenmel af knust beton, betonfliser og græsarmering.
En åbning i allétræerne skaber en parkeringslomme der bevæger

20

20
40

20
40
20

70

76

Alle parkeringspladser etableres i niveau og med en placering,
der sikrer almindelig overvågning fra den omkringliggende
bebyggelse. Dette gælder også parkeringen ud for de renoverede
gavle langs Hasle Centervej og langs Rymarken. Her indrettes der
nye fælles- og aktivitetslokaler med bl.a. store vinduer i gavlen.
Som princip tilstræbes det at skabe direkte og synlige forbindelser
fra parkeringspladserne til de respektive ind- og opgange.

Den eksisterende parkeringsstruktur efterlader få eller næsten
ingen opholdsrum friholdt for parkering. Vi har valgt med den nye
disponering af parkeringen i bispeHAVERNE, at skabe mere luft til
rekreative kiler og grønne områder, uden parkeringpladser. Nogle
områders parkeringspladser skubbes derved ind i nye fælleskaber.
Den nye disponering fritholder den vilde kile, med undtagelse af
nogle få parkeringspladser ved badmintonhallen.

TEKSTEN ER RETTET OG TILPASSET TIL FASE 3 OG ERSTATTER PARKERINGSDIAGRAM PÅ S. 46 I DET OPRINDELIGE
TILBUD
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sig ind i bispeHAVERNE. Parkeringslommen bevæger sig
langsomt op i havens kupperede landskab. Ved at landskabet
langsom stiger, får man en klar fornemmelse af, at jo længere
ind i landskabet man kommer jo tættere er man på ’privat grund’.
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EKSISTERENDE PARKERING

NY DISPONERING AF PARKERING

Ovenstående diagram viser antallet og disponeringen af parkering i Bispehaven idag. Der er ialt
beregnet 812 parkeringspladser

Med en ny disponering af parkering i bispeHAVERNE, skabes der mere luft til rekreative kiler og
grønne områder, uden parkeringpladser.

TEKST OG DIAGRAM ER TILFØJET I FASE 2 OG ERSTATTER
PARKERINGSDIAGRAM PÅ S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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PARKERING
Den nye fordeling af parkeringspladser opfylder fortsat det eksisterende behov på ialt 812
parkeringspladser. Derudover er der disponeret således det nærliggende behov for hver karré
er tilgodeset.

TEKST OG DIAGRAM ER TILFØJET I FASE 2 OG ERSTATTER
PARKERINGSDIAGRAM PÅ S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD

TEKST, FOTOS OG DIAGRAMMER ER TILFØJET I FASE 2 OG
ERSTATTER PARKERINGSDIAGRAM PÅ S. 24 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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INFRASTRUKTUR/ LUKNING AF BISPEHAVEVEJ
Lukning af Bispehavevej sker for at samle mest mulig trafik og
derigennem liv omkring ’hjertet’ og fælleshuset på Rymarken, ved
at lede trafikken denne vej ind i området.

1. Etape kan ske ved etablering af gennembruddet til Rymarken –
uden at lave gennembruddet til Viborgvej – hvormed man skaber
mere liv/trafik i området omkring ”Hjertet.

Foruden opnås der en værdiskabelse i området i kraft af nye
arealer til byggeri, parkering og friarealer ved Handelsgymnasiet.
Det vil sikrer yderligere aktivering af arealerne i randzonen omkring
bispeHAVERNE.

Bilister til- og fra Åby Ringvej mod nord, vil naturligt ikke køre
forbi ’hjertet’.

Lukning af Bispehavevej kan ske i 2 etaper.

2. Etape sker med etablering af gennembruddet til Viborgvej. I
den forbindelse vil den øgede trafik på Rymarken forbi ’hjertet’
forventeligt blive reduceret.
TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 2, DIAGRAM OPDATERET I FASE
3, SUPPLERER SIDE 46-47 I DET OPRINDELIGE TILBUD

Etape 2

Frigivet plads til
parkering eller byggeri

Nyt friareal til
Handelsgymnasiet
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INFRASTRUKTUR/ KRYDSET HASLE CENTERVEJ OG RYMARKEN
I forbindelse med etablering af Bispehavevejs gennembrydning
til Viborgvej og Rymarken vurderes det at et firebenet kryds vil
danne den mest sikre og tryghedsmæssige udformning.

Det forventes ikke at tryghedsrenoveringen af Bispehaven vil
generere væsentlig mere trafik i området, hvorfor det foreslås at
krydset også i fremtiden skal være reguleret ved vigepligt.

Et forskudt kryds inde i byer giver utryghed da det er nemmere at
overse de bløde trafikanter.

Hvis Bispehavevej forlægges og der etableres vejforbindelse til
Viborgvej, samt Rymarken omdannes til sivegade, vil det betyde
en ændring af vigepligten i krydset, så vigepligten kommer på
Rymarken.

En rundkørsel laves normalt ikke i forbindelse med tæt bebyggelse.
Der er store arealbehov i forbindelse med en rundkørsel, og de
bløde trafikanter optræder i en utryg situation ved svingende biler.
Det eksisterende kryds med Hasle Centervej og Rymarken er i
dag et velfungerende vigepligtsreguleret kryds.

Såfremt der i fremtiden bliver behov for etablering af signalreguleret
kryds, er de nødvendige arealer til rådighed i krydset til etablering af
to baner ind i krydset og en bane ud af krydset i hovedretningerne.
Dette er eftervist på nedenstående skitse.
TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 2, DIAGRAM OPDATERET I FASE
3, SUPPLERER SIDE 46-47 I DET OPRINDELIGE TILBUD

INFRASTRUKTUR / Skitsering af signalreguleret kryds
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INFRASTRUKTUR/ FORLÆNGELSE TIL VIBORGVEJ
For at markere, at den nye del af Hasle Centervej bliver en del af
det overordnede vejnet og en primær forbindelse ind i området, er
der arbejdet med adgangen fra Viborgvej til den nye vej således at
koblingen både fungerer trafikalt og signalerer vejens status som
hovedvej.
Der foreslås en løsning med svingbaner, som både skaber
fremkommelighed og gør opmærksom på vejens tilslutning.
Signalregulering vil i modsætning dertil kunne hindre flowet på
Viborgvej.

Der inddrages areal fra naboejendommene, således at der bliver
bedre plads til tilslutning. Fra nord laves en højresvingsbane, hvor
der inddrages areal fra naboejendommen. Dette for at sikre, at der
ikke sker opstuvning på Viborg, samt for at signalere at tilkørslen
er der.
Ligeledes laves, midt på vejen, en venstresvingsbane for bilister
fra syd.
Langs Hasle Centervej etableres allétræer, der markerer adgangen
til, samt den nye grønne profil i, bispeHAVERNE.
TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 3, SUPPLERER SIDE 46-47 I DET
OPRINDELIGE TILBUD
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INFRASTRUKTUR/ LETBANEN
Linjeføring af letbanen ind gennem bispeHAVERNE via Rymarken
og Hasle Centervej til Åby Ringvej som en alternativ rute vil være
muligt.
Det vil dog betyde at det foreslåede slyngede forløb af Hasle
Centervej vil blive udrettet til en lige vej, der løber sammen med
letbanen.
Fælleshuset i ’hjertet’ er placeret, så det ikke berøres af letbanens
tracé, og skal derved ikke flyttes, hvis man vælger denne løsning.

2.00

x7

FAKTA FOR LETBANETRACÉET GENNEM OMRÅDET
• Et dobbeltsporet letbaneforløb fylder 9,1 meter i bredden,
uden perroner. Med 2 sideperroner – som er værste tilfælde,
vil bredden ved stoppestedet være 14,3 meter.
•

Af stoppesteder omkring bispeHAVERNE, vil et stoppested
på Ryhavevej – før Rymarken - og et ca. midt på Hasle
Centervej anbefales. Perroner er ca. 50 meter lange og en
udvidelse af vejforløbet vil strække sig over i alt ca. 100 meter
i forbindelse med et stoppested for letbanen på Ryhavevej.

•

Hvis Letbanen kommer op på Hasle Centervej vil alle
indkørsler skulle betjenes med højre ind og højre ud.

TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 2, DIAGRAM OPDATERET I FASE
3, SUPPLERER SIDE 46-47 I DET OPRINDELIGE TILBUD

INFRASTRUKTUR / Tværprofil for Letbanen
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BELYSNING
Belysningen i bispeHAVERNE understøtter de nye
kvartersdannelser, zoneringen samt byrumshierarkiet. Generelt
anlægges den nye belysning efter princippet jo mere privat et
’rum’ er jo mere intim belysning/ lavere mastehøjde er der.
I projektet er der stor fokus på at alle mennesker skal kunne
færdes så ubesværet i området som muligt. Ved at opnå dette kan
man forbedre livsglæden for alle beboere, også de personer som
kan være synsmæssigt eller motorisk udfordret.
Den nye belysning vil sikre tilgængeligheden bedst muligt og
dermed forlænge den livsglæde mennesker har ved den frie
bevægelighed, i adskillige timer i de ellers mørke perioder.
For at fremhæve forskellen i stiernes funktion er der højdeforskelle
i de anvendte parkarmaturer for primære stier og stier med mindre
intensiv fodgængertrafik.
Belysningen på de primære veje er med omtanke placeret i zigzag
mønster for at skabe en langt bedre rumvirkning og dermed
speciel karakter, end der normalt anvendes ved vejbelysning.

Ved at skabe belysning på alle stier og gangarealer sikres også
belyste overgange til indgangszonerne, hvor nærområdet ved
indgangspartierne belyses af belysningsarmaturer anbragt på
bygningsfacaden.
I særlige områder hvor specielle aktiviteter udføres, etableres
funktionel men også effekt- og rumskabende belysning ved brug
af master i varierende højde med påbyggede og designmæssigt
integrerede spots.
Områder for sportsaktiviteter vil være belyste for at kunne
forlænge sæsonen. I det særlige område med sportspladens vil
belysning med 250 lux blive etableret, med fokus på en meget
målrettet belysning der ikke virker generende på omgivelserne.
Anvendelse af moderne lysteknologier muliggør tidsmæssige
ændringer i belysningsstyrken i udvalgte områder efter brugernes
ønsker. Trods anvendelsen af de sidste nye belysningsteknologier
vil der kun blive anvendt komponenter som kræver meget

begrænset vedligehold eller, i mange tilfælde, med intet
vedligehold i armaturernes tekniske levetid. Forstyrrende elektriske
overspændinger fra for eksempel lynnedslag i nærområdet, vil
med indbyggede overspændingsafledere ikke generere defekte
belysningsarmaturer.

Transformerstationer
Det tilstræbes, at integrere eksisterende transformerstationer
arkitektonisk i det fremtidigt omgivende miljø. Det vil være
nødvendigt at flytte transformere inkl. forsyningsledninger og
kabelskabe i et vist omfang f.eks. hvor nuværende transformere
og kabelskabe er indbygget i bygningsdele eller andre omgivelser
som grundlæggende ændrer karakter. Den ændrede og fremtidige
trafikale infrastruktur vil også indgå i beslutningerne om justering
af de elektriske forsyningsforhold.

FOTOS ER EN TILFØJELSE I FASE 3 OG DERVED EN TILFØJELSE TIL DET OPRINDELIGE TILBUD
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BELYSNING/ PROJEKTERINGSGRUNDLAG
BELYSNING - CYKELSKURE
Cykelskurene, der etableres til hver opgang, fungerer som
tryghedsskabende elementer med deres transparens og funktion
som lysende elementer om aftenen.
Belysningen i cykelskurene etableres med loftmonterede
belysningsarmaturer med en god lysteknisk spredning.
Skurene er velbelyste indvendigt og via den åbne klimaskærm med
de meget åbne trælameller sikres den rumlig tryghedsskabende
belysning på hele området uden for såvel som inden for i
cykelskurene.

BELYSNING.
TEKNISK PROJEKTERINGSGRUNDLAG
Der er i det følgende udarbejdet et forslag, der generelt er tilpasset
og afstemt med området, således der dannes et klart signal om,
hvilket type belysning, der er i området. Der er ønske om et højt
vandalsikkert niveau, hvorved armaturerne er i de højeste IKklasser kombineret med mastehøjder, der minimerer muligheden
for vandalisering.

trygge atmosfære er bibeholdt hele natten. Dog kan automatisk
dæmp om natten tilvælges som option.

Alle armaturer tilbydes som LED i en farvetemperatur på 4000K,
således der dannes et friskt og klart rum at bevæge sig i. Det
er samtidigt armaturer der ikke dæmper om natten, således den

TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 44-45 OG
”BELYSNING” SIDE 50 I DET OPRINDELIGE TILBUD SAMT SIDE 67-68
FRA FASE 2

Der er fokuseret på en lysfordeling, der medfører en god
regelmæssighed i belysningen, hvor det anbefales at have en
regelmæssighed på minimum 0.2, og gerne over 0.25. De
nuværende krav for E-klassen er beskrevet som et minimum på
0.15 i regelmæssighed, men det tilstræbes at ophøje dette krav.

Primært vejforløb
Sekundært vejforløb
Primært stiforløb
Sekundært stiforløb
Klynge af genbrugslamper
Parkering
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BELYSNING/ BELYSNINGSPLAN
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BELYSNING/ ARMATUR
VEJBELYSNING
Vejbelysningen fordeles ud på 2 strækninger, der danner et
”kryds” igennem både Etape 1 og Etape 2. Der er ønsket et højt
niveau for tryghedsbelysning, kombineret med en holdbar løsning
både konstruktionsmæssigt men også økonomisk.
Det anbefales at anvende armaturet WoW, der tilsikrer netop dette.
Derudover er der fokuseret på en farvetemperatur på 4000K, samt
de opstillede ønsker vedrørende luxkrav m.v..
Der opnås følgende fordele ved anvendelse af dette armatur:
• 4000K for et lysere miljø, der skaber tryhed.
• IK klasse på IK08.
• Lyspunktshøjde på 6m.
• Luxniveau på min. 5 lux på vej og min. 2.5 lux på fortov.
• Levetid på 100.000 timer (L90B10).
• Høj regelmæssighed for trykt niveau.
• Tiltænkt ”spild-lys” for at give et behageligt rum at bevæge
sig i.

PRIMÆR STI
Den primære sti er et stisystem der strækker sig igennem hele
området. Der er ønsket et højt niveau for tryghedsbelysning,
kombineret med en holdbar løsning både konstruktionsmæssigt
men også økonomisk.
Det anbefales at anvende armaturet Twilight Canberra, der tilsikrer
netop dette. Derudover er der fokuseret på en farvetemperatur
på 4000K, samt de opstillede ønsker vedrørende lyspunktshøjde,
luxkrav m.v..

•

Ingen dæmp, for højt belysningsniveau hele tiden. Dog kan
dæmp tilvælges som option.

Det vurderes som ikke værende nødvendig med særskilt belysning
til fortov, idet de anvendte armaturer er designet til at give en
tilstrækkelig mængde bagud lys, så netop fortove m.v. belyses
Der er overordnet set 3 vejprofiler generelt til vejstrækningerne,
hvorved der opnås forskellige belysningsniveauer. Det antages at
armaturerne placeres i vejkant forskudt overfor hinanden. Der er
vejprofiler som følgende:
1. 7m vej + 3m fortov
2. 7m vej + 2x3m fortov
3. 7m vej + 2x2m parkering + 2x3m fortov
Ved disse vejprofiler kan der på hver side af vejen opnås
en masteafstand på 54m, hvortil der opnås en anbefalet
regelmæssighed.

•
•

Tiltænkt ”spild-lys” for at give et behageligt rum at bevæge
sig i.
Ingen dæmp, for højt belysningsniveau hele tiden. Dog kan
dæmp tilvælges som option.

Grundet lyspunktshøjden på 4.5m og luxkrav på 4.5lx vil
masteafstanden være på 21.5m, og der opnås en særdeles høj
regelmæssighed (0.61).

Der opnås følgende fordele ved anvendelse af dette armatur:
• 4000K for et lysere miljø, der skaber tryghed.
• IK klasse på IK10.
• Lyspunktshøjde på 4.5m.
• Luxniveau på 4.5lx.
• Levetid på 100.000 timer (L80B10).
• Høj regelmæssighed for trykt niveau.

SEKUNDÆR STI
Den sekundære sti er et sti system der bevæger sig primært
omkring bygningerne. Der er ønsket et højt niveau for
tryghedsbelysning, kombineret med en holdbar løsning både
konstruktionsmæssigt men også økonomisk.
Det anbefales at anvende armaturet Twilight Canberra, der tilsikrer
netop dette. Derudover er der fokuseret på en farvetemperatur
på 4000K, samt de opstillede ønsker vedrørende lyspunktshøjde,
luxkrav m.v..

•
•

Tiltænkt ”spild-lys” for at give et behageligt rum at bevæge
sig i.
Ingen dæmp, for højt belysningsniveau hele tiden. Dog kan
dæmp tilvælges som option.

Med lyspunktshøjden på 3.5m og luxkrav på 2.5lx vil
masteafstandenvære på 27m, og der opnås en høj regelmæssighed
(0.25).

Der opnås følgende fordele ved anvendelse af dette armatur:
• 4000K for et lysere miljø, der skaber tryghed.
• IK klasse på IK10.
• Lyspunktshøjde på 3.5m.
• Luxniveau på 2.5lx.
• Levetid på 100.000 timer (L80B10).
• Høj regelmæssighed for trykt niveau.

TEKST OG ILLUSTRATIONER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET
I FASE 3, SUPPLERER SIDE 44-45 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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BELYSNING/ ARMATUR
5 P-PLADSER
P-plads belysningen er som udgangspunkt at finde ved
selve bygningerne. Der er ønsket et højt niveau for
tryghedsbelysning, kombineret med en holdbar løsning både
konstruktionsmæssigt men også økonomisk.

•
•

Tiltænkt ”spild-lys” for at give et behageligt rum at bevæge
sig i.
Ingen dæmp, for højt belysningsniveau hele tiden. Dog kan
dæmp tilvælges som option.

Det anbefales at anvende armaturet WoW, der tilsikrer netop dette.
Derudover er der fokuseret på en farvetemperatur på 4000K, samt
de opstillede ønsker vedrørende luxkrav m.v..

Hver p-plads har sin egen udformning, hvorved der er udarbejdet
lysberegning for hver især. Antallet af WoW armaturer er derfor
defineret jf. disse lysberegninger.

Der opnås følgende fordele ved anvendelse af dette armatur:
• 4000K for et lysere miljø, der skaber tryghed.
• IK klasse på IK08.
• Lyspunktshøjde på 5m.
• Luxniveau på min. 5 lux på p-pladserne
• Levetid på 100.000 timer (L90B10).
• Høj regelmæssighed for trykt niveau.

Det er det samme armatur der er anvendt på alle p-pladserne,
dog er der anvendt forskellige lumenpakker alt efter udformningen
af de enkelte p-pladser. Disse lumenpakker kan bestemmes vha.
dipswitche der kan justeres inde i armaturet.

SÆRBELYSNING
Særbelysning er ønsket som ekstra belysning i områderne
udenfor veje, stier, p-pladser m.v., som skal tilsikre arkitektonisk
belysninger kombineret med lys der giver trygge omgivelser.
Dette er eksempelvis ved legeelementer, fælles områder m.v..
Det anbefales at opsætte lysskulpturmaster med Woody
projektører på hver mast for at sprede lyset mest
hensigtsmæssigt til
Der opnås følgende fordele ved anvendelse af dette armatur:
• 4000K for et lysere miljø, der skaber tryghed.
• IK klasse på IK08.
• Mastehøjde på 5m for at mindske risikoen for vandalisering.
• Levetid på 100.000 timer (L80B10).
• Rummelig grundbelysning.
• Mulighed for at justere projektøren til at belyse objekter i
området.

•

Dæmpbar løsning så luxniveauet kan justeres ned til et
ønsket niveau.

I større områder med legeelementer foreslås 2 stk.
lysskulpturmaster i hvert område, hvorimod mindre områder
vurderes 1 stk. lysskulpturmast at være fyldestgørende.
Dette medfører at der til Etape 1 anvendes i alt 15 lysskulptur
master med i alt 45 projektører. Etape 2 anvendes i alt 13
lysskulptur med i alt 39 projektører

SÆRBELYSNING/ LYSPUNKTET
For at skabe en særlig effekt - et mødested - et kendetegn i Den
Bymæssige Kile, samles en ‘skov’ af de genbrugte eksisterende
belysningsmaste, i Bispehaven, i et punkt - LYSPUNKTET.
De blandede maste med forskellige armaturer og maste højde, vil
skabe et særligt lysende punkt i de mørke timer.

TEKST OG ILLUSTRATIONER TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET
I FASE 3, SUPPLERER SIDE 44-45 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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AKTIVITET/ BRUGER, OG BEVÆGELSESPLAN I BISPEHAVERNE
I placeringen af de fremtidige aktiviteter og funktioner i
bispeHAVERNE er det af stor betydning for livet og trygheden, at
de dels tilgodeser beboernes daglige liv og gøremål, dels trækker
folk udefra ind i området for herved at befolke og understøtte
aktiviteterne i bispeHAVERNE.
Dette har vi tilgodeset ved at kombinere placeringen af aktiviteter
og funktioner med det planlagte bevægelsesmønster, som samler
beboernes og de besøgendes færdsel på trygge, befolkede
adgangs- og stiforløb. Der er således 4 hovedakser for den bløde
trafik, hvoraf de 3 forløber nord-syd og 1 øst-vest. De 3 nord-syd
gående akser, som indgår i bispeHAVERNE 3 kiler (den vilde, den
bymæssige og den unge kile) er henholdsvis:
•

En grøn akse som forbinder områderne omkring
Klokkerparken (KP) med bl.a. Ellekær-institutionerne og
Hasle Bakker (E). Her placeres aktiviteter for mountainbikes,
BMX-bane, Tarzan-bane, klatreskulpturer og lignende,
som kan appellere til bl.a. unge mennesker i og uden for
bispeHAVERNE. Gavlene, der støder ud til Hasle Centervej,
åbnes, hvilket skaber mulighed for, at der kan etableres fx
cykelværksted, cykelcafé, foreningslokaler og lignende
aktiviteter.

•

En bymæssig akse som forbinder Ryhavevej med Åby
Ringvej. Aksen går igennem bispeHAVERNE urbaniserede
område, dvs. området, hvor der lokaliseres en række
udadvendte funktioner og aktiviteter som bl.a. fælleshuset,
erhverv, butikker, infocenter, rap-akademi, festsal og
scene mv. Området vil således komme til at fungere som
bispeHAVERNE ’hjerte’, der banker for områdets beboere og
også vil omslutte besøgende.

•

•

En ungdomsakse som forbinder Ryhavevej med krydset
ved Viborgvej/Åby Ringvej. Ungdomsfunktionerne og
-aktiviteterne er i dag primært lokaliseret ved Ryhavevej
med ungdomsboliger og handelsgymnasie, men forventes
udvidet med nye ungdomsboliger og aktiviteter som crossfit
og lignende samt med en evt. tættere forbindelse til bl.a.
fitnesscentret. For enden af aksen vil der være mulighed for
aktiviteter i forbindelse med vandtank og -tårn som fx teater,
lysskulptur, rapelling/klatring osv.

Udover de 4 hovedakser findes der et sekundært forløb (lilla), som
er det sammenhængende interne forløb fortrinsvis for beboere og
besøgende mellem de forskellige karréer i bispeHAVERNE.

Den øst-vest gående akse forløber langs Hasle Centervej og
dennes forlængelse til Viborgvej.

De fire hovedakser
Sekundært forløb
Forløb indenfor de enkelte gårdrum
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Den centrale akse etableres som et aktivt forløb gennem
området. I første etape åbnes bispeHAVERNE ud mod aksen,
dels ved nedbrydning af betondæk og volde, dels ved åbning
af flere gavle ud aksen, hvor der kan etableres nye beboer
funktioner som fx forenings- og klublokaler. Siden vil der
være mulighed for en fortætning, hvilket øger antallet af
udadvendte funktioner og aktiviteter samt skaber en større
befolkning af den centrale akse.

Endelig er der passager og forløb inden for de enkelte gårdrum
(grøn), hvor der bl.a. sikres forbindelse mellem parkering og
boliger samt adgange til gårdrummets forskellige funktioner og
aktiviteter.
TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 3, SUPPLERER SIDE 52-59 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

B SPE

HAVERNE

AKTIVITETER/ FUNKTIONER I OG OMKRING BISPEHAVERNE
Med tryghedsrenoveringen skabes der mulighed for at etablere en
række nye funktioner og aktiviteter i bispeHAVERNE samt grundlag
for en forbedring af de eksisterende. På nedenstående diagram
fremgår en række af de funktioner og aktiviteter, der forventes
at komme eller, hvor der skabes forbedringer med renoveringen.
I diagrammets angivelser skelnes der mellem udadvendte
funktioner, hvor områdets beboere og besøgende mødes
(nummererede) samt funktioner og aktiviteter for området (uden
nummer). Desuden er angivelserne forsynet med en farve (ikon),
som viser om der fortrinsvis er tale om funktioner for alle/familier,
ældre, unge eller børn (se signaturforklaring).
I. De udadvendte funktioner og aktiviteter består af (jf. numre):
1.
Fælleshuset, som i første række er for områdets beboere,
men også har en række udadvendte funktioner som
bibliotek, undervisning, kontor café, værksted, foreningslokaler mv. Fælleshuset danner indgangen til det
bymæssige område.
2.
Butik fx grønthandler, isenkram, elektronik eller lignende.
3.
Butik fx kiosk, tøj, legetøj eller lignende.
4.
Rap-akademiet som fortrinsvis er for de unge både i
Bispehaverne og udenfor.
5.
Info-center som i første omgang er midlertidigt og
benyttes i forbindelse med renoveringen, men som
samtidig kan tjene andre formål i kommunikationen
udadtil omkring Bispehaverne. Det er bl.a. her beboerne
kan holde møde med entreprenør mv. og høre nyt om
renoveringen.

6.
7.
8.
9.

Butik fx for genbrugsvarer eller for andre udvalgsvarer.
Klinik fx lægehus eller lignende.
Butik, kontor fx for iværksættere eller lignende.
Selskabslokale fortrinsvis for lokalområdet, men også
folk udefra.
Skaterfaciliteter og lignende
Scene og opholdsplads mv.
Markedsplads og leg mv.
Skulptur-, markeds- og opholdsplads mv.
Boldbane indrettet til forskellige former for boldspil.
CrossFit fortrinsvis for unge.
Vandtårn som lysskulptur (landmark) og med mulighed
for rappelling eller anden fysisk udfoldelse.
Vandtank med mulighed for teater, udstilling mv.
Aktivitetslokale for klubber og foreninger som gør brug
af lokalet med aktiviteter dag og aften.
Aktivitetslokale fx med relation til ’supercykelstien der
passerer igennem området her. Det kan være cykel
værksted, café eller lignende.
Badmintonhallen
Bygården børneinstitution / dyrelegeplads
Klubben
Mountainbike faciliteter, fitness mv.
Sø-biotop, naturleg mv.
Cykelbane.
Klatreskulptur fortrinsvis unge
Tarzanbane /byggelegeplads
BMX / motionsrute

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Af øvrige udadvendte funktioner og aktiviteter, som vil kunne
støtte udviklingen i bispeHAVERNE kan nævnes:
•

Butikker (B) ved Ryhavevej fx KIWI og Mini-bazaren samt
butikker (B) og restauranter (R) i Hasle by- og centerområde
langs Viborgvej. Endvidere kan nævnes City Kirken (K) og
Tanken (T).

•

Fitnesscenteret (F) i Hasle by- og centerområde, hvor
sammenhængen med bl.a. de fremtidige ungdomsboliger
ved Bispehaverne om muligt bør forbedres.

•

Handelsgymnasiet (H) med tilhørende faciliteter

•

Ældreboligerne nord for Hasle Centervej

II. De lokale funktioner og aktiviteter i bispeHAVERNE knytter
sig i forbindelse med tryghedsrenoveringen fortrinsvis til de
muligheder, der er opstået med renoveringen af gårdrummene og
boligblokkenes nederste (fritlagte) etager. En del nye muligheder
vil desuden komme til med etableringen af de foreslåede
opgangshaver.
Aktiviteternes placering i de forskellige gårdrum og målgrupperne
(alle/familier, ældre, unge og børn) er dels vist med en farve på
kortet nedenfor, dels beskrevet mere detaljeret i planerne for gårdrummene.
TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 3, SUPPLERER SIDE 52-59 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

Aktiviteter som også henvender sig til folk uden for Bispehaven
Aktiviteter som fortrinsvis henvender sig til beboere i Bispehaven

17
16

Aktiviteter til alle aldersklasser

B

Aktiviteter fortrinsvis til unge
Aktiviteter fortrinsvis til børn

K

Aktiviteter fortrinsvis til ældre
5

Beskrivelse af aktivitet/funktion
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AKTIVITETER/ I DIALOG MED MÅLGRUPPERNE
Samlet set fokuserer vores tryghedsrenovering på de særlige
målgrupper og behov, som er karakteristiske for bispeHAVERNE
nu og i en tryggere og mere attraktiv fremtid for området. Overalt
bliver aktiviteterne tilpasset i dialog med målgrupperne. Nogle
målgrupper er brede, andre steder er der fokus på særlige grupper.
Som helhed sikres det, at der er noget at komme efter for beboere
og for besøgende.
BispeHAVERNE er indrettet, så der er noget, der udfordrer og
vækker interesse samtidig med, at det er et rart sted at opholde
sig. Derudover giver vores form for inddragelse, hvor vi går tæt på

beboernes hverdag og adfærdsmønstre, mulighed for via
nudging-inspirede tilgange at justere aktiviteter, stier og
bevægelsesruter, så det bliver attraktivt og oplagt at opholde sig
og bevæge sig i bispeHAVERNE.

bistader og et rigt fugleliv. Der kan etableres en fulgehave med
høje stolper med fuglehuse.
bispeHAVERNE er et sted man både kan nyde og høste udbyttet
af de mangfoldige stemninger og oplevelser.

I området er der mulighed for at genbruge elementer af beton på
nye og spændende måder. Der kan arbejdes med jordformationer
og vand. Vand til at lege med og plaske i. Vand, der drypper ned
fra tagvandsespalier eller vinden, der risler i vindespalierer.

Detaljerede eksempler på nogle af de målgrupper og aktiviteter,
der er efterspurgt i området og som vi vil arbejde med, fremgår
nedenfor.

Med den mangfoldige beplantning er der også mulighed for

TEKST OG DIAGRAM TILFØJET I FASE 3, SUPPLERER SIDE 52-59 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

Hvor og hvordan

Målgruppe

Fælleshuset

Alle beboere har mulighed for at komme her og mødes –
oplever, at der sker noget både ude og inde

Opgangshaverne og haverne/gårdrum, der danner
kvarterer og særlige profiler

Børnefamilierne, der bor i området

Vandtanken

Børn og unge beboere, men også besøgende

Plante, pleje af krydderurter samt ideer til bug af dem

Kvinder

Bålplads med adgang til vand. Byg, instruktion og brug af
udendørs ovn

Især kvinder og deres børn vil bruge ovnen, men mænd
bidrager også til at bygge den og nogle vil bruge den

Plads til klassisk boldspil: Fodbold, basket, bordtennis

Unge drenge (10-17)

Udendørs fitness

Især Unge drenge og mænd

Graffiti væg + opsætning af væggen

Unge drenge 12-19

Konstruktion af skate-bane og efterfølgende brug

Unge drenge 14+

Legeplads – naturinspireret

Børn

Cykelværksted

Unge og voksne mænd

Fælles grill med adgang til vand, grillvenlige krydderurter
.. og spisepladser tæt på, så man inviterer til, at mange
spiser samtidig

Familier, unge og alle

Tarzanbane

Unge 13-20

BMX

Unge lokale og besøgende

Bænke i læ-områder

Kvinder og alle værds

Klatre og parkour natur og beton

Børn og unge

Plukselv blomstereng

Særlig kvinder, men værdi for alle

Megaskiltning – så man overalt i bispehaverne kan få
glæde af det tilbud, der er i hele området

Alle – variation og sammenhæng i bispehaverne bliver
tydelig for beboere og besøgende

Snedkerværksted

Unge drenge og mænd

Kilen

Besøgende og alle aktive i Bispehaverne

Megaskiltning og åbning til badmintonhal m.m.

Gør tilbud til attraktion for lokale og besøgende

1
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TRYGHEDSATLAS/ OPSUMMERING - BYKVARTER

TRYGHED/ BYKVARTERET

Vi skaber et trygt bykvarter med overskuelighed
synlighed såvel over de fælles friarealer og stiforløb
over parkeringen hvilket sikrer et lokalt tilhørsforhold v
klar afgrænsning af rummene.

TRYGHED/ KVARTERDANNELSER OG OMRÅDEBEVIDSTHED
Der lægges vægt på, at udformningen af bebyggelsens gårdrum sker i
samarbejde med de beboere for hvem gårdrummene tilhører. Dette gælder
både opgangshaverne og de fælles friarealer.
Herved får beboerne mulighed for at sætte deres eget præg på
gårdrummene og opgangshaverne og således skabe egen, men også
forskelligartet identitet mellem rummene.

TRYGHED/ NYT BYRUMSNIVEAU
De nye unikke gårdrum forbindes via et stinet, der er synligt
fra en stor del af den omgivende bebyggelse. Stierne forbinder
desuden parkeringspladserne med bygningernes indgange i
overskuelige forløb, hvorved der kan sikres større tryghed i det
nye bispeHAVERNE.
Til de mørke timer er der etableret en belysning, som er
personaftegnende på de primære stier i gårdrummene og
mellem dem.
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TRYGHED/ NYE GÅRDRUMSNIVEAUER OG STIFORBINDELSER
Udformningen af de nye gårdrumsniveauer sikrer optimal tilgængelighed
mellem de forskellige funktioner.

TRYGHED/ ATTRAKTIVE, TRYGGE OG OPLEVELSESRIGE GÅRDRUM
De nye unikke gårdrum rummer en god overskuelighed, hvilket skaber trygge og oplevelsesrige
områder mellem blokkene.
Områderne udformes desuden under hensyntagen til en klar opdeling med offentlige (fx gader
og stier), halvoffentlige (fx funktioner til en karré), halvprivate (fx opgangshaver) og private
(fx boligen) områder.

TEKST OG DIAGRAM OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 52-53 I
DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSATLAS/ OPSUMMERING - HVERDAGSLIVET
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TRYGHED/ BELYSNING
Der er udarbejdet et belysningskoncept for bispeHAVERNE, hvor
belysningen bl.a. sikrer personaftegning på de primære stier, ved
indgange og langs vejene, mens det langs de sekundære stier er
muligt at anvende en mere dæmpet belysning.
Ved fælleshuset samt letbanens stoppesteder og adgangsstier
i forbindelse hermed sikres der også en god belysning
(personaftegning).
Endelig foreslås der effektbelysning ved tunneller og ved fælleshuset
som et supplement til den primære belysning.

TRYGHED/ RENOVATION OG SKRALD

Det eksisterende affaldssystem fastholdes og der e
etableret særlige depoter og pladser for storskrald, som
sociale mødesteder, hvor beboerne selv kan være aktiv
deltagere.
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GHED/ HJEMLIGHED OG FÆLLESSKABER I BOLIGERNE

laget lægges der stor vægt på beboernes tilhørsforhold til bestemte arealer,
de kan få råderet over eller blive knyttet til som deres egne eller fællesskabets
er. Derfor er byrummene i bispeHAVERNE udformet og afgrænset med
ytning til de omkransende bygninger.

sker dels gennem etablering af individuelle opgangshaver ved hver opgang
els ved fællesarealer med individuelt præg mellem boligblokkene.

TRYGHED/ TRYGHED I GADERUMMET
Gennem udformningen af Rymarken sikrer forslaget, at
hastigheden for kørende trafik holdes nede.

TRYGHED/ STOR LEG OG SPORT
Forslaget indeholder flere områder til leg og sport centralt
placeret i området og i forhold til stisystemet. Ved fælleshuset
er der indrettet arealer til stor leg og sport. Her findes bl.a.
sportsbane og amfiteater.
Variationen af aktivitetsmuligheder i de forskellige områder
tilgodeser en bred målgruppe.

er
m
ve

TEKST OG DIAGRAM OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 54-55 I
DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSATLAS/ OPSUMMERING - UDVIKLING OG DRIFT

TRYGHED/ ROBUSTE LØSNINGER
Beboerinvolveringen knytter sig bl.a. til indretningen af
de fælles friarealer på opgangs- og gårdniveau.
Herudover giver omdannelsen af bebyggelsens nedre
etager nye muligheder for beboer iværksætteri (fritid og
kommercielt), hvorved der fx vil ske en inddragelse af
beboerne i renoveringen af lokalerne.

TRYGHED/ PRIORITERING AF MIDLER TIL TRYGHEDSRENOVERINGEN
I stedet for betondækket og gangbroerne etableres beplantede grønne og kuperede
områder, der fjerner et af de mest utrygge elementer i bebyggelsen, der til erstatning
får nogle unikke grønne områder med stor overskuelighed.
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TRYGHED/ NYT BYGGERI
Der anlægges nye bebyggelsesfelter ud mod Ringvejen
for at få flere mennesker samt større mangfoldighed ind
i området.

TRYGHED/ DRIFT
Udformningen af grønne arealer, pladser og
stier samt interne veje og parkering er udformet
i overensstemmelse med en hensigtsmæssig
drift.
Desuden er det et væsentligt princip for de
udendørs arealer, at beboerne i vid udstrækning
inddrages i indretning og vedligeholdelse.

TRYGHED/ ATTRAKTIVE, TRYGGE OG OPLEVELSESRIGE GÅRDRUM
De nye unikke gårdrum rummer en god overskuelighed, hvilket skaber trygge og oplevelsesrige
områder mellem blokkene.
Områderne udformes desuden under hensyntagen til en klar opdeling med offentlige (fx gader
og stier), halvoffentlige (fx funktioner til en karré), halvprivate (fx opgangshaver) og private
(fx boligen) områder.

TRYGHED/ NYT BYGGERI LANGS RYMARKEN
Der anlægges nye bebyggelsesfelter ud mod Rymarken for
at nedskalere karakteren i byrummet, samtidig med at de
nederste etager i blokkene bearbejdes så de kommer ned i en
menneskelige skala.

TEKST OG DIAGRAM OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 56-57 I
DET OPRINDELIGE TILBUD
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TRYGHEDSATLAS/ OPSUMMERING - INFRASTRUKTUR
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TRYGHED/ TRYGGE FORBINDELSER OG OPHOLDSSTEDER

Den utrygge stibro over Rymarken nedlægges, hvorefter gående trafik føres i
velbelyst, overskuelig og bred hovedsti. Overskueligheden sikres bl.a. fra
liggende boliger. I stiens østlige forløb, hvor overskueligheden er mindre etableres
stimulighed langs adgangsvejen i Hasle Centervejs forlængelse.

De udendørs opholdssteder i bispeHAVERNE etableres fortrinsvis, hvor de kan ove
omkringliggende boliger. Ved fælleshuset på Rymarken etableres amfiteater og op
hvortil der også er god overskuelighed.

TRYGHED/ OMDANNELSE AF HASLE CENTERVEJ
Hasle Centervej fastholdes stort set i sit nuværende tracé. Langs vejen
plantes opstammede allétræer, hvilket sikrer en god kontakt til de nye
gårdrum og gavle
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RYGHED/ SCOOTERPROBLEMER

terne veje og stisystemer er udformet på en måde,
er hindrer uhensigtsmæssig og farlig scooterkørsel.

niveau ad en
de omkrings en alternativ

TRYGHED/ NY VEJFORBINDELSE MELLEM VIBORGVEJ OG RYMARKEN

erskues fra de
pholdspladser,

Adgang til området udvides yderligere ved at skabe en ny vejforbindelse mellem Viborgvej og
Rymarken. På den måde skabes der er større flow af mennesker og et alternativ til stibroen
over Rymarken.
Langs forbindelsen skabes der byrum som knytter an til de grønne gårdrum mellem blokkene
og gør vejforbindelsen til en ny ’hovedgade’ gennem området som alternativ til Rymarken.

TRYGHED/ PARKERING
Alle parkeringspladser etableres i niveau og med en placering, der sikrer almindelig
overvågning fra den omkringliggende bebyggelse. Dette gælder også parkeringen ud for
de renoverede gavle langs Hasle Centervej og langs Rymarken. Her indrettes der nye
fælles- og aktivitetslokaler med bl.a. store vinduer i gavlen.
Som princip tilstræbes det at skabe direkte og synlig forbindelse fra parkeringspladserne
til de respektive ind- og opgange.
Belysning af såvel parkeringsarealer som adgangsstier udføres i overensstemmelse med
det tryghedsbaserede belysningskoncept.

TEKST OG DIAGRAM OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 58-59 I
DET OPRINDELIGE TILBUD
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FÆLLESHUSET/ TRIVSELSHUSET

INTRO
Fremtidens Fælleshus i Bispehaven har fællesskab og aktivitet i fokus, hvilket er med til at skabe
et trygt og imødekommende område. Med sin centrale placering i hjertet af Bispehaven spiller
Fælleshuset en særlig rolle i tryghedsrenoveringen, da Rymarken omdannes fra en splittende
zone til et aktivt, levende miljø, der inviterer beboere, besøgende og ansatte til at indtage områdets
mange muligheder. Denne transformation har til formål at samle området i et identitetsskabende
greb, der samler Bispehavens beboere.
Fælleshusest primære funktion er at skabe samlingskraft i Bispehaven. En samlingskraft som
fremmer trygheden i området ved at give beboerne en større relation til deres omgivelser. Denne
funktion opnås ved at sprede udvalgte funktioner fra Fælleshuset ud til resten af Bispehaven,
for derved at gøre Fælleshuset til en aktiv del af hele området. Aktivitetsrum, Genbrugsbutik,
Forsamlingslokaler og Rap Akademiet bliver derfor placeret i de nyetablerede gavle langs Hasle
Centervej. Det synliggør områdets positive aktiviteter og inddrager beboerne, lokalt i Bispehavens
nyanlagte gårdrum, til at interagere med Fælleshusets tilbud. Denne satellit-funktion giver
Fælleshuset en større forankring i området og muliggør en bedre relation mellem borger, bruger
og personale.
Med sin unikke udformning og centrale placering kommer Bispehavens nye Fælleshus til at
fremstå som områdets nye ansigt udadtil. Fra indkørslen ved Ryhavevej møder beboere og
besøgende straks Fælleshuset som en markant arkitektonisk bygning, der med sin organiske
form og store åbninger fremstår både åben og imødekommende. Hvor Rymarken i dag deler
området i to, skaber Fælleshuset, i sammenhæng med det reetablerede Rymarken-strøg,
en ny samlingskraft for området, hvor beboere, besøgende og personale samles i hjertet af
Bispehaven, i et aktivt og trygt miljø.
Brugerne af det nye Fælleshus vil opleve det som et let overskueligt hus, som qua sine aktiviteter,
henvender sig direkte og aktivt til borgerne i Bispehaven. Ved ankomsten fra Ryhavevej skaber
huset med sine bløde kurver naturligt en indgangssituation. Indgangssituationen er centralt
beliggende, og allerede ved første møde har man et naturligt overblik over huset og dets
funktioner og tilbud. I nær tilknytning til de åbne biblioteks- og café-arealer findes forskellige
aktivitetsrum, kontorarealer og værksteder. Aktivitetsrummene er med til at gøre Fælleshuset til
et aktivt og lokalt forankret hus, som omfavner områdets diversitet på en inkluderende måde.
TEKST TILRETTET 3 FASE.
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PRINCIP

FÆLLESSKAB
Fælleshuset er en bygning for alle, til alle. Det skal være et
sted for alle beboer i Bispehavn og omegn – ung som
gammel – et sted hvor man møder hinanden, engagerer sig i
hinanden og hjælper hinanden. Fællesskabet skal være
katalysator for skabelsen af et dynamisk lokalsamfund, hvor
Fælleshuset danner ramme om aktiviteter der binder menneskerne i Bispehavnen sammen.

BÆREDYGTIGHED
Gennem fornuftige tekniske løsninger og
bygningsdisponering sikres en bebyggelse der overholder
2020 lavenergiklasse kravene. Bebyggelsen skaber et nyt
socialt miljø i lokalområdet, og med særligt fokus på kvalitet
i materialer og valgte løsninger skabes et driftvenligt,
totaløkonomisk bæredygtigt byggeri.

TRYGHED

Et trykt Fælleshus/Rymarken opnås igennem positive
møder mellem mennesker. Fælleshuset spiller med
dens centrale placering en vigtig rolle i genetablering af
trykhed i området. Funktioner tilknyttet Fælleshuset er
derfor placeret i de reetablerede stueetager i
Rymarken. Dette skaber en synergi mellem
Fælleshuset og Rymarken, der danner ramme om
aktivitet, leg og nysgerrighed. Derudover skal
bebyggelsen være med til at skabe sammenhæng
mellem by og bygning og mellem borger, kommune og
organisationer.

FÆLLESHUSET

TILGÆNGELIGHED
Både ude og inde skal der gives fuld tilgængelighed, så
beboere og brugere i størst mulig udstrækning kan færdes i
området og tage faciliteterne i brug. Bebyggelsen skal
udstråle åbenhed, nærhed og inddragelse. Det er et byggeri,
der skal fremstå inviterende, så borgerne får lyst til at bruge
både inde- og uderum. Samtidigt skal bebyggelsen tilbyde
trygge og mere private rammer for de brugere, der har behov
for diskretion

KVALITET

Grønne, attraktive uderum og smukke, velproportionerede rum
både ude og inde skaber behagelige, trygge og meningsfulde
rammer for beboernes, brugernes og personalets dagligdag.
De grønne områder og husets rum skal inspirere til at blive
taget i brug og åbnes op mod den omgivende by.

FLEKSIBILITET
Overalt skal der tænkes i fleksible løsninger, så både bibliotek, cafe
og fællesområder kan tages i brug på en måde, der tilgodeser den
enkelte bruger af huset. Byggeriet skal løbende danne ramme om
nye aktiviteter der samler områdets beboere omkring lokale tilbud
der eksponeres for hele området.
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HOVEDIDÉ/ ET HUS FOR ALLE
Et stærkt fællesskab opstår, når folk har noget at mødes om.
Netop denne tanke ligger til grund for placeringen af Fælleshuset
på Rymarken. Med sin organiske plan formår Fælleshuset at
skabe både et ankomstrum fra Ryhavevej, samtidig med at et nyt
og klart defineret rum for Rymarkens aktiviter opstår. Netop denne
pladsdannelse er central for at skabe aktivitet, liv og tryghed i
Rymarken, men også for at være en tiltrækningskræft i de
omkringliggende områder. Fælleshuset skal derfor både henvende
sig til beboerne i Bispehaven, men også til beboerne i Hasle for
derved at bygge bro i det ellers meget opdelte område.
Fælleshusets identitet er en frugtbar krydsning af fællesskab,
idealer om bæredygtighed og den centrale placering i Bispehaven.
Det kommer til udtryk i et byggeri, som ønsker at skabe en klar
identitet i et stringent, modernistisk boligbyggeri, der rammer den
menneskelige skala. Den bløde bygningskrop har ingen bagsider
og henvender sig derfor til alle dele af Bispehaven. Det giver et
moderne udtryk, der bryder de taktfaste gentagelser i områdets
arkitektur og naturligt laver et visuelt samlingspunkt for området.
Med placeringen tæt på Ryhavevej får Fælleshuset også fat i det
fremtidige letbanestop, hvilket vil synliggøre områdets aktiviteter
for pendlere og forbipasserende. Det vil øge nysgerrigheden for
Bispehavens mange aktiviteter og muligheder og udviske grænsen

mellem Bispehaven og resten af området.
Fælleshusets placering på Rymarken er med til at differentiere
områdets karakter. Hvor Rymarken med Fælleshuset bliver et
urbant strøg med forskellige aktiviteter, ses de øvrige gårdrum
mere som grønne kiler, der naturligt skaber flotte gårdrum. Denne
forskellighed er også med til at give området en karakteristisk
identitet, hvor beboerne selv sætter præg på deres nærområde og
dermed får et stærkere tilhørsforhold til området. Det er med til at
etablere tryghed, da relationen til nærområdet er afgørende for en
positiv adfærd.

med til at skabe identiteten for Fælleshuset, hvor mennesket er i
centrum. Den organiske form bliver derved ikonet på fællesskab
og tryghed i det nye Bispehaven.
Fælleshusets nære udearealer faciliteter mødet mellem mennesker
i Bispehaven, hvor de grønne områder grundlæggende tænkes
som sociale rum, der giver mennesker mulighed for at interagere
med hinanden gennem spil, leg og samtaler. Det er godt at se,
hvem man bor med.

Det nye Rymarken bliver med dets aktiviteter en hovedpulsåre for
området. Sammen med Fælleshuset inviteres beboerne til aktivt
at udnytte Rymarkens mange tilbud. Det ses blandt andet ved
Fælleshuset, hvor der findes udeservering i direkte tilknytning
til den store siddetrappe i Rymarken. Det giver Fælleshuset en
uformel karakter, hvor folk kommer hinanden ved i et åbent og
venligt miljø, hvor Fælleshuset kan danne ramme om alt fra
fællesspisning til madlavningskurser, foredrag i det fri, filmaftener
mm. Det skaber en social bæredygtighed, hvor Fælleshuset
tilbyder rammerne for fællesskabet, i en mangfoldighed af tilbud
til både grupper og mere private formål. Denne fleksibilitet er

TEKST TILRETTET 3 FASE.

AARHUS
HASLE
BISPEHAVEN

RYHAVEVEJ

RYMARKEN
HASLE CENTERVEJ

BISPEHAVEN SOM ATTRAKTION

HJERTET I RYMARKEN

Med opførelsen af det nye Fælleshus får Bispehaven en
attraktion, som vil tiltrække folk fra nærområderne. Det vil være
med til at øge aktiviteten i Rymarken og dermed gøre området
mere trygt. Fælleshuset vil fremstå som områdets nye vartegn,
som folk vil forbinde med Bispehaven – en bygning der rummer
mangfoldigheden.

Fælleshusets centrale placering i Bispehaven er med til igen
at binde området sammen. Biblioteket og Caféen er åbne
funktioner, som favner fællesskaber, mens aktivitetsrum og
værksteder opfordrer til aktiv brug og fordybelse. Via den
centrale placering i området kan Fælleshuset nås fra både
offentlig transport og lokale stisystemer.

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103
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AARHUS
HASLE
BISPEHAVEN

RYHAVEVEJ

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103
RYMARKEN

HASLE CENTERVEJ

RYM

ET HUS UDEN BAGSIDE

ANKOMST OG OPHOLD

Den organiske udformning af Fælleshuset skaber en bygning
uden bagsider, hvorved risikoen for uønsket ophold langs
facaderne minimeres. Udformningen giver også Fælleshuet en
karakter, som inviterer til aktiv brug qua de åbne facader og
centrale indgange. Bygningskroppen står som kontrast til de
meget ortogonale og stringente boligblokke, hvilket også er med
til at give bygningen et klart image som Bispehavens hjerte.

Det forskudte plan skaber en naturlig ankomst mod Ryhavevej,
samtidig med at en ny plads på Rymarken dannes. I diagonalen
mellem de to pladser findes indgangen til Fælleshuset, hvor
besøgende ankommer centralt til huset. Rymarken bliver
derved indrammet af Fælleshuset og samspillet mellem de to
enheder skaber muligheder for et aktivt miljø.

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103
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TRIVSELSHUSET / BISPEHAVENS NYE ANSIGT
Ved ankomsten fra Ryhavevej tager Trivselshuset imod beboere
og besøgende. Den organiske form med en forskudt grundplan
definerer ankomstrummet, hvor en stor åben glasfacade inviterer
til brug og interaktion med huset. Skalaen er menneskelig og
imødekommende. Velkommen i Trivselshuset!

FÆLLESHUSET SET FRA ANKOMSTEN MOD RYHAVEVEJ
TILFØJET VISUALISERING.
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BIBLIOTEK OG CAFE/ ET AKTIVT HUS
Fælleshusets imødekommende arkitektur understreges af det
åbne plan, hvor den centrale indgang spændes ud mellem
biblioteket og caféen. Fra indgangen har de besøgende og
brugerne dermed et klart overblik over husets tilbud og aktiviteter.
Den visuelle kontakt er med til at skabe et trygt hus, hvor alle vil
føle sig velkomne. Det åbne plan giver også mulighed for en stor
grad af fleksibilitet, hvor eksempelvis caféen kan udvide sit areal
ved særlige begivenheder, eller biblioteket kan udnytte caféens
funktionalitet ved afholdelse af arrangementer. Denne fleksibilitet
sikrer at Fælleshuset kan tilpasse sig Bispehavens forskellige
behov både nu og i fremtiden.
Caféen i Fælleshuset er placeret ud mod Rymarken, hvor det
forskudte plan indrammer Rymarken på en naturlig og flot måde.
Derved bliver caféens aktivitet og liv en del af det nye Rymarken,
hvor møblering, parasoller og udeservering skaber rammerne for
Bispehavens beboerne til at indtage rummet. Husets arkitektur
med de afrundede hjørner og den dobbelthøje rumhøjde gør
caféen til et spændende og inspirerende sted at besøge. De bløde
kurver skaber en afslappet og behagelig ramme om cafémiljøet,
hvor alt fra private møder, tema-mad-aftener, fællesspisning og
foredrag med spisning kan udspille sig. Netop denne fleksibilitet
sikrer at Fælleshuset fremstår inviterende og som et sted der kan

samle områdets diversitet i alle aldersgrupper.

ansatte i området.

Biblioteket er placeret mod Ryhavevej. Placeringen af
biblioteket skal strategisk være med til at tiltrække beboere fra
de omkringliggende områder. Drop-off af lånte bøger til andre
biblioteker i Århus vil øge antallet af besøgende og dermed
være et vigtigt element i at åbne Bispehaven op for resten af
området. Biblioteket skaber rammen for et naturligt samlingssted
for familier og børn, hvor ophold i læsesalen, kreativ leg og
fordybelse er mulig. Arrangementer hvor biblioteket bruges i
sammenhæng med de tilknyttede aktivitetsrum åbner for mange
nye brugsmuligheder.

Fælleshusets køkken er centralt placeret i huset, hvor
vareindleveringen er logistisk klogt placeret ved husets indgang.
Anretterkøkkenet er placeret i direkte forbindelse med fest- og
mødelokalet, hvor arrangementer kan udfolde sig uden at genere
resten af huset. Dette sikre en høj grad af fleksibilitet i huset.

Aktivitetsrummene er strategisk placeret langs siderne på
Fælleshusets åbne plan. Det giver mulighed for at udnytte
aktivitetsrum, kontorer, undervisning og værksteder i sammenhæng
med resten af bygningen, hvilket understreger Fælleshusets
fleksibilitet og muligheder. Arbejdet fra aktivitetsrummene og
værkstederne kan ved særlige lejligheder udstilles i bibliotekets
område for at skabe en større relation mellem menneskerne i
og omkring Bispehaven. Den Boligsociale Helhedsplan samt
varmemesterkontoret er også en del af Fælleshusets funktion,
hvilket yderligere bidrager til at bygge bro mellem borgere og

TEKST TILRETTET 3 FASE.

FLOW / CENTER

FLEKSIBILITET

OVERBLIK / TRYGHED

Fælleshuset bliver Rymarkens nye ansigt udadtil. Den
skulpturelle form invitere beboer og gæster fra Ryhavevej til at
gå på opdagelse i området. Allerede fra første besøg, vil man
finde ud af Bispehaven er et aktivt sted med mange tilbud.

Fælleshuset er bygget på tanken om fleksibilitet. Det
sammenhængende hovedrum, hvor bibliotek og cafe fungerer
som husets hovedåre, kan bruges og udvides ved forskellige
arrangementer. I direkte tilknytning til hovedåren findes
aktivitetsrummene som kan benyttes separat eller i forlængelse
af bibliotek og cafe.

Fælleshuset er et åbent og transparent hus. Den visuelle kontakt
er et vigtigt element for tryghed og en grundsten i udformningen.
Fra indgangen er der klart overblik over husets funktioner og
tilbud samt direkte adgang til Rymarken, hvilket sikre et højt
aktivitetsniveau i Fælleshuset.

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

96

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

B SPE

HAVERNE

OFFENTLIG / PRIVAT
Det åbne plan hvor bibliotek og cafe spænder huset ud skaber
et imødekommende hus der opleves lettilgængeligt. Langs
siderne placeres mere lukkede funktioner som sideløbende med
bibliotekets og cafeens aktivitet kan være i brug.
DIAGRAMTEKST TILRETTET.
OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

FORBINDELSE / UDE-INDE

SEMI OFFENTLIG

KØKKEN / ORGANISERING

Cafeen i fælleshuset er placeret i direkte tilknytning til
udearealerne på Rymarken. Her er der mulighed for at udvide
cafeens for derved at invitere beboere og besøgende indenfor.

På 1. sal findes projektkontor og frokoststue for personalet.
Ved at flytte disse funktioner op i niveau, afskærmes de fra støj
og forstyrrelser, og giver et klart billede af hvad der er offentlig
og hvad der er mere privat.

Køkkenet har med sin centrale placering let adgange til hele
cafe-arealet. Produktionskøkkenet er placeret således at
vareindlevering let foregår fra ankomster mod Rymarken.
Anretterkøkkenet er placeret i direkte fobindelse med
selskabslokalet.

DIAGRAMTEKST TILRETTET.

DIAGRAMTEKST TILRETTET.

DIAGRAMTEKST TILRETTET.

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

OPDATERET DIAGRAM. TILPASSET DE NYE PLANER SIDE
102-103

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

97

FÆLLESHUSETS CAFÉ
TILFØJET VISUALISERING.
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RYMARKEN/ BISPEHAVENS HJERTE
Hjertet af Bispehavn er Rymarken. Hvor Rymarken i dag er en
zone, der skiller Bispehaven i to, bliver fremtidens Rymarken
bindeleddet, både i Rymarken, men også til Hasle og Åbyhøj. Ved
at fjerne de store jordvolde, som er en utryg barriere, og aktivere
de blotlagte facader i blok A2 og A3 omdannes området fra et
goldt og utrygt område, til et levende hjerte, der kan rumme hele
områdets forskellighed. Den åbne og velkommende karakter skal
fremme mødet mellem mennesker, skabe forståelse og muliggøre
nye relationer. Et stærkt fællesskab opstår når folk har noget at
mødes om. Fælleshuset og Rymarken danner rammen om dette
fællesskab.
I de reetablerede stueetager i blok A2 og A3 etableres nye funktioner
såsom genbrugsbutik, Rap Akademiet og et selskabslokale.
Flotte rum med masser af lys, plads og tilgængelighed vender
ansigtet mod Rymarken og er et vigtigt element for at skabe et
aktivt miljø. Facade-arkitekturen med dens varierende åbninger i
facaden og skiftende nuancer i murstenene nedskalerer blokkene
til en menneskelig skala med en hjemlig karakter som små
rækkehuse, der åbner sig mod det offentlige areal. Lejemålene
giver beboerne mulighed for selv at sætte deres præg på området
gennem de nyetablerede faciliteter. De nye funktioner virker som
mindre satellit-enheder til Fælleshuset begrundet med ønsket om
at aktivere hele Rymarken, der som en helhed samler området

omkring aktiviteterne.
Langs den solvendte syd-/øst-facade skabes et handelsstrøg,
hvor siddemure gør det muligt at opholde sig. Handelsstrøget
er med til at skabe livet på Rymarken, hvor handelsdage med
grønthandlere, salgsboder og udstillinger fra de mange værksteder
er med til at eksponere områdets drivkraft og give beboerne
følelsen af at bo i et aktivt, attraktivt og trygt miljø. Rap Akademiet
kan give et indblik i deres aktiviteter og afholde koncerter her og
dermed være med til at bygge bro mellem Bispehavens beboere.
Ved Fælleshuset etableres et kuperet terræn, som giver et
urbant præg, hvor skate-/rullebakker, klitter af sand til leg samt
det overdækkede grill-område inviterer folk ind. De forskellige
landskabelige træk i Rymarken, kombineret med de nyetablerede
funktioner, skaber et varieret og interessant mødested, der
positivt viser områdets diversitet og liv frem. Den ”aktive sti”
der løber langs D blokkene smyger sig om fælleshuset og videre
op til boligerne. Stien er lavet af betonklinker med “smykker” af
teglklinker. Omkring fælleshuset opprioriteres stien med stører
grad af teglklinker. Resten af belægningen ved fælleshusområdet
er en kombination af effektfliser og betonfliser tilpasset
trafikbelastningen.

TEKST TILRETTET 3 FASE.

OPGANGE

FACADER

FUNKTIONER/ TORVET

Der prioriteres indgang fra begge sider af Rymarkens blokke,
og funktioner som pulterrum og cykelparkering etableres ligeså.
Opgangene er medbestemmende i inddeling af funktioner i de
nederste etager.

Facaderne på Rymarken laves i forskellige nuancer af tegl,
som giver et udtryk af hjemmelighed og kvalitet. De forskellige
inddelinger er med til at få skalaen ned på de ellers skalaløse
blokke.

De forskellige funktioner i Rymarken og Fælleshuset henvender
sig alle ud mod torvet. De mange funktioner skaber liv i hele
Rymarken, og får nedbrudt det før skalaløse rum. Bispehaven
bliver derved samlet om Rymarken som i dag afskiller området.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.
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B

SOLCELLER

SITUATIONSPLAN 1:500
OPDATERET SITUATIONSPLAN. ERSTATTER TEGNING
SIDE 73 I OPRINDELIG TILBUD

FUNKTIONER / RYMARKEN

FREMTIDIGE FUNKTIONER

NEDSKALLERING/ DETALJERING

Rymarken bliver et aktivt sted at opholde sig. Dette gøres
ved at placere funktioner fra Fælleshuset i selve Rymarken.
Genbrugsbutik, Selskabslokale og Rap Akademiet er som
små satellitter et vigtige element for aktiveringen af Rymarken.
Derudover etableres der nye lejemål som bag de udførte facader,
står som rå lokaler der kan indtages og udvikles af nye lejere.

I fremtiden kan der inkorporeres lejligheder i Rymarken,
som kan give området endnu mere liv. Facaderne i Fase 1 er
klargjorte til denne udvidelse og derfor en oplagt mulighed.

Facaderne er tegnet så åbningerne skaber en forskellighed som
understreges med brugen af skiftende nuancer at tegl. Dette er
med til at nedskalere facaderne og skaber nogle simple og flotte
åbninger mod Rymarken.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.

DIAGRAMTEKST TILRETTET.

SE PLANER AF BLOK A2 OG A3 PÅ SIDE 132-133
OG 136-137 I AFSNITTET OVER INDGANGE.
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PLAN STUE/ 1:200
UDESERVERING

CAFE
341 M2

ANRETTER DESK

TRAPPE

KØL

KØKKEN
81 M2

FRYS

TOILETTER
50 M2

OPBEVARING

UDESERVERING
DEPOT

TEKNIKRUM

14 M2

GARDAROBE

VARMEMESTER

FOYER

60 M2

111 M2

DEPOT
10 M2

DEPOT
10 M2

SELSKABSLOKALE
80 M2

VINDFANG

TOILETTER
30 M2

MØDELOKALE
55 M2

BIBLIOTEK / AKTIVITETSRUM
173 M2

ANRETTERKØKKEN
39 M2

DEPOT

UNDERVISNING / AKTIVITETSRUM
92 M2

N
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PLAN 1 SAL/ 1:200

TRAPPE

FROKOSTSTUE
38 M2

PROJEKTKONTOR

TOILET/
OMKLÆDNING.
38 M2

45 M2

DEPOT

TEKNIKRUM

15 M2

AKTIVITETSRUM
65 M2

N
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ARKITEKTUR/ FÆLLESHUSET
Arkitekturen i Fælleshuset repræsenterer et moderne og
fremadrettet byggeri, hvor transparens og tilgængelighed udgør
grundtanken i projektet. Åbne arealer hvor funktioner let kan
slås sammen, visuel kontakt mellem rum og en central indgang,
gør arkitekturen let tilgængelig og appellerer til fællesskabet
og aktiv brug. I sammenhæng med funktionelle, fleksible
rammer i en menneskelig skala udgør disse elementer centrale
designparametre, så man på én gang oplever byggeriet som et
offentligt, åbent mødested, der føles trygt og imødekommende.
Den organiske form understreger byggeriets centrale placering
i Bispehaven. Subtilt adskiller Fælleshuset sig fra blokkenes
modernistiske motiv. Det får Fælleshuset til at fremstå som et
markant, arkitektonisk vartegn, der byder beboere og besøgende
velkommen. Den ubrudte facadekurve giver bygningen et let
udtryk uden bagsider, hvormed risikoen for uønsket ophold langs
facaderne minimeres.
Det bløde formsprog i Fælleshuset brydes elegant af de kvadratiske
vinduesåbninger, som med skiftende højder giver facaderne et let
og legende udtryk. Kombinationen af den organiske form og de
klare vinduer, er med til at gøre Fælleshuset til et spændende sted,
der vækker nysgerrighed. Omkring den centrale indgang skærer
et stort indgangsparti sig ind i bygningsmassen, hvilket er med
til at definere indgangen på en naturlig måde, samtidig med at
vindfanget elegant inkorporeres i husets arkitektur. Ved caféen
åbnes facaden op i et stort glasparti, der orienterer sig mod
Rymarken. Glaspartiet følger bygningens kurvatur og er med til at
skabe et let og elegant udtryk, som naturligt inddrager Rymarken
i caféens areal.

af en perforeret stål-sinusplade, som med et varmt skær markerer
sig uden at virke fremmed. Sinuspladen følger Fælleshusets bløde
kurver, hvilket understreger husets karakteristiske arkitektur.
Facaden får et smukt skyggespil langs sinuspladerne, hvor lys og
skygge skaber en flot reliefeffekt. Perforeringen er med til at give
tekstur til facaden, og giver bygningen et let udtryk. Stålpladen
sikrer desuden en høj styrke imod slitage og hærværk.
Ved udformningen af bygningen er der arbejdet bevidst med
skalagivende, arkitektoniske elementer, så bygningen fremstår
imødekommende og i en menneskelig skala. Bispehavens
blokke fremstår meget store, hvilket understreger vigtigheden af
at introducere en menneskelig skala. Fælleshuset er et moderne
medborgerhus, og bygningens skala er derfor tilpasset funktionen.
Interiøret fremstår lyst og åbent med dobbelt loftshøjde i
caféarealet. Huset har en smuk materialitet og stoflighed, opnået
ved brug af trælameller på kernerne og lofter, møbler og et støbt
betongulv som er med til at give et stilrent udtryk, der passer til de
mange funktioner, som huset indeholder.

I Fælleshuset er der følgende inventar:
•
Produktionskøkkenet er inkluderet
•
Anretter køkken er inkluderet
•
Generel belysning er inkluderet
•
Der afsættes et beløb af 250.000kr til køb af inventar i
form af belysning, møbler osv.

Materialiteten fra de renoverede A-blokke med de gyldne
stenklinker, lånes i farveudtrykket på Fælleshusets facade, i form
TEKST TILRETTET 3 FASE.

NORD FACADE/ 1:200
OPDATERET OPSTALT. ERSTATTER TEGNING SIDE 76 I
OPRINDELIG TILBUD
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Satellit funktioner til Fælleshuset:
•
•
•

Rap Akademi er indrettet
Selskabslokale er indrettet
Genbrugsbutik er etableret og indrettet

B SPE

HAVERNE

FACADE DETALJE/ 1:50
OPDATERET DETALJE. ERSTATTER TEGNING SIDE 77
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RYMARKEN SET FRA HASLE CENTERVEJ
OPDATERET VISUALISERING / ERSTATTER VISUALISERING SIDE 79 - 79 I OPRINDELIG TILBUD

ØST FACADE/ 1:200
OPDATERET OPSTALT. ERSTATTER TEGNING SIDE 78 79 I OPRINDELIG TILBUD
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ARKITEKTUR/ RYMARKEN
En vigtig del af projektet med at løfte området til et mere
attraktivt sted at bosætte og opholde sig, er at ændre områdets
arkitektoniske udtryk. De nuværende blokke har med deres
størrelse og gentagelser en enorm skala, som ikke relaterer sig
til den menneskelige skala. For at bryde med dette udtryk og
fremover at kunne tiltrække nye beboere, der i dag vælger andre
boligområder, er det nødvendigt med et bygningsudtryk, som
tydeligt opleves som moderne bolig- og byarkitektur.

Fælleshuset.

Ved at dele de blotlagte kælderetager op i nye enheder, som
adskilles af store, dobbelthøje indgangspartier, bryder de nye
lejemål det endeløse facadeudtryk i en nedskaleret arkade langs
Rymarken. Denne nedskalering forstærkes gennem varierede
åbninger i de individuelle facader, som giver et spændende
udtryk, der understreger forskelligheden af funktioner, der ligger
bag. Da facadevariationerne er mindre forskelle inden for samme
facadeudtryk, sikres et overordnet ensartet udtryk, samtidig med
at hver enhed fremstår unik. Det bidrager til forskelligheden i
området, og giver beboerne mulighed for selv at sætte præg på
deres område.

Der leveres flere rå lokaler i Rymarken, som ved hjælp at
brugerinddragelse senere kan aktiveres til for eksempel butik,
lægehus eller lignende. Lokalerne er alle dobbelthøje, store lokaler
med masser af muligheder. I de resterende ikke-aktiverede rum
i Rymarken er det oplagt at etablere nye boliger. Ved at opføre
boliger i Rymarken forstærkes livet i de nederste etager, og sikrer
at der er liv døgnet rundt. Rymarken er opbygget, så den kan
tåle at stå, som den opbygges i fase 1, men den vil også kunne
forstærkes med etablering af boliger i fremtiden.

De nye indgangspartier til blokkene er markante glaspartier,
som tydeligt står frem på Rymarken. Den klare markering i
facaderne er med til at øge trygheden omkring indgangene, og
gør opgangsarealet til et trygt sted at færdes. Samtidig giver
indgangen en rytme til facaderne, som arkitektonisk er med at
nedbryde skalaen og skabe variation.

Facadeåbningerne i de nyetablerede lejemål på Rymarken
fremstår i harmoni med Fælleshusets arkitektur ved at være
klare, kvadratiske åbninger, som giver facaderne et let og legende
udtryk. Facaderne skaber klare åbninger til etablering af butikker,
kontorer og fælleslokaler, som er med til at åbne Rymarken op i et
aktivt strøg. Ved gavlene langs Hasle Centervej åbnes facaderne
helt op, og Rap Akademiet og et forsamlingslokale er med til at
aktivere facaderne. Langs den solvendte syd-/østfacade skabes
et handelsstrøg, der afgrænses af en landskabstrappe. På særlige
dage kan her opstilles en musikscene, hvor Rap Akademiet kan
give koncerter, der kan afholdes markedsdage eller arrangeres
udstillinger og opstilles salgsboder fra de mange værksteder i

TEKST TILRETTET 3 FASE.

VEST FACADE/ 1:200
OPDATERET OPSTALT. TILFØJET MAPPE
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FACADE DETALJE/ 1:100
OPDATERET OPSTALT. ERSTATTER OPSTALTS UDSNIT
SIDE 81 I OPRINDELIGE TILBUD.
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MATERIALITET/ RYMARKEN

FORHAVER

TEGL FACADER I FORSKELLIGE NUANCER

TRÆLAMELLER VED OPGANGE OG CYKELSKURE

MATERIALER/ ET HJEMMELIGT MILJØ

SYD FACADE/ 1:200
OPDATERET OPSTALT. ERSTATTER TEGNING SIDE 82 I
OPRINDELIG TILBUD
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KLARE ÅBNINGER I FACADEN

B SPE

HAVERNE

MATERIALITET/ FÆLLESHUSET

TRÆLAMEL KERNER

SEDUM TAG

BETON VÆGGE

PERFORERET SINUS FACADE

STØBT BETON GULV

BETON FLISER UDENFOR

MATERIALER/ ET HOLDBART HUS
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INSTALLATIONER
1

HVAC INSTALLATIONER

I teknikrum etableres målerarrangement for vand og fjernvarme.
Der etableres blandekreds for radiatorvarme, ventilationsanlæg
samt produktion af varmt brugsvand.
Fra teknikrum føres varme og vand over nedhængt loft og skakte
til forsyning af bygningen. Sanitetsgenstande og radiatorer
forsynes via pexrør i rør ført skjult i vægge/gulve.
I teknikrum placeres endvidere bygningens 2 ventilationsanlæg
således der skabes gode muligheder for drift og vedligehold. Der
etableres 1 anlæg for produktionskøkken og anretterkøkken og 1
anlæg for den øvrige del. Indtag og afkast etableres via lodrette
skakte til taget og placeres således at krydskontaminering ikke
sker. Ventilationsanlægget sikrer sammen med bygningens
udformning og materialer et godt atmosfærisk og termisk
indeklima. Ventilationsanlæggene etableres med variabel
luftmængder således der kun ventileres efter behov styret af
CO2 og temperatur (VAV). Der etableres VAVspjæld på både
indblæsning og udsugning. I birum etableres dog ventilation med
konstant luftmængde (CAV)
Det atmosfæriske indeklima sikres ved tilførsel af tilstrækkelig
udeluft og f.eks. dimensioneres caféen for 150 personer således
der selv ved fuld belastning opnås et tilfredsstillende atmosfærisk
indeklima.
Det termiske indeklima sikres ligeledes ved hjælp af ventilationen
samt ved hjælp af bygningens udformning, valget af tunge
materialer samt ved hensigtsmæssig placering af vinduer.

OVERFLADER FÆLLESHUS
Foyer / Café / Bibliotek
Poleret betongulv evt. genbrugsbeton
Glatte betonvægge
Trælamelvægge med sort filt og akustikbatts på kerner
Nedhængt trælamelloft med sort filt og akustikbatts
Projektkontor / Værksted
Trægulv
Malede vægge
Nedhængt trælamelloft med sort filt og akustikbatts

2

EL

”Fælleshuset forsynes via en ny stikledning som føres til ny måler/
hovedtavle som place-res i teknikrummet i kælderen.
Fra denne tavle i kælderen føres elektriske installationer via
føringsveje i form af kabel-stiger og kabelbakker, som tilstræbes
udført let tilgængelige.
Belysningen udføres overalt i bygningen med LED armaturer med
lavt energiforbrug og med en farvetemperatur på 3000 Kelvin,
en farvegengivelse på Ra=90 og en diodekvali-tet svarende til
MacAdam 3.
Lyset styres i hovedtræk ved hjælp af bevægelses/dagslysfølere,
der sikrer regulering af belysningen som funktion af
dagslysindfaldet, hvor dette giver mening.
Hvor lofter udføres som lamellofter, vil grundbelysningen blive
udført med rektangulære belysningsarmaturer som monteres
arkitektonisk integreret i lofterne.
I køkken områder og tilsvarende lokaliteter etableres belysningen
som rengøringsvenli-ge hygiejne armaturer planforsænket i
lofterne.
I toiletområder udføres belysningen med en kombination af
downlights suppleret med spejlarmaturer.”
TEKST OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 84 I DET OPRINDELIGE
TILBUD

Trappe
Beklædes med træ på stødtrin og trin
Undervisning / Aktivtet / Fest og møde
Poleret betongulv evt. genbrugsbeton
Glatte betonvægge
Lamelvægge med sort filt og akustikbatts på kerner
Nedhængt trælamelloft med sort filt og akustikbatts
Produktionskøkken / Anretterkøkken
Gulvklinker med skridsikker overflade
Malede vægge

SNIT BB/ 1:200
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Nedhængt hygiejneloft
Toiletter / Depot / Garderobe
Gulvklinker
Malede vægge
Nedhængt systemloft
Vindfang
Nedsænket måtte
Væg med sinusplader
Væg med glasfacade
Nedhængt trælamelloft med sort filt og akustikbatts

B SPE

HAVERNE

HOVED FØRINGSVEJE

TEKNIK

TEKNIK

OPDATERET TEGNING OVER HOVED FØRINGSVEJE.
ERSTATTER TEGNING SIDE 85 I OPRINDELIG TILBUD

UDSUGNING

UDSUGNING

INDBLÆSNING

INDBLÆSNING

VVS
Cirkulationspumper		
Grundfoss Alpha/Magna
Trykdifferensregulatorer		
Danfoss/Frese
Strengreguleringsventiler		
Frese/TA
Dykrørsfølere			Rustfri/messing
Cirkulationsventiler		Frese
Radiatorer			Purmo
Rumtermostater			Danfoss/CTS
Gulvvarmeanlæg			Wavin/Uponor
Energi-og mængdemålere		
Kamstrup
Ventilation
Ventilationsanlæg			Systemair
Ventilationsarmaturer		 Lindab
Sanitetstilbehør
Håndvaskarmaturer		 Hansgrohe
Bruserarmaturer			Hansgrohe
Køkkenvaskarmatur		 Hansgrohe
Rengøringsvaskarmatur		
Hansgrohe
Brandslangeskabe			
Venti 2i 30 mtr ¾” slange
WC				Ifø Sign
Håndvaske			Ifø Sign
Rengøringsvaske			
Juvel Intra GUB3
Sanitetstilbehør			Fabrikat Abena
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ENERGIRAMMEBEREGNING
I forbindelse med opførslen af Fælleshuset i Bispehaven,
Aarhus V, er der udført indledende energirammeberegninger
for dokumentation af opfyldelse af bygningsklasse 2015 uden
solceller og bygningsklasse 2020 med solceller.
Forudsætninger:
Det opvarmede etageareal for Fælleshuset i Bispehaven, Aarhus V
er på 1433 m2. Øvrige forudsætninger:
•
•
•
•
•

•

Facader: U-værdi 0,13 W/( m2K) svarende til ca. 275 mm
isolering, klasse 34. U-værdi er inkl. kuldebroer
Terrændæk: U-værdi 0,10 W/(m2K) svarende til 300mm
isolering, klasse 38.
Tag: U-værdi 0,10 W/(m2K) svarende til 350 mm isolering,
klasse 34.
Vinduer med 3-lagsglas (U-værdi på 0,8 W/(m2K), g-værdi
på 0,5 og glasandel på 80 %). Vinduesareal 235 m2 (16%
af etagearealet)
I kontoret er der ventilation med et centralt ventilationsanlæg
med styring af luftmængder efter CO2 og temperatur,
85 % varmegenvinding og SEL-værdi 1,3 kJ/m3 ved
den gennemsnitlige luftmængde. Den gennemsnitlige
luftmængde om vinteren er 1,2 l/s pr. m2.
Der er forudsat direkte fjernvarme. Fjernvarme
fremføres til teknikrum på stueplan hvor blandekreds for
radiatoropvarmningplaceres. I teknikrummet placeres
endvidere bygningens 2 ventilationsanlæg og produktionen
af varmt vand. Der etableres cirkulationsledninger for varmt
brugsvand.

Belysning:
Almen belysning for Fælleshuset er forudsat som LED og
indregnet med data som angivet i Tabel 1.

Solceller:
For opfyldelse af bygningsklasse 2020 skal der etableres solceller
på taget som skal yde 5.600 kWh om året. Ved placering mod syd
svarer dette til ca. 40 m2, dog afhængig af type.
Resultater:
Dimensionerende transmissionstab
Iht. BR15 kap 7.2.5.1, stk. 1 må det dimensionerende
transmissionstab gennem klimaskærmen eksklusiv tabet gennem
vinduer og døre for bygninger med 2 etage ikke overstige 4,7 W/
m2, hvis bygningen hhv. skal overholde kravene til Bygningsklasse
2020.
For nærværende bygning udgør det dimensionerende
transmissionstab gennem klimaskærmen eksklusiv vinduer og
døre 3,1 W/m2, hvormed kravet er overholdt.
Primært energiforbrug til bygningsdrift (energiramme)
Energiramme og energibehov er beregnet i henhold til ovenstående
forudsæt-ninger. Energirammen for bygningen er på:
Lavenergiklasse 2015 41,7 kWh/m2 pr. år
Bygningsklasse 2020 25,0 kWh/m2 pr. år
Energibehovet uden solceller er 41,6 kWh/m2 i forhold til
lavenergiklasse 2015. Dermed overholdes kravet lige akkurat.
Ved produktion af el fra solcellerne opnås et energibehov på 23,6
kWh/m2 i henhold til bygningsklasse 2020. Dermed overholdes
kravet med en margin på 6 %.
TEKST OPDATERET I FASE 3, ERSTATTER SIDE 86 I DET OPRINDELIGE
TILBUD

Tabel 1: Belysning

Dagslysfaktorerne og benyttelsesfaktorer er generelt vurderet.

SNIT BB/ 1:200
OPDATERET SNIT. ERSTATTER TEGNING SIDE 86 - 87 I
OPRINDELIG TILBUD
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BÆREDYGTIGE PRINCIPPER/ SNIT AA
OPDATERET SNIT. ERSTATTER SNIT SIDE 87 I OPRINDELIG TILBUD
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DETALJER

væg tag

sedum
vandtæt membran
isolering
huldækelementer
nedhængt loftsystem
lamelloft med akustikbatts
24 x 36 mm, afstand 30 mm
integreret belysning

Installationer

inde

dobbelthøjt rum

TAGKONSTRUKTION/ 1:10
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ude

B SPE

HAVERNE

KONSTRUKTION

DOBBELTHØJ ELEMENTSVÆG
t = 180mm

DOBBELTHØJ ELEMENTSVÆG
t = 180mm

BÆRING AF 1. SALS
VÆGELEMENT

KB58/18

DOBBELTHØJ ELEMENTSVÆG
t = 180mm

EB

EB

EB

EB
EB

EB

DB

DB

OPDATERET TEGNING OVER KONSTRUKTIONER. ERSTATTER TEGNING SIDE 89 I OPRINDELIG TILBUD

SPÆNDRETNING DÆKELEMENTER, EX18

SPÆNDRETNING DÆKELEMENTER, EX18

SPÆNDRETNING DÆKELEMENTER, EX22

BÆRENDE ELEMENTVÆGGE: t = 150MM, MED MINDRE ANDET ER ANFØRT

BÆRENDE ELEMENTVÆGGE: t = 150MM, MED MINDRE ANDET ER ANFØRT

ØVRIGE ELEMENTVÆGGE: t = 120MM

ØVRIGE ELEMENTVÆGGE: t = 120MM
DB

BJÆLKE TIL BÆRING AF DÆKELEMENTER, DOBBELT SIDIG KONSOL

BJÆLKE TIL BÆRING AF DÆKELEMENTER, ENKELT SIDIG KONSOL
-BJÆLKER KAN BÅDE VÆRE BETON OG STÅL.
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AREALSKEMA
Snit ydervæg
07/06/16
1 : 50

sedum
vandtæt membran
isolering
huldækelementer
nedhængt loftsystem
lamelloft med akustikbatts
24 x 36 mm, afstand 24 mm
integreret belysning

sinusplade
vandtæt membran
isoleret skeletkonstruktion
glat betonvæg
alu/alu vinduesprofil med fremskudt
profilramme

inde

ude

dobbelthøjt rum

poleret betongulv
beton
isolering
kapilarbrydende lag
sokkel
elefantrist eller lign.
drænkasse

FACADE/ 1:50
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B SPE

Område
Stue

Rum

NETTO M2

BRUTTO M2

Produktionskøkken
Anretterkøkken/depot
Fest og møde
Café
Toilet/garderobe
Foyer
Vindfang
Depot

81
39
135
341
50
111
7
26

65
35
128
330
42
105
7
21

Undervisning/aktivitet
Varmemester kontor
Toilet
Bibliotek/ophold
Teknikrum
Trappe

92
60
30
173
19
15

85
51
25
163
16
12

1085

1179

38
45
65
38
15
15
19
19

33
38
58
32
13
12
16
16

1. sal i alt

218

254

Selskabslokale
Rapakademi
Genbrugsbutik

105
175
105

95
160
95

I alt satelit

350

385

1653

1818

Stue i alt

HAVERNE

1. sal
Frokoststue/personale
Projektkontor
Aktivitetsrum
Toilet / omklædning
Depot
Trappe
Teknikrum

Satelit

Samlet fælles
I alt:

AREALSKEMA/ FÆLLESHUS
OPDATERET AREALSKEMA. ERSTATTER AREALSKEMA
SIDE 91 I OPRINDELIG TILBUD.
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FASE 1/ KONCEPT - INDGANGE
Ved at fjerne betondækkene fritlægges de to nederste etager, kælder
og underkælder. De to etager tildækkes med ny facadebeklædning
og nye indgangsfunktioner. For at mindske antallet af høje, bare
facader, stiger landskabet langsomt op mod rækkehusene,
hvorved der skabes indgange i forskellige højder. Dette greb
giver færre høje, tomme facader, og derved højere kvalitet ved
det der etableres. Jorden fra de eksisterende volde genbruges og
udnyttes positivt til at komme op i niveau med rækkehusene, og
dermed også dække noget af de tomme facader.
I dag består blokkene af et stort, sammenhængende kælder- og
underkælderareal. Arealerne tilhører dermed alle lejligheder, og gør
det svært for beboerne at føle ejerskab over dem. Vores koncept
er at opdele blokkene efter opgangene og at skabe et mindre, men
tættere sammenhold med dem, man bor i opgang med. Det fører til
et tættere ejerskab over arealerne og en bedre socialovervågning,
da alle ved, hvem der benytter sig af opgangene. Konceptet føres
også med ud i landskabet, der tydeligt i sin arkitektur signalerer
hvad der er privat og offentligt.
I dag hænger blokkene sammen på tværs, hvilket modarbejder
ejerskabsfornemmelsen. Ved at opdele blokken i hver
opgang undgås lange, skumle gange og et nyt, overskueligt

fordelingsrum indenfor egen opgang etableres. Ved at lave opdelte
opgange skabes der tryghed, og beboerne opnår nemmere
ejerskabsfornemmelse over deres egen opgang.

aktiviteter for børn eller udlejning til beboerne i området. Disse
funktioner aktiverer gavlene på forskellige tidspunkter, og åbner
bebyggelsen op mod den offentlige vej.

Der skal være åbenhed i opgangen, og der skal ikke være en
direkte for- og bagside. Indgangen skal være overskuelig, og der
skal ikke være gemte kroge, der indbyder til ophold, men den skal
derimod indbyde til tryg gennemgang. Opgangene har adgang til
enten trappekerne, cykelskur eller tremmerum, fra samme rum.
I indgangssituationen indbygges et cykelskur som et
tryghedsskabende element. Cykelskuret har visuel kontakt fra
opgang og udefra, men kan kun tilgås fra hver enkelt opgang.
Cykelskuret er med til at åbne facaden op, og vil oplyse området
omkring indgangen om aftenen. Beboerne skal turde parkere
deres cykel, og de skal føle sig trygge ved at ankomme til deres
indgang.

En menneskelig skala og tydeligt inddelte zoner er vigtig for
trygheden og ejerskabsfølelsen. Ved at bruge tegl i forskellige
nuancer opnås en velkendt skala med brud i den eksisterende
lange og skalaløse blok. Kombinationen af tegl og trælameller
giver liv og hjemlighed til facaden i øjenhøjde med brugerne af
området.

Gavlene er i dag alle lukkede og skaber derved ikke-disponerede
områder, der indbyder til hærværk og kriminalitet. Vi ønsker at
åbne gavlene for at skabe liv og dermed socialovervågning, der
er præventivt i forhold til hærværk og kriminalitet. Gavlene får
forskellige funktioner såsom selskabslokaler, butikker eller Rap
Akademiet. Som selskabslokale kan det bruges til fællesspisninger,

OPGANGE / FUNKTIONER

LANDSKAB / FACADE

CYKELSKUR / TRYGHED

Opgangene har indgang fra begge sider og giver mulighed for
forbindelse igennem blokkene for opgangens beboere. Hver
opgang fungerer som fordelingsområde for de tilhørende
fællesfunktioner.

For at mindske antallet af høje, bare facader lader vi landskabet
dække nogle af facaderne, og dermed etableres der indgange
i forskellige højder.

Cykelskure etableres til hver opgang, i varme og nedskalerede
materialer. Cykelskurene fungerer som tryghedsskabende
elementer med deres transparens og funktion som oplysende
elementer om aftenen.
CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 128-129
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BRYDE MED SAMMENHÆNGENDE BLOK
Fra sammenhængende fællesfunktioner i hele blokken til
opgangsopdelte fællesfunktioner.

ÅBNE INDGANGE / GAVL

NEDSKALLERING / FACADE

SKALA / FORSKELLIGHED

For at åbne Bispehaven op ud mod vejen aktiveres gavlene
i flere blokke. Gavlene åbnes for at skabe liv med henblik på
socialovervågning, der fungerer præventivt i forhold til hærværk
og kriminalitet.

Facaderne på blokkene udføres i forskellige nuancer af tegl,
som giver et udtryk af velkendthed og kvalitet. De forskellige
inddelinger er med til at få skalaen ned på de ellers skalaløse
blokke.

For at nedbryde de skalaløse blokke arbejdes der med
forskellige indgangshøjder, materialeskift, åbninger i facaden
samt cykelskure.

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 128-129
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GÅRDRUM MELLEM BLOK A4 OG A5
STEMNINGSVISUALISERING.
CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE MARKANTE. SE PLANER SIDE
128-129 SAMT OPSTALT SIDE 130-131.
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TRYGHED
Det giver tryghed at kende sine naboer og de mennesker, man
bor i opgang med, og det mest oplagte sted at mødes og lære
hinanden at kende er i bebyggelsens uderum. Udeområderne
bør spille en rolle som steder, der muliggør og gerne stimulerer
møder mellem mennesker. De er med til at skabe tryghed og en
tilknytning til stedet, som igen betyder, at folk ikke er så tilbøjelige
til at flytte videre. Der skal være masser af steder, hvor man
møder sine naboer på vej til og fra sin bolig og etablering af
gode og indbydende fællesaktiviteter (legepladser til børnene og
sportsbaner til de unge). I det hele taget er tryghed et væsentligt
emne at behandle. Den passive overvågning af fællesarealerne er
vigtig. Der bør være mere intime og afskærmede rum, der giver
mulighed for, at man kan være ude, men ikke føler sig eksponeret,
og efter mørkets frembrud skal man kunne færdes i åbne,
velbelyste rum, der gerne er synlige fra lejlighederne.
To blokke og et rækkehus deler samme uderum med indgang fra
Hasle Centervej. Forbindelsen fra vejen giver derfor forbindelser
gårdrummene imellem i stedet for et langstrakt forløb mellem alle
blokke. Forløbet forstærker hvert gårdrum og gør ankomsten til
boligerne tydelig og overskuelig.
For at nedbryde den monotone udlægning af blokkene i

Bispehaven differentieres udearealerne . De forskellige uderum
giver forskellig karakter til området og kan med det offentlige
urbane og grønne strøg nedbryde den meget ensformige
facadearkitektur. Forskelligheden skaber fællesskabet og giver
ejerskab til de forskellige områder.
For at gøre Bispehaven attraktiv at opholde sig i, må der være
ejerskab af områderne,- hvis noget tilhører alle, tilhører det ingen.
I projektet er der indtænkt overgange mellem private og offentlige
zoner ved hjælp af forhaver til opgangene, fællesarealer to blokke
imellem, samt offentlige stier for alle. Opgangene og cykelskurene
er også med til at forstærke den private zone ved at tilhøre de
enkelte opgange.
Fremfor at gemme bilerne væk gøres bilerne synlige og til en del
af udearealerne mellem blokkene. Ved at placere bilerne hvor
beboerne kan se dem fra lejlighederne skabes en større tryghed
omkring parkering. Det kan mindske hærværk, og også sikre tryg
for bilisten ved at ankomme til et åbent og disponeret rum.

og en sikkerhed i hvem der færdes i ens nærområde. Forhaven,
cykelskuret, pulterrummene og eventuelle vaskerum medvirker
til, at man stopper op og får mulighed for at møde hinanden.
Alle gavlene er i dag lukkede og skaber derved ikke-disponerede
områder, der indbyder til hærværk og kriminalitet. Vi ønsker at
åbne gavlene for at skabe liv og dermed socialovervågning, der er
præventivt i forhold til hærværk og kriminalitet.
Ved at sammenbinde blokkene to og to opnås et større ejerskab
til udearealerne. Cykelskurene vender ind mod det fælles gårdrum
og giver følelsen af, at de hænger sammen. De forskellige rum,
der skabes mellem blokkene, udføres med differentieret karakter,
for bedre ejerskab og nedbrydning af blokkenes monotone
udlægning.

I og med at indgangene tilhører den specifikke opgang, øges
naboskabet og trygheden. Færre mennesker betyder, at man
bedre kan lære hinanden at kende, og dermed får man et overblik

ZONERING

SYNLIGE P-PLADSER

PRIVAT OPGANG

I projektet er der indtænkt overgange mellem privat og offentlig
ved hjælp af forskellige elementer såsom forhaver til opgangene,
fællesarealer to blokke i mellem, samt offentlige stier for alle.

Bilerne gøres synlige og til en del af udearealerne mellem
blokkene. Ved at placere bilerne hvor beboerne kan se dem fra
deres lejligheder, skabes en større tryghed omkring parkering.

Den enkelte opgang tilhører kun dem, der bor i den, hvilket
gør naboskabet og trygheden større. Færre mennesker giver
mulighed for at man bedre kan lære hinanden at kende og
giver dermed et overblik og en sikkerhed i, hvem der færdes i
nærområdet.
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HAVERNE

SKALA

FORBINDELSER / FLOW

FÆLLESSKABER / FORSKELLIGHED

En menneskelig skala i facader og uderum er med til at beboerne
føler sig trygge og ønsker at opholde sig udenfor deres egen
lejlighed.

Tydeligt forløb ind og ud af gårdrum gør ankomsten til boligerne
tydelig og overskuelig. Området er nemt at overskue, fra alle
ender af gårdrummet.

Skabe forskellige typer uderum med hver deres karakter. Det
giver ejerskab og hierarki i hvad der tilhører hvem.

AKTIVERE GAVL

SAMMENBINDE BLOKKE

CYKELSKURE

Gavlene åbnes for at skabe liv og dermed socialovervågning,
der fungerer præventivt i forhold til hærværk og kriminalitet.

Ved at sammenbinde blokkene to og to opnås et større ejerskab
til udearealerne.

Et cykelskur til hver opgang bruges som tryghedsskabende
element. De åbne skure giver visuel kontakt og lyser op om
aftenen.

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 129-129

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 128-129
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BLOK A6/ FASE 1
PLAN OG SNIT/ 1_200
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 100 – 101
I OPRINDELIG TILBUD

OPBEVARING
EKSISTERENDE

CYKEL P.

OPBEVARING

OPGANG 231

EKSISTERENDE

CYKEL P.
OPGANG 233

231

SNIT AA

233

INDGANG

INDGANG

231

233

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

A

CYKEL P.

OPGANG 231

OPGANG 233

OPBEVARING

OPBEVARING

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

B

PLAN A6/ NIVEAU 2,3
231

INDGANG

233

INDGAN

A

UND

EKSISTER
FOR SEN
OPBEVAR

B

PLAN A6/ NIVEAU 0
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B SPE

VARMERUM

CYKEL P.

EKSISTERENDE

HAVERNE

OPBEVARING

OPGANG 235 & 237

EKSISTERENDE

DISP. LOKALE
RÅRUM

237

235

G

INDGANG

INDGANG

SIKRINGSRUM

CYKEL P.

EKSISTERENDE

OPGANG 239

239

HASLE CENTERVEJ

INDGANG

235

237

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

A

OPGANG 235 & 237

VARMERUM
EKSISTERENDE

OPBEVARING

OPBEVARING

EKSISTERENDE

NG

DERKÆLDER

RENDE MED MULIGHED
NERE OMDANNELSE TIL
RING.

DISP. LOKALE

EKSISTERENDE

RÅRUM

B
OPBEVARING
EKSISTERENDE

235

INDGANG

237

INDGANG

239

INDGANG

CYKEL P.
OPGANG 239

A
SIKRINGSRUM

DISP. LOKALE

EKSISTERENDE

RÅRUM

N
B

239

INDGANG
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BLOK A6/ FASE 1
FACADE OPSTALT/ 1_200
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 106 – 107
I OPRINDELIG TILBUD

OPSTALT A6 / ØST

OPSTALT A6 / VEST
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BLOK A3/ FASE 1
PLAN OG SNIT/ 1_200
TILFØJEDE TEGNINGER. SUPPLERER INFORMATION OM
A BLOKKENE I FASE 1.

VASKERI

CYKEL P.

GENETABLERET

SNIT AA

OPGANG 231

BUTIK
RÅRUM

161

163

161

163

INDGANG

INDGANG

INDGANG

INDGANG

VASKERI
GENETABLERET

A

CYKEL P.

BUTIK
RÅRUM

OPGANG 161

GENBRUGSBUTIK

BUTIK

FULDT APTERET

RÅRUM

PLAN A6/ NIVEAU 2,3
161

163

INDGANG

INDGAN

A

UNDERKÆ

EKSISTERENDE M
FOR SENERE OMD
OPBEVARING.

GENBRUGSBUTIK
FULDT APTERET

PLAN A6/ NIVEAU 0
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RÅRUM

B SPE

VARMERUM

CYKEL P.

CYKEL P.

EKSISTERENDE

OPGANG 231

OPBEVARING

OPGANG 231

165

SELSKABSLOKALE

EKSISTERENDE

167

INDGANG

INDGANG

HAVERNE

FULDT APTERET

CYKEL P.

SIKRINGSRUM

OPGANG 239

EKSISTERENDE

HASLE CENTERVEJ

169

INDGANG

165

167

INDGANG

CYKEL P.

INDGANG

A

CYKEL P.

OPGANG 163

OPGANG 165 & 167

VARMERUM
EKSISTERENDE

SELSKABSLOKALE
FULDT APTERET

OPBEVARING

OPBEVARING

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

KONTOR
RÅRUM

165

NG

167

INDGANG

INDGANG

169

INDGANG

A

CYKEL P.

ÆLDER

OPGANG 169

MED MULIGHED
DANNELSE TIL

SELSKABSLOKALE
FULDT APTERET

SIKRINGSRUM
EKSISTERENDE

N
KONTOR
RÅRUM

169

INDGANG

RYMARKEN
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BLOK A3/ FASE 1
FACADE OPSTALT/ 1_200
TILFØJEDE TEGNINGER. SUPPLERER INFORMATION OM
A BLOKKENE I FASE 1.

OPSTALT A3 / ØST
MOD RYMAKREN

OPSTALT A3 / VEST
MOD BLOK A4
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BLOK A2/ FASE 1
PLAN OG SNIT/ 1_200
41

TILFØJEDE TEGNINGER. SUPPLERER INFORMATION OM
A BLOKKENE I FASE 1.

43

INDGANG

INDGANG

GRØNTHANDLER

OPBEVARING

RÅHUS

EKSISTERENDE

GRØNTHANDLER

41

RÅHUS

43

INDGANG

INDGA

OPBEVARING

A

EKSISTERENDE

CYKEL P.
GRØNTHANDLER
RÅHUS

CYKEL P.
OPBEVARING

OPGANG 41

EKSISTERENDE

OPBEVARING

OPGANG 43

EKSISTERENDE

SNIT AA

41

43

INDGANG

INDGA

41

43

INDGANG

INDGAN

41

43

INDGANG

INDGANG

GRØNTHANDLER
RÅHUS

OPBEVARING

A

EKSISTERENDE

41

43

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

CYKEL P.

OPGANG 41

OPBEVARING

OPGANG 43

EKSISTERENDE

PLAN A2/ NIVEAU 2,3

GRØNTHANDLER
RÅHUS

OPBEVARING

A

EKSISTERENDE

41

43

INDGANG

INDGAN

CYKEL P.

CYKEL P.

OPGANG 41

OPBEVARING

OPGANG 43

EKSISTERENDE

41

INDGANG

PLAN A2/ NIVEAU 0
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INDGAN

B SPE

RYMARKEN

45

47

INDGANG

KIOSK

45

RÅHUS

KONTOR
RÅHUS

INDGANG

INDGANG

OPBEVARING

RÅHUS

KIOSK

49

INDGANG

KONTOR

RÅHUS

ANG

RAPAKADEMI

EKSISTERENDE

47

FULDT APTERET

RAPAKADEMI

49

INDGANG

A

EKSISTERENDE

KIOSK
RÅHUS

VARMERUM

CYKEL P.

CYKEL
P.
OPBEVARING
OPGANG 47

KONTOR

OPGANG 45

RÅHUS

EKSISTERENDE

OPBEVARING

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

45

HASLE CENTERVEJ

49

INDGANG

47

INDGANG

FULDT APTERET

EKSISTERENDE

INDGANG

45

NG

CYKEL P. RAPAKADEMI
OPGANG 49

OPBEVARING

47

INDGANG

HASLE CENTERVEJ

FULDT APTERET

INDGANG

OPBEVARING

ANG

49

INDGANG

INDGANG

RYMARKEN

45

47

INDGANG

KIOSK

49

INDGANG

INDGANG

KONTOR

RÅHUS

RAPAKADEMI

RÅHUS

FULDT APTERET

OPBEVARING

RYMARKEN

47

INDGANG

49

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

CYKEL P.
VARMERUM

A

EKSISTERENDE

45

CYKEL P.

OPGANG 47

OPGANG 45

OPBEVARING

EKSISTERENDE

OPGANG 49

OPBEVARING

EKSISTERENDE

KIOSK

EKSISTERENDE

KONTOR

RÅHUS

RAPAKADEMI

RÅHUS

FULDT APTERET

OPBEVARING

A

EKSISTERENDE

45

NG

NG

HAVERNE

47

INDGANG

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

CYKEL P.
VARMERUM

49

CYKEL P.

OPGANG 47

OPGANG 45

OPBEVARING

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

45

INDGANG

OPGANG 49

OPBEVARING
EKSISTERENDE

47

INDGANG

49

INDGANG

N
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BLOK A2/ FASE 1
FACADE OPSTALT/ 1_200
TILFØJEDE TEGNINGER. SUPPLERER INFORMATION OM
A BLOKKENE I FASE 1.

OPSTALT A2 / ØST
MOD BLOK A1

OPSTALT A2 / VEST
MOD RYMARKEN
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AKTIVEREDE GAVLE

AKTIVEREDE GAVLE/ FASE 1
Gavlene aktiveres i de nederste etager for at skabe liv ud mod
Hasle Centervej. Gavlenes forskellige højder med forskellige
funktioner skaber liv og tryghed i modsætning til det nuværende
ikke-disponerede område.

A2

A3
RYMARKEN

A5

A6
GRØN KILE

GRUS

TRÆLAMELLER

MØRKE SPROSSER

LYS TEGL

MATERIALER
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VINDUESÅBNING

B SPE

HAVERNE

OPSTALT A5 NORD/ 1:200
OPDATERET TEGNING. ERSTATTER SIDE 103
I OPRINDELIG TILBUD

OPSTALT A6 NORD/ 1:200
OPDATERET TEGNING. ERSTATTER SIDE 103
I OPRINDELIG TILBUD
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snit cykelskur

15/11/16
1 : 50

OPGANGE / FÆLLES FUNKTIONER

åbning i eksisterende ydervæg

troldtekt akustik, ekstrem fin
indbygget belysning
lamelvæg som massiv træ
lamel 36 x 48 mm, 54 mm afstand
akrylplade

betongulv
gulvkonstruktion

DETALJE CYKELSKUR/ 1:50
OPDATERET TEGNING. ERSTATTER SIDE 104
I OPRINDELIG TILBUD

+2,3

+2,3

+2,3

+2,3

+0,0

+0,0

SKUR VEST/ 2,3 M

SKUR ØST/ 2,3 M

SKUR ØST/ 0,0 M

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129
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HAVERNE

EKSISTERENDE
PULTERRUM
EKSISTERENDE
PULTERRUM

POSTKASSER

CYKEL+BARNEVOGNS
PARKERING

OPGANGS PRINCIP
I hver opgang etableres cykelparkering, mens udvalgte pulterrum
og alle trappekerner bevares som de er. Cykelparkeringen er
indplaceret så eksisterende varmerum, vaskeri mm stadig er
etableret i alle blokke.
OPDATERET TEKST OG AXO-DIAGRAM. ERSTATTER SIDE 105
I OPRINDELIG TILBUD

+0,0

+0,0

+4,0

+4,0

+2,3

+2,3

SKUR VEST/ 0,0 M

SKUR ØST/ 4,0 M

SKUR VEST/ 4,0 M

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129

CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE
I REVIDERET PROJEKT. SE PLANER SIDE
128-129
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HUSENE I HAVEN
FREMTIDSSCENARIE HVOR UNDERETAGERNE ER
UDNYTTET TIL BOLIGER.
TILFØJET VISUALISERING.
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B SPE

HAVERNE

AKTIVEREDE RUM
RYMARKEN

FASE 1 / FULDT ETABLEREDE FUNKTIONER
De nederste etager er programmeret, så de med tiden kan
aktiveres efter behov. I første omgang etableres funktioner
i store dele af Rymarken samt gavlene, så der skabes liv i
de nederste etager i det meste af Bispehaven. Lokalerne er
færdigetablerede med inventar.

GRØN KILE

RYMARKEN

FASE 1 / MULIGE LEJEMÅL MED FACADER
Udover de fuldt etablerede funktioner, laves der også fem
mulige lejemål, med færdiglavede facader og rå interiør. Dette
giver mulighed for at indrage private eller beboere i udvikling
af området. Dem der påtager sig lejemålet sørger selv for
inventar. Funktioner kan være lægehus, grønthandler, privat
kontor eller lignende.

GRØN KILE

RYMARKEN

FREMTIDIG UDVIKLING / ETAPE-DELING
Hvis behovet opstår, er de nederste etager fremtidssikret
til lejligheder eller andre funktioner. I takt med at områdets
behov ændrer sig, kan etagerne aktiveres helt eller delvist. I
den nærmeste fremtid kan man f.eks. tage delene nærmest
Rymarken og fylde funktioner ind i dem.

GRØN KILE
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HASLE CENTERVEJ / EN PULSERENDE BYDEL
Fremtidsscenarie af Hasle Centervej. Projektets robusthed
muliggør fremtidig udvikling og fortætning i området. Hasle
Centervej omdannes til en aktiv åre igennem området, hvor
butikker cafeer og nye rækkehuse danner rammen om et
levende og trygt gaderum.

TILFØJET VISUALISERING.
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FREMTIDS-SCENARIE
A4

De nyrenoverede underetager er fremtidssikret til at kunne
omdannes til lejligheder, ungdomsboliger eller lignende med
tiden. Opgangene beholder deres kvaliteter med private pulterrum,
cykelskure og trappekerne, selvom de omdannes. De forskellige
indgangshøjder giver mulighed for mange typer af lejligheder, der
kan være med til at give nye boligtyper til Bispehaven.
En del gavle aktiveres i fase 1, men det er også muligt at aktivere
resten af gavlene enten som fællesfunktioner eller som lejligheder.
At fylde lejligheder i de resterende blokke vil tryghedsmæssigt
være en fordel, da man på den måde tilfører aktiviteter til gavlene
døgnet rundt.

A5

HA

SL

EC

EN

TE

A6

RV
E

J

ILE

K
ØN

GR

OPBEVARING

CYKEL P.

EKSISTERENDE

HA

LEJLIGHED 3

OPGANG 231

105M2

231

SL

INDGANG

EC

EN

TE

RV
E

J

MULIGE LEJLIGHEDER/ PRINCIP
De farvede felter viser hvordan de fleksible opgange giver
mulighed for at introducere lejligheder til de nederste etager.

LEJLIGHED 1
165M2

SELSKABSLOKALE
FÆLLES

LEJLIGHED 1
165M2

BLOK A6/ SNIT BB/ 1:200

HASLE CENTERVEJ

OPDATERET TEGNING. ERSTATTER SIDE 112 - 113 I OPRINDELIG TILBUD
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239

INDGANG

CYKEL P.
OPGANG 233

235

INDGANG

OPBEVARING

INDGANG

90M2

INDGANG

CYKEL P.

OPGANG 235 & 237

LEJLIGHED 2

237

INDGANG

CYKEL P.

LEJLIGHED 2

LIGHED 2

237

OPBEVARING

235

INDGANG

OPBEVARING

233

OPGANG 235 & 237

LEJLIGHED 1

LEJ

165M2 / TO PLAN

CYKEL P.

165M2

SELSKABSLOKALE

OPGANG 235 & 237

FÆLLES

LEJLIGHED 1

95M2

165M2

233

237

235

INDGANG

INDGANG

CYKEL P.

INDGANG

OPBEVARING

OPBEVARING

EKSISTERENDE

EKSISTERENDE

OPGANG 239

HASLE CENTERVEJ

239

INDGANG

233

235

INDGANG

235 237

INDGANG

237

INDGANGINDGANG

INDGANG

PLANUDSNIT LEJLIGHED/ 1:100
En mulig lejlighedsplan med regulære rum og god plads.
Planerne kan tilpasses mange typer af boliger hvad enten det
er ungdomsboliger, attraktive lejligheder eller noget helt andet.
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 113 I OPRINDELIG TILBUD

239

INDGA

LEJLIGHED 1
165M2

CYKEL P.

LEJLIGHED 2

OPGANG 235 & 237

237

INDGANG

235

INDGANG

EKSISTERENDE

105M2

233

INDGANG

165M2

OPBEVARING

LEJLIGHED 3

90M2

LEJLI

231

INDGANG
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BLOK A6/ FREMTIDIG UDVIKLING
PLAN OG SNIT/ 1_200
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 114 – 115
I OPRINDELIG TILBUD

OPBEVARING
EKSISTERENDE

CYKEL P.

LEJLIGHED 3

OPGANG 231

SNIT AA/ 1:200

105M2

CYKEL P.
OPGANG 233

231

INDGANG

231

INDGANG

CYKEL P.

A

A

231

INDGANG

CYKEL P.
OPGANG 231
CYKEL P.

CYKEL P.

CYKEL P.

CYKEL P.

OPGANG 233

OPGANG 231

OPGANG 233

OPBEVARING
EKSISTERENDE

B

LEJLIGHED 3

OPBEVARING

105M2

EKSISTERENDE

B

LEJLIGHED 3
105M2

231

PLAN NIVEAU 2,4/ 1:200

INDGANG

231

INDGANG

A

A
LEJLIGHED 1
165M2

SELSKABSLOKALE
FÆLLES

B

LEJLIGHED 1
165M2

HASLE CENTERVEJ

PLAN NIVEAU 0/ 1:200
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B

239

INDGANG

LEJLIGHED 2

CYKEL P.

90M2

SELSKABSLOKALE

OPGANG 235 & 237

FÆLLES

LEJLIGHED 1
165M2

233

235

INDGANG

237

INDGANG

CYKEL P.

INDGANG

OPGANG 239

HASLE CENTERVEJ

239

INDGANG

233

235

237

233

235

237

INDGANG

INDGANG

INDGANG

OPBEVARING OPBEVARING

INDGANG

INDGANG

OPBEVARING OPBEVARING

INDGANG

CYKEL P.

OPGANG 235 & 237

CYKEL P.

OPGANG 235 & 237

A
LEJLIGHED 1
165M2 / TO PLAN

A
LEJLIGHED 1

SELSKABSLOKALE

165M2 / TO PLAN

FÆLLES

SELSKABSLOKALE

LEJLIGHED 2

B

FÆLLES

95M2

OPBEVARING
EKSISTERENDE

B

LEJLIGHED 2
95M2

OPBEVARING
233

235

233

235

INDGANG

EKSISTERENDE

INDGANG

INDGANG

237

INDGANG

237

INDGANG

INDGANG

239

INDGANG

239

INDGANG

A

CYKEL P.

LEJLIGHED 1

OPGANG 239

165M2

CYKEL P.

237

INDGANG

LEJLIGHED 1
165M2
LEJLIGHED
3

LEJLIGHED 2

OPGANG 235 & 237

90M2

235

INDGANG

CYKEL P.
OPGANG 239
SELSKABSLOKALE
FÆLLES
OPBEVARING
EKSISTERENDE

105M2

233

INDGANG

A

231

INDGANG

N
SELSKABSLOKALE

B

FÆLLES

B

239

INDGANG

239

INDGANG
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BLOK A6/ FREMTIDIG UDVIKLING
FACADE OPSTALT/ 1_200
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 116 – 117
I OPRINDELIG TILBUD

OPSTALT A6 / ØST

OPSTALT A6 / VEST
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GRØN KILE MELLEM BLOK A5 OG A6
STEMNINGSVISUALISERING.
CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE MARKANTE. SE PLANER SIDE
128-129 SAMT OPSTALT SIDE 130-131.
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FASE 2 / OPGANGE BLOK B+C
For at skabe en relation og en sammenbinding af Bispehaven
videreføres mange af de samme principper fra A-blokkene.
Cykelskurene som tryghedsskabende element, samt kvalitet og
hjemlig skala med tegl og trælameller. Der laves gennemgang
gennem blokkene, og hovedparten af tremmerummene bevares.
B- og C-blokkene har en højdeforskel fra eksisterende
indgangsside til bagside. Derfor er det kun bagsiden, der aktiveres
i en nyrenovering. Den eksisterende arkade lukkes af med en
teglmur og cykelskure med trælameller. Teglen og trælamellerne er
med til at give en velkendt skala. Facaderne på B- og C-blokkene
er noget kortere end på A-blokkene og får derfor kun en farve
tegl pr. blok. Blokkene får forskellige nuancer tegl, som giver en
forskellighed og genkendelighed blokkene imellem.
Hver blok har en ankomst- og en opholdside. Blokkene hænger
dermed sammen to og to og deler opholdsrum. Det giver ejerskab
til udearealerne og giver bedre tryghed og tilhørsforhold. Det
er med til at beskytte området, og giver rige muligheder for at
godt naboskab kan udvikle sig. Der er indtænkt forhaver til hver
opgang, som er med til at adskille offentlig og privat.
Der er et tydeligt trækpunkt ved boldbanen og vandtårnet, og det
forstærkes ved bearbejdningen af de grønne rum, som en sikker
gå-zone.
I fremtiden er det muligt at aktivere de tre rum imellem hver blok,
uanset om det er til fælleslokaler, lejligheder eller noget helt tredje.
Rummene er regulære og ville kunne aktiveres, hvis det findes
nødvendigt engang.

STEMNINGSVISUALISERING.
CYKELSKURENE FLUGTER MED FACADERNE OG GLASINDGANGENE ER BLEVET MERE MARKANTE. SE PLANER SIDE
128-129 SAMT OPSTALT SIDE 130-131.
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B SPE

HAVERNE

OPGANGSPRINCIP
I hver opgang etableres cykelparkering, mens udvalgte
pulterrum og trappekerner bevares som de er. Cykelparkeringen
er indplaceret så eksisterende varmerum, vaskeri mm stadig er
etableret i alle blokke.
OPDATERET TEKST OG AXO-DIAGRAM. ERSTATTER SIDE 121
I OPRINDELIG TILBUD

FACADE

CYKELSKURE

OPGANGE

Vestfacaden lukkes af med en teglmur, der er med til at binde
området sammen med resten at Bispehaven, samt give et udtryk
af menneskelig skala og kvalitet.

Et cykelskur der tilhører hver opgang bruges som
tryghedsskabende element. De åbne skure giver visuel kontakt
og lyser op om aftenen.

Opgangene har indgang fra begge sider og giver mulighed for
forbindelse igennem blokkene for opgangens beboere. Hver
opgang fungerer som fordelingsområde for de tilhørende
fællesfunktioner.

OPDATERET DIAGRAM. CYKELSKURENE
FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 159-159

OPDATERET DIAGRAM. CYKELSKURENE
FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 158-159

OPDATERET DIAGRAM. CYKELSKURENE
FLUGTER MED FACADERNE I REVIDERET
PROJEKT. SE PLANER SIDE 158-159
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BLOK B1/ FASE 2
OPSTALT, SNIT & PLAN/ 1_200
OPDATEREDE TEGNINGER. ERSTATTER SIDE 122 – 123
I OPRINDELIG TILBUD

SNIT BB/ 1:200

DISP. RUM
DISP.59RUM
OPGANG
OPGANG 59

SNIT BB
SNIT BB

DISP. RUM
DISP.59RUM
OPGANG
OPGANG 59

SNIT AA/ 1:200
SNIT AA
SNIT AA

DISP. RUM
DISP.59RUM
OPGANG
OPGANG 59

SNIT AA
SNIT AA

PLAN/ 1:200
PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 57
OPGANG 57
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PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 59
OPGANG 59

PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 61

PULTERRUM DISP. RUM
PULTERRUM
DISP.59RUM
OPGANG 59
OPGANG

OPGANG 61

OPGANG 59

61
61
OPGANG

DISP. RUM
DISP.57+59
RUM
OPGANG

OPGANG 57

OPGANG 57+59

57
57
OPGANG
OPGANG

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
59 P.

DISP. RUM
DISP.59RUM
OPGANG

OPGANG 59

OPGANG 59

57
57
INDGANG

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
61 P.

DISP. RUM
DISP.59RUM
OPGANG

OPGANG 61

OPGANG 59

59
59
INDGANG

61
61
INDGANG

59
59

INDGANG

57
57

INDGANG

61
61

INDGANG

57
57
INDGANG

59
59
INDGANG

INDGANG

61
61
INDGANG

INDGANG

DISP. RUM
DISP.57+59
RUM
OPGANG

OPGANG 57

OPGANG 57

OPGANG

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
57 P.

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
57 P.

PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 57

OPGANG 59

59
59
OPGANG

OPGANG

OPGANG 57+59

HAVERNE

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
59 P.

INDGANG

DISP. RUM
DISP. RUM
OPGANG 59
OPGANG 59

OPGANG 59

CYKEL P.
CYKEL
OPGANG
61 P.

DISP. RUM
DISP.61RUM
OPGANG

OPGANG 61

OPGANG 61

SNIT AA
SNIT AA

PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 59

PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 59

OPGANG 59

57
57
INDGANG
INDGANG

OPGANG 59

59
59
INDGANG
INDGANG

PULTERRUM
PULTERRUM
OPGANG 61
OPGANG 61

61
61
INDGANG
INDGANG
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PULTERRUM
OPGANG 57

PULTERRUM
OPGANG 57

BLOK B1/ FREMTID
OPSTALT, SNIT & PLAN/ 1_200
TILFØJEDE TEGNINGER. SUPPLERE INFORMATION OM
B + C BLOKKENE I FREMTIDIG UDVIKLING.

SNIT BB/ 1:200

DISP. RUM
CYKELVÆRKSTED

DISP. RUM

SNIT AA/ 1:200

SNIT AA

CYKELVÆRKSTED

SNIT AA

DISP. RUM
CYKELVÆRKSTED

SNIT AA

DISP. RUM
CYKELVÆRKSTED

SNIT AA

PLAN/ 1:200

160

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

PULTERRUM

PULTERRUM

OPGANG 59

57

PULTERRUM

INDGANG

OPGANG 59

59

PULTERRUM

INDGANG

OPGANG 59

57

CYKEL P.

LEJLIGHED

CYKEL P.

OPGANG 57

57

INDGANG

OPGANG 57

LEJLIGHED

CYKEL P.

59

INDGANG

LEJLIGHED

CYKEL P.

OPGANG 59

59

INDGANG

59

61

INDGANG

57

OPGANG 57

CYKEL P.

61

INDGANG

OPGANG 61

INDGANG

INDGANG

OPGANG 59

INDGANG

CYKEL P.

DISP. RUM

OPGANG 61

CAFÉ

61

INDGANG

OPGANG 57

CAFÉ

61

59
LEJLIGHED

DISP. RUM

61
LEJLIGHED

OPGANG 59

57

OPGANG 57

CAFÉ

INDGANG

LEJLIGHED

OPGANG 57

DISP. RUM

OPGANG 61

59

INDGANG

CYKEL P.

INDGANG

INDGANG

OPGANG 59

59

61

57

61

61

OPGANG 59

OPGANG 59
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OPGANG 61

57

LEJLIGHED

B SPE

57

OPGANG 57

CYKEL P.

PULTERRUM

INDGANG

CYKEL P.

OPGANG 57

OPGANG 61

59

INDGANG

CYKEL P.

OPGANG 59

PULTERRUM

CYKEL P.

INDGANG

LEJLIGHED

OPGANG 59

OPGANG 59

CYKEL P.

DISP. RUM

OPGANG 61

SNIT AA

CAFÉ

SNIT AA

PULTERRUM

PULTERRUM

OPGANG 57

PULTERRUM

PULTERRUM

OPGANG 59

57

INDGANG

OPGANG 57

PULTERRUM

OPGANG 61

59

INDGANG

OPGANG 59

57

INDGANG

PULTERRUM

61

INDGANG

OPGANG 61

59

INDGANG

61

INDGANG
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BLOK B + C / FASE 2
ET SAMLET UDTRYK I HARMONI MED
A BLOKKENE

OPSTALT/ 1:200

ANKOMSTRUM MELLEM BLOK B2-B3
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B SPE

HAVERNE

INFRASTRUKTUR
Området deles i ankomst og opholdszoner. Dette giver hver blok
en ankomst og en opholdsside.

FACADER / MATERIALITET
Der arbejdes med en farve tegl på hver facade. Facaderne får
skiftevis en nuance så det er nemmere at adskille blokkene fra
hinanden.

FÆLLESSKAB / GÅRDRUM
Blokkene bindes sammen to og to, og får et grønt traffik frit rum
i mellem. Det grønne rum differentieres for at adskille de ellers
ens rum fra hinanden.
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VANDTANKEN/ HOVEDIDE
Vandtanken i Bispehavens nordøstlige hjørne rummer et stort
potentiale for fremtidig brug. Som en skjult skat fremstår den
rå beton tank som et uopdaget rum, der blot venter på at blive
aktiveret. Den rå karakter giver tanken et særpræget udtryk som
i sig selv er en stor kvalitet. På denne baggrund foreslår vi at
være så tro mod tanken som muligt; At bevæge sig i det store
underjordiske rum er en iscenesættelse i sig selv. Adgang og lys
bliver derfor værktøjerne for nøjsomt at aktivere tanken.

stærk effekt at arbejde med og ved at introducere glas cylinderen
arbejder lyset tovejs. Om dagen fungerer den som en lys tragt,
der oplyser det særprægede rum – om aftenen står cylinderen
oplyst af Vandtankens belysning. Denne dualitet er simpel, men
effektfuld. Man kan forestille sig at Vandanken lyser op om
aftenen, når arrangementer finder sted. Beboer og besøgende får
en visuel invitation til at besøge og interagere med Vandtanken,
ved synet af den oplyst glas cylinder.

Dualitet:
Vandtankens geometriske form og konstruktion danner naturligt
mulighed for at skære en cirkulær åbning i midten af tanken. Ved
at placere en 8 meter høj glas cylinder over åbningen skabes
et markant, men simpelt varetegn over terræn. Vandtårnet og
den slanke glas cylinder står i flot samspil, som et vartegn for
området. Ved at indplacere en skulpturel og smuk trappe, der fører
fra glas cylinderen ned i Vandtanken, iscenesættes ankomsten
til Vandtanken. Langs trappens kurvede form, bevæger de
besøgende sig med lyset ned i dybet. Allerede her vil oplevelsen
være mærkbar og inspirerende.

Trappen:
Den skulpturelle trappe indpasser sig elegant i Vandtankens søjle
konstruktion. Besøgende får oplevelsen af at komme tæt på
Vandtankens rå elementer i en naturlig bevægelse ned i dybet.
Den hvide trappe med trætrin står frem i rummet som et markant
arkitektonisk element, der i sig selv er en oplevelse.

Lyset er derfor det afgørende design parametre for udviklingen
af vandtanken. Dualiteten mellem lys og mørke er i sig selv en

muligt at kigge ned i Vandtanken.
Muligheder for benyttelse:
Vandtanken er tænkt som et rå rum, hvor kreativiteten skal
indtage og udfolde mulighederne for brugen. Man kan forestille
sig en fotoudstilling, hvor det betagende lysindtag er med til at
iscenesætte oplevelsen af udstillingen. Et mad arrangement, hvor
lokale fra Bispehaven laver workshops med spisning. En kendt
restaurant i Århus vil lave en mad oplevelse, hvor gæsterne
spiser gourmet mad i den rå Vandtank. De mange muligheder gør
Vandtanken til en stor attraktion og kan være med til at udviske
grænsen til Bispehaven og bringe Århus tættere på.

Landskab:
Landskabet omkring indgangen til Vandtanken tænkes aktiveret
med siddeelementer. Lyset fra glas cylinderen er med til naturligt
at lave et oplyst område om aftenen, som vil være et naturligt
samlingspunkt ved arrangementer. En anden mulighed er også
at skære større cirkulære åbninger ned til Vandtanken – dette
ville skabe mere lys i dybet, men også være åbninger, hvor det er

BEVARE KONSTRUKTION

RUMSKABENDE TRAPPE

CENTER

Ved at bevare konstruktionen og lade Vandtanken fremstrå
rå iscenesættes rummet på en unik måde. En reference til
Krystallerne i København giver et godt billede af mulighederne.

Den organiske trappe tilføjer et nye og visuelt appellerende
element. Det klare lysindfald og den betagende trappe skaber
karakter og identitet.

Under den cirkulære åbning i Vandtanken placeres en scene.
Scenen er samme størrelse som åbningen og indplacerer
sig elegant i trappeforløbet. Scenen kan bruges til et væld af
formål og den naturlige belysning fra glas cylinderen, skaber en
dramatisk iscenesættelse.

166

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

B SPE

DAG

HAVERNE

NAT

LYS TRÆKKES NED I VANDTANKEN

LYS KOMMER OP AF VANDTANKEN

Gennem den translucente cylinder trækkes lys ned i vandtanken
om dagen. Cylinderen får en mat overflade der ikke giver kig,
men bare lukker lys ned.

Om aftenen lyser den translucente cylinder området over
vandtanken op. Cylinderen vil få et gradueret lys med det
kraftigste i bunden, nede fra vandtanken. Lyset vil give den
bare flade omkring indgangen til vandtanken liv, og vil være
tryghedskabende samtidig med at det bliver et pejlemærke i
området.

ADGANG

LANDSKAB

BEARBEJDNING

En stor cylindrisk glas indgang er placeret centreret over
Vandtanken. Det simple motiv bliver ikonisk i sin funktionalitet,
ved både at skabe lys i Vandtanken om dagen, men også lyser
området op om aftenen.

Det eneste der bliver synligt over jordem, er en translucent
cylinder. Cylinderen bliver et pejlemærke i området, og giver
lys ned til vandtanken . Udover at give lys til vandtanken, så
vil cylinderen også lyse op om aftenen, og vil dermed fungerer
som et tryghedselement i området.

Konceptet omkring vandtanken er felksibelt og kan bearbejdes
på mange måde. Det er muligt at etablere flere cylindere som
både kan fungere som lysindtag, eller som siddemøbler eller
elevatorkerne.
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UDSTILLINGER/ ARRANGEMENTER/ EVENTS
Vandtanken vil være et unikt sted at udstille, og kan med
erfaringer fra Cisterne blive en succes. Vandtanken kan både
udlejes til lokale eller eksterne lejere, og vandtanken vil på
den måde kunne trække mange forskellige typer mennesker til
området.

KONCERTER/ TEATER/ KONFERENCER/ FESTER
Vandtanken kan udnyttes til mange forskellige arrangementer,
heribladnt koncerter. Med vandtankens unikke udseende, og
rummelige oplevelse, vil det være et trækplaster for mange.
Både hvad angår patinerede materialer, lysforhold og akustik.
Vandtanken er ideel til koncerter, foredrag, teater og meget andet
vil være med til at sætte Bispehaven i et nyt lys.

MADARRANGEMENTER/ KONFERENCER/ LEJE
Vandtankens lokaler kan rumme mange mennesker, og vil med
sin særlige rammer kunne huse forskellige typer arrangementer.
Vandtanken kan både udlejes til lokale eller eksterne lejere, og
vandtanken vil på den måde kunne trække mange forskellige
typer mennesker til området. En type arrangement kunne være
madkulutur, med fokus på områdets mange nationaliter.
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FUNKTIONALITET/ MULIGHEDSFELT

PÅ OVERFLADEN

I VANDTANKEN

DET ER EN MULIGHED AT VIDEREFØRE CYLINDERFORMEN
PÅ OVERFLADEN, FOR AT SKABE FLERE OVENLYS SAMT
LAVE MØBLERING OMKRING INDGANGEN TIL VANDTANKEN.
EN CYLINDER KAN LIGELEDES VÆRE ELEVATOR NED TIL
VANDTANKEN, OG BRUGES TIL GANBESVÆREDE SAMT
VARELEVERING. CYLINDENDERNE KAN VARIERE I HØJDE OG
DIAMETER, OG KAN GIVE OMRÅDET OMRKING VANDTANKEN
EN STØRRE BRUG, VED AT AKTIVERE OMRÅDET.

SIDERUMMET TIL SELVE VANDTANKEN SOM FUNGERER SOM
INDGANG I DAG, KAN AKTIVRES PÅ FORSKELLGIE MÅDER.
DET ER MULIGT STADIG AT BEHOLDE TRAPPEN OG ETABLERE
ELEVATOR FOR AT GANGBESVÆREDE MULIGHED FOR AT
KOMME NED I VANDTANKEN. HVIS FLERE FUNKTIONER
ØNSKES KAN FLERE SIDERUM ETABLERES, TIL FUNKTIONER
SOM TOILET, KØKKEN, DEPOT OG LIGNEND FUNKTIONER
DER KAN FORBEDRE MUILGHEDSFELTET FOR BRUG AF
VANDTANKEN.

CISTERNENE PORTUGAL
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B SPE

HAVERNE

KONCERTER
Cisternerne i København udnyttes til mange forskellige
arrangementer, heribladnt koncerter. Cisternes
gamle vægge med patina skaber en stemning og
er den perfekte ramme for kulturelle arrangementer.
Koncerter, foredrag, teater og meget andet vil være en
unik oplevelse i vandtanken, og vil kunne trække folk
til ude fra Bispehavens område.

KUNST
Cisterne i København bruges til mange formål,
og bruges blandt andet til udstillinger. En udstilling
har blandt andet været med kunst, som placeres
i stemningsgivende omgivelser. Vandtanken vil
ligeledes kunne bruges som ramme for udstillinger,
og kan både udlejes til lokale eller eksterne lejere, der
kan trække folk til området.

EVENTS
Cisterne i København bruges til mange formål, og
bruges blandt andet til events. Et event har blandt
andet været iscenesættelse via lys og projektering
af billeder på de gamle omgivelser. Vandtanken vil
ligeledes kunne bruges som ramme for dette, og kan
både udlejes til lokale eller eksterne lejere, der kan
trække folk til området.
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BISPEHAVEN

PROCES OG INDDRAGELSE
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REDEGØRELSE
11.6.1. Redegørelser
Tilbudsgiver skal, gennem tekst og diagrammer, redegøre for,
hvordan tilbuddet løser de udfordringer og opgaver der beskrives i konkurrenceprogrammet.

Vores afsæt
I konkurrenceprogrammets afsnit ”Proces og inddragelse”
redegøres der for den forudgående proces vedr. proces og
beboerinddragelse. Tryghedsprojektet blev indledt allerede i
2011, og har været igennem flere analyse- og inddragelsesfaser
med beboerne i Bispehaven. En proces som vi tager afsæt i, når
tryghedsrenoveringen projekteres og udføres med en stor grad
beboerinddragelse og under ledelse af erfarne og kompetente
projektledere fra teamet.

Tryghedsrenoveringen i Bispehaven bunder i en stor forundersøgelse. Resultaterne fra denne samt helhedsplanen og
konkurrencebetingelserne er lagt frem i udbudsmaterialet, og
fortæller ikke bare om et renoveringsprojekt, men giver samtidig
forståelsen af, at projektet er dybt forankret i sociale og mentale
elementer i Bispehaven.

Tryghedsrenoveringen er første skridt i en langsigtet
omdannelse af Bispehaven.
Det er ikke bare Danmarks første tryghedsrenovering nogensinde. Det er også et forgangsprojekt for resten af området, og
der er flere projekter i vente, der skal skabe en omdannelse og
en positiv oplevelse af Bispehaven både blandt beboerne, men
også gøre Bispehaven et attraktivt sted for kommende beboere.

Vores projekt har således ikke bare betydning for denne tryghedsrenovering, men vil sprede ringe for kommende projekter
under Bispehavens helhedsplan og med stor sandsynlig skabe
interesse hos landets øvrige boligforeninger.

Tryghed – også i processen
Vores projekt er et forgangsprojekt, men hviler på erfaringer
med beboerinddragelse hos Enemærke & Petersen og vores
stærke rådgiverteam. Vi integrerer de tre spor- det sociale, det
mentale og det fysiske i vores beboerproces ligesom de er en
samlet del af projektet for forankring og styrkelse.
Der allokeres nøglemedarbejdere i vores organisation til at varetage
disse opgaver i både projekterings- og udførelsesprocessen.

H E L HED S PL A N E N
CASES OG
DELPROJEKTER

TRYGHEDSPROJEKTET
KOMMENDE PROJEKT

FORELØBIG
BEBOERINDDRAGELSE
ERFA:
VIBY SYD OG
GELLERUP

DET
NYE
BISPEHAVEN
KOMMENDE PROJEKT

DENNE TRYGHEDSRENOVERING

DEN SOCIALE DIMENSION

Vi bygger videre på den omfattende sociale involveringsproces,
der ligger forud for udbudsmaterialet ved at inddrage beboerne i
de dele af projektet som er oplagte, og hvor beboernes input giver
værdi for den videre bearbejdning.
Fællesskaber er med til at styrke trygheden og sammenholdet i et
boligområde, og vi tilbyder en høj grad af inddragelse, hvor beboerne indgår som en vigtig kilde til et bæredygtigt projekt, der skal
medvirke til at Bispehaven bliver et attraktivt sted at bo fremover.
Beboerne bliver ikke bare hørt i en proces, der ellers kan føles
overvældende, men de får nogle rammer til at lære hinanden bedre
at kende, og være fælles om nogle sjove projekter. Det skaber ikke
bare tryghed. Det skaber også glæde og godt naboskab.

DEN MENTALE DIMENSION

Den mentale dimension handler om forestillinger. Hvad vi forestiller
os om hinanden, og hvad vi tænker om os selv. Fordomme er tit
resultat af negative forestillinger, når vi ikke møder og lærer hinanden
at kende. Men har vi tillid til os selv, vil det være nemmere at få
det til andre. Muligheden for at komme i job, betyder meget for
de fleste af os. Det definerer hvem vi er. Byggesager indeholder et
utroligt stort potentiale for at komme ind på arbejdsmarkedet,
og det har vi set mange gange i Enemærke & Petersen.
Vores tilgang til praktikanter og at ansætte beboere i processen,
kan være en unik chance for den enkelte for at opbygge en arbejdsidentitet, men også at skabe engagement og begejstring omkring
tryghedsrenoveringen.

DEN FYSISKE DIMENSION

Det forudgående beboerarbejde har haft sit fysiske udgangspunkt
i containeren og nu i tryghedskontoret. Et fysisk samlingssted er
et rigtig godt udgangspunkt for at vi kan arbejde videre med vores
proces i samarbejde med beboerne og bygherre. Vi har typisk
på store renoveringssager et beboerkontor, hvor beboerne kan
henvende sig ad hoc med spørgsmål omkring renoveringen. Vi ser
her en mulighed for at samarbejde med tryghedskontoret omkring
ordinær beboerinformation, men også omkring de delprojekter og
diverse tiltag, som vi ønsker at beboerne skal være en del af.
Vi ser en mulighed for at integrere vores beboerfunktion samt vores
øvrige tiltag med tryghedskontoret.
Dertil kommer selvfølgelig de rammer i form af haver, motionsfaciliteter, værksteder mm. som vi tilbyder i forbindelse med
anlægsarbejderne, og som vi lader stå tilbage efter processen er
vel overstået.
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EN CIRKULÆR BYGGEPLADS I BISPEHAVEN
MÅL
Hvad nu hvis nedrivning og udvikling af nye materialer i Bispehaven
blev vejen ind på arbejdsmarkedet for socialt udsatte?
UDFORDRING
Bispehaven oplever utryghed i området. Utrygheden er til dels
drevet af at unge samles i store grupper og gør andre beboere
utrygge ved blandt andet at ryge hash i området. Dette kan foregå
i opgangene, i udearealer og i parkeringskælderen. På grund af
utrygheden skal blandt andet parkeringskælderen fjernes.
IDE
Idéen er at renoveringen i Bispehaven danner grundlag for at
skabe et boligområde og en bydel hvor menneskelige og fysiske
ressourcer udnyttes bedst muligt, og opnår den højest mulige
værdi, til gavn for miljø og sociale forhold.
POTENTIALE
Kan man tage de to ting der skaber mest utryghed – de store

grupper af unge og parkeringskælderen – og gøre disse til positive
fordele?
Materialerne, der skal nedrives kan have potentiale til at blive
udviklet og transformeret til nye upcyclede byggematerialer,
hvilket vil være til gavn for miljøet, da det erstatter produktion og
transport til nybyggeri og derved
reducerer CO2 og brugen af jomfruelige materialer.
Derudover skal socialt udsatte (specifikt de unge, som skaber
utryghed) inddrages i en kompetenceudviklende proces, hvor de
gennem et kvalificeringsforløb kan være med til at bidrage med
deres nuværende ressourcer og nye ressourcer de tilegner sig i
kraft af projektet.

GEVINST FOR BEBOERNE
Renoveringen vil fjerne fysiske elementer af utryghed i Bispehaven, derudover kan det være med til at få de unge, som skaber
utryghed motiveret til et alternativ til deres nuværende dagligdag.
EFFEKT
Effekten kan måles på, at området bliver mere bæredygtigt i
holistisk forstand. Initiativerne vil skabe beskæftigelsesmuligheder og potentielt arbejdspladser for de unge socialt udsatte
grupper, der dermed vil opnå en forhøjet livskvalitet, derudover
vil effekten af projektet kunne beregnes i sparet CO2 og materialeforbrug og endeligt vil projektet lave en transformation af de
utrygge områder til gavn for beboerne.

FORANDRINGSDRIVER
Idéen i Bispehaven er at aktivere de uudnyttede tilstedeværende
menneskelige og fysiske ressourcer, der derved transformerer
områdets identitet indefra-ud og danner grundlag for en radikal
forandring af både menneskelige og fysiske ressourcer.

Lendager Up – Upcycle i verdensklasse.

TEKST TILFØJET I FASE 2 OG FREDIGERET ASE 3
SUPPLERER S. 138 DET OPRINDELIGE TILBUD

Lendager Up er en virksomhed i Lendager Group, der leverer viden og ydelser inden for lokalt producerede upcycle byggematerialer. Med en innovativ tilgang til at genanvende affaldsmaterialer i byggeriet, har de introduceret den cirkulære byggeplads, og
ikke mindst været med til at slå tonen an for potentialet i bæredygtigt byggeri og landskab.
Lendager Up indgår i vores team som konsulenter ved upcycling produkter i forbindelse med nedrivning af eksisterende beton og
genanvendelse af materialer i indbygningsfasen.
Lendager Up er ligeledes en del af konsulentteamet i forbindelse med processen for beboerinvolvering, og vil også blive set som
aktive parter i faciliteringen af workshops og hele idégenereringen.
De er også aktive og ansvarlige parter i kvalificeringen af socialt udsatte/ unge mennesker, og forpligter sig ligesom mange af
vores øvrige samarbejdspartnere i ansættelsen af de socialt udsatte.

DET CIRKULÆRE SAMFUND
DEN CIRKULÆRE BYGGEPLADS
Den cirkulære byggeplads bygger på principperne
bag den cirkulære økonomi. På den cirkulære byggeplads findes der ikke affald, kun ressourcer. De
nedrevne materialer der tidligere blev betegnet som
byggeaffald, sorteres, renses og transformeres sådan at de på ny bliver til byggematerialer der indgår
som byggeklodser i det nye byggeri. Ved at tænke
byggepladsen som et kredsløb hvor alt kan genanvendes, opnår man økonomiske besparelser, man
skåner miljøet, der er mulighed for innovative nye
produkter og der skabes nye arbejdspladser. Således vil processen være at det nedrevne byggeaffald
går fra at være affald til at blive en ressource, ressourcen bliver omdannet til et produkt, og produktet
bliver i sidste ende en del af en bygning.
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DELPROJEKTER VI ARBEJDER MED / INDDRAGELSE
Delprojekter vi arbejder med
Oplagte og helt konkrete delprojekter kan være elementer i
forbindelse med opgangshaverne og ”hjerter mellem blokkene”
i forbindelse med landskabsprojektet (se de mange oplæg til
videre bearbejdning med beboerne i forudgående beskrivelse).

dager har specialiseret i genanvendelse af materialer, der cirkler
omkring den bæredygtige byggeplads. Lendager Up har ligesom
resten afteamet en professionel tilgang til renoveringsprojekter
i socialt belastede kvarterer. Her på Bispehaven, hvor der er en
stor nedrivningsentreprise, er det oplagt at kigge på genanvendelse af beton, fx til brug i udlæggelsen af gangstier.

Den cirkulære byggeplads
Arkitektfirmaet Lendager Up bliver en vigtig partner i processen
for beboerinddragelse i forbindelse med projektudviklingen. Len-

Vi vedlægger her udvalgt materiale fra Lendagers portefølge til
inspiration for videre beboerinddragelse, aktivering og ansættelse
af beboere.

Genbrugsbetongulv,
Copenhagen Towers

INSPIRATIONSKATALOG ER UDGÅET
7
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MATERIALE RESSOURCER - UPCYCLING
HVAD ER UPCYCLING?
Upcycling beskriver processen, hvorved et materiale bliver genbrugt uden at nedsætte kvaliteten af materialet til dets næste
brug. Værdien af materialet forøges, og ideelt set har det resulterende produkt en længere levetid end det oprindelige for at
modsvare den større samlede mængde energi, der er blevet brugt
for at skabe det.
HVORFOR UPCYCLING?
Brug af upcyclede materialer, berører tre vigtige og særskilte
områder. For det første minimerer man, ved at bruge upcyclede

materialer, udnyttelsen af jordens svindende ressourcer. Dette er
et meget vigtigt emne idag, da vi ser en stigning i materialeomkostninger og flere og mere alvorlige konsekvenser af tidligere tiders
udnyttelse af rå ressourcer. Mange materialer har en udløbsdato
i dag, og upcycling er en effektiv måde at modvirke dette. For
det andet er anvendelsen af upcyclede materialer med til at reducere mængden af affald, der deponeres på lossepladser, som
forurener jord og truer biodiversiteten. Det affald, der ikke ender
på lossepladser bliver brændt, hvilket frigiver den latente CO2 i
materialerne, der resulterer i en negativ miljøpåvirkning, på trods
af den fjernvarme der skabes i processen. For det tredje er den

mængde energi der bruges, ved genbrug eller upcycling en brøkdel af den energi der bruges, når man omdanner nyudvundne materialer til bygningskomponenter. Produkterne har allerede haft et
liv i en anden sammenhæng, hvilket gør dem CO2-fri, så at sige,
bortset fra den lille mængde energi, der bruges til at transformere
dem. Jo mindre energi et materiale kræver i sin forvandling, desto
bedre (både miljømæssigt og økonomisk) er det at gennemføre.

TEKST TILFØJET I FASE 2 OG
SUPPLERER S. 139 DET OPRINDELIGE TILBUD

1000 m2
betongulv af
genbrugsbeton

Eksempler på upcyclede materialer designet og produceret af Lendager Up
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UPCYCLING AF BETON

De nuværende bygningen
miljøsaneres.

Bygningerne nedknuses til rette kornstørrelser, og sorteres.

Ved enden af byggeriets levetid
indgår det på ny i nye elementer.

Mobilt betonanlæg etableres på
byggepladsen.
Nybyggeri opføres af elementerne.

In citu elementer kan
blive til:
Vægge
Bjælker
Søjler
Etageadskillelser
Terrændæk
Kørefliser
Ydervægge
Forplader

UPCYCLING AF BYGGEAFFALD
Bygge- og anlægsaffald opstår i forbindelse med byggeri, renovering og nedrivning af bygninger og anlæg. Mange af de materialer, der bruges i bygninger, er et resultat af en energikrævende
produktion, der er negativ for både økonomi og miljø. Disse materialer er derfor vigtige at beholde i kredsløbet så længe som
muligt, og en måde at gøre det på, er på ny at anvende materialerne i byggeri og anlæg. Med andre ord: at upcycle byggeaffaldet.
Det ovenstående diagram viser et eksempel på den cirkulære
byggeplads, hvor det er beton fra nedrevne bygninger der omdannes til genbrugsbeton der har alsidige anvendelsesmuligheder
i nye byggeprojekter - og som efter endt levetid atter kan omdannes og indgå i som byggemateriale.
”VI HAR DET BETON VI SKAL BRUGE”
Som det ser ud i dag, står byer og bygninger for 40% af den totale
CO2-udledning, hvoraf 6% udgøres af materialet beton.

Betonelementerne produceres in
situ. 62,5% af elementet er genbrugs tilslag.

Verden over bruges beton i et uhyggeligt stort omfang, og der er
ikke nogle tegn på, at det ændrer sig i den nærmeste fremtid.
Kina alene har igennem de seneste 10-12 år brugt lige så meget
beton, som USA har brugt siden industrialiseringen - dvs. igennem en periode på omkring 150 år.
Men hvorfor kan beton i dag ikke genbruges og upcycles til nye
betonprodukter? Klimaforandringerne skal stoppes, og det er
tydeligt, at beton er et af de store problemer - eller er det et af de
allerstørste potentialer?
Betonbranchen er af den opfattelse, at en bæredygtig genbrug af
beton allerede er en realitet, fordi 96% af al beton genanvendes.

der alternativt anvendes i vejfyld, meget lidt miljøbelastende.
Så hvad ville der ske, hvis vi forestiller os, at beton kunne genbruges i ny beton eller i nye produkter, og dermed blive en del af
et vedvarende kredsløb, som det er tilfældet med så mange andre
produkter i dag? For det første kunne man reducerer den globale
CO2-udledning - og de klimaforandringer det skaber - markant!
Ydermere ville man kunne skabe danske arbejdspladser og en innovativ udvikling, som ikke kun i Danmark, men også globalt set,
vil kunne skabe bæredygtig vækst.
Derfor dette opråb: Vi har det beton vi skal bruge! Udnyt det beton
vi har!

Men er det at knuse beton og smide materialet i jorden som vejfyld en bæredygtig løsning?
Nyproduktionen af beton er ansvarlig for en utroligt stor mængde
udledt CO2, og dermed er det et ekstremt værdifuldt materiale. Til
sammenligning er fremskaffelse af grus og lignende materialer,

TEKST TILFØJET I FASE 2 OG
SUPPLERER S. 139 DET OPRINDELIGE TILBUD
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BETONBLANDER I BISPEHAVERNE

BETONBLANDER
I forbindelse med nedbrydning af beton, opstilles en betonblander, tilsvarende billedet ovenover.
Betonblanderen larmer ikke mere end de øvrige maskiner på
byggepladsen.
Til gengæld gør den lidt mere væsen af sig i volumen og vil
fungere som en slags pejlemærke, når man bevæger sig rundt i
området.
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TEKST OG BILLEDE TILFØJET I FASE 3 OG
SUPPLERER S. 139 DET OPRINDELIGE TILBUD

REFERENCER - UPCYCLING AF BETON
FRA BETONELEMENT TIL FS-STEN
PROCESSEN
Betonelementer fra nuværende boligblokke knuses. Den brugte
beton renses for armeringsstål mm og bruges som tilslag i ny
beton. Den nye beton støbes som fs-sten. De lægges i anlæggets nye køreflader eller parke-ringsarealer.
EFFEKT
Når man konverterer beton til fs-sten opnår man en materialebesparel-se på 70%. Der skabes 25 arbejdspladser i det udsatte
boligområde for bebo-erne og 1 iværksætter opnår mulighed
for at starte og drive virksomhed. Be-boerne opnår mulighed
for at opkvalificere sig selv og udvikle deres kompe-tencer og
færdigheder, og relation til arbejdsmarkedet.

REFERENCE - GENBRUGSBETON

GENBRUGSBETON
I dag er der ikke de store muligheder i genanvendelse af beton.
Beton er et byggemateriale hvor man i produktionen investerer
store mængder CO2, som i princippet går tabt under nedrivning. Ser man på statistikker over genanvendelse af beton, ser
det umiddelbart ret fornuftigt ud, med en genanvendelse på lige
under 100 %. Dykker man ned i hvordan betonen genanvendes
er det dog en helt anden sag. Beton knuses og genanvendes
som vejfyld. Hvis ikke genanvendelse er muligt eller rentabelt,

deponeres betonen til gengæld blot. Der er altså tale om en forringelse af produktet ved recycling. Faktum er, at vi downcycler
CO2-bekostelig beton til ”grus”.
Lendager Up udvikler fremtidens bæredygtige beton, ved at
skabe en beton der kan genbruges i sammenhænge hvor materialet bibeholder sin værdi, og man derved kan lukke kredsløbet
for beton.

Vi har i dag udviklet og udstøbt et slebet genbrugsbetongulv på
ca. 1000 m2 med en genbrugsprocent på ca. 60.
Rent æstetisk har gulvet sit helt eget udtryk i forhold til et klassisk slebet betongulv. Den genanvendte beton træder tydeligt
frem i den nye kompositblanding og skaber et varieret og næsten
naturstenslignende udtryk.
TEKST TILFØJET I FASE 2 OG
SUPPLERER S. 139 DET OPRINDELIGE TILBUD

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

181

BEBOERINVOLVERING
BEBOERINDDRAGELSE OG BEBOERINVOLVERING I PRAKSIS
Inddragelsen er et afgørende element i vores tryghedsrenovering, hvor vi bygger videre på det store forarbejde, som allerede
er foretaget i Bispehaven.
På den fundament og med afsæt i de beboere, der bor i området
tager vi borgerinddragelsen et skridt videre. Det er en inddragelse, der tager beboerne i hånden ved at give mulighed for at
flere forskellige beboergrupper kan involveres i tryghedsrenoveringen, fordi det ikke kun handler om snak, planer og workshop,
men om at gribe til handling, der hvor det giver mening og er
muligt for de enkelte beboere at bidrage.
På baggrund af den viden der allerede findes om
beboerne i området og den løbende dialog med
beboerne i området via situationsinterview bygges inddragelsen
op om interessefællesskaber, der spreder sig.
Vi bygger på de elementære ressourcer og den hjælpsomhed,
der faktisk findes i området og lader den vokse. Og vi ved fra
indsatser i almene boligområder og andre steder i hele landet,
at når vi bygger inddragelse på velfungerende og trygge sociale
mekanismer kommer de mekanismer til at fylde mere end de
utryghedsskabende.

SÅDAN INDDRAGER VI BEBOERNE
I vores beboerneinddragelse involveres beboerne direkte i renoveringen og involveres dér og når det foregår.
Helt konkret vil hvert renoveringsskridt blive visualiseret på
stedet og tæt på dér, hvor relevante beboergrupper færdes. Her
arbejdes med en palet af planlagte pop-up involveringer, hvor

Billeder lånt i al taknemmelighed fra www.aarhus.dk

vi præsenterer glimt af de nye, der skal ske og samtidig viser
mulighederne for at vælge, præge og bidrage.
Beboerne tages ved hånden, fordi inddragelsen bliver konkret
og engagerende. Det betyder at inddragelsen sker løbende
og synligt, hvilket både fremmer lysten til at engagere sig og
trygheden i området, fordi beboerne oplever hinanden engageret
i meningsfulde aktiviteter.

ALLE BEBOERE ER MÅLGRUPPER
Og det gælder ikke kun de beboere, som Enemærke og Petersen
samt Lendager group ansætter til de tunge arbejdsopgaver. Det
glæder også de beboere, der inviteres til at bidrage ved opgangshaverne, gårdrummene, ved fælleshuset, ved kilerne, ved
idrætsfaciliteterne overalt, hvor der bygges noget op inviteres
beboere med til at bidrage. Overalt bliver renoveringen noget
at være sammen om og sætte sit præg på. Den fælles aktivitet,
de interesse fællesskaber, som er kerne i velfungerende sociale
mekanismer stimuleres.

med fokus på særlige målgrupper. Haverne anlægges sammen
med målgrupperne.
Eksempelvis inviteres børn og deres forældre til at afprøve
vandpytter og bidrage til placeringen og formen på vandpytter
i vandpyttehaven. Forældrene involveres i placering og valg af
borde og bænke. Unge og andre sportsinteresserede inviteres
efter samme pop-up involvering til søhaven med basketball,
bordtennis eller måske bordfodbold. Hvad foretrækker de,
hvordan skal det placeres, hvad skal der også være dér. Og kan
de banke os – renoveringsteamet – på åbningsdagen?
I jordhaven inviteres kvinder og andre interesserede til at høre
om og komme med ideer til hvad en jordovn skal kunne bruges
til, hvor den skal placeres, hvordan de gerne vil sidde, når de
bruger ovnen – alt sammen på stedet og når der tages hul på
det konkrete arbejde. Når ovnen er klar får kvinderne ingredienser til at bage brød til områdets beboere, som samtidig også
kan se hvordan man gør. Princippet er det samme for de andre
haver med andre målgrupper.

Ved opgangshaverne er målgruppen børnefamilierne og andre
der vil engagere sig i hvilke træer, buske, krydderurter og blomster, skal der plantes ved opgangshaverne og hvem der giver en
hånd med, når det vælges ud, plantes, plejes og høstes.
Hver opgang får mulighed for at vælge hvilken beplantning og
funktioner.
De prissatte elementer besluttes, udvælges og der tages fat med
at gøre klar og planlægges næste arbejdsdag hver opgang får
mulighed for at få ressourcer til selv at stå for pleje, vedligeholdelse og høst af udbyttet.
I hvert gårdrum anlægges der haver med sin særlige profiler og

”Vi bygger på de elementære
resourcer og den hjælpsomhed,
der faktisk findes i området
og lader den vokse”

TRYGHED MELLEM MENNESKER
”For os betyder en tryghedsrenovering, at alle planer og al vores beboerinddragelse skaber rammer for
de sociale processer, som opbygger tryghed mellem mennesker – mennesker i Bispehaven, men også i
de øvrige dele af Aarhus. Derfor er vi overbevist om, at BispeHAVERNE bliver et attraktivt nyt kvartér i
byen.

Gertrud Øllgaard
Antroprolog
NIRAS

Tryghed opstår, når mennesker foretager sig noget meningsfuldt sammen. Med det afsæt er en renovering en enestående mulighed for at opbygge tryghed, fordi beboerne får noget nyt at samles om - hvis
man vel og mærke gør det rigtigt. Det handler om at gennemføre renoveringen på en måde, så beboerne bidrager så meget som muligt i konkrete beslutninger og arbejdsopgaver. Og et bidrag er også en
taknemmelig hilsen til naboen, der er ansat som arbejdsmand på renoveringen, er ved at plante frugtbuske eller har bagt en kage.
Tryghedsrenoveringen i BispeHAVERNE vil sætte en helt ny standard for, hvordan man løfter trygheden
og livskvaliteten i et boligområde, som samtidig også vil blive attraktivt at besøge og bo i for andre
befolkningsgrupper end dem, der bor der nu.”

LAD OS MØDES!

6 POP-UP WORKSHOPS:

6 MØDER

Når vi taler beboerinddragelse, involvering, tryghed og engagement er dialog
og fælles mødesteder platformene,
vi bygger videre på. Nogle af de helt
konkrete tiltag, vi foreslår i forbindelse
med tryghedsprojektet er workshops,
overleveringsmøder, formelle og uformelle mødesteder mellem beboerne,
vores team og håndværkerne.

Der afholdes seks pop-up workshops
i løbet af perioden. De afholdes på
forskellige steder i områderne, hvor
det giver mening fx opgangshaverne/
gårdhaverne, fælleshuset og evt. andre
steder, hvor der foregår arbejder, hvor
beboerne bidrager.

(overleveringsmøder)
Som opfølgning på workshops afholdes
nogle mindre møder, hvor man som
beboer kan melde sig til en rolle i
projekterne. Det er her man kan give
projektet sin prægning og hvor de små
beslutninger træffes.

182

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

UFORMELLE OG
FORMELLE MØDER
MELLEM BEBOERE OG
HÅNDVÆRKERE
Det påregnes at etablere et midlertidigt
informationscenter, hvor beboerne og
håndværkerne kan mødes og udveksle
spørgsmål og svar mv. Informationscenteret skal om muligt placeres nord
for Hjertet ved Rymarken.

TEKST TILFØJET I FASE 2 OG REDIGERET I FASE 3
SUPPLERER S. 138 OG 139 DET OPRINDELIGE TILBUD

KONCEPTER / FOR PROCES OG INDDRAGELSE
11.6.2. Koncepter for proces og inddragelse
Diagrammer, beskrivelser.
Tilbudsgiver skal gennem beskrivende tekst og diagrammer
redegøre for, hvordan der skabes forankring og ejerskab gennem såvel projektudvikling som etablering og anlæg. En proces
der sikrer en videreførelse af den allerede igangsatte beboerinddragelse med fokus på tryghed, det nære og fællesskaber. Der
skal ligeledes redegøres for, hvordan beboerne bliver styrket i
deres forståelse for de muligheder, tryghedsrenoveringen skaber
på længere sigt.

Vores Advisory board
For at kvalificere forslagene og input fra arkitekterne og det
rådgivende teams og for at få nye inputs, har Enemærke og
Petersen nedsat en advisory board bestående af folk med kendskab til Bispehaven og til beboerne.
I advisory board sidder der blandt andet Gordon Vincenti, som
er lektor på socialrådgiveruddannelsen på VIA University College, og som er og Ali Nuur, som er byrådsmedlem i Aarhus
Kommune og som kender til mange af de somaliske beboere i
Bispehaven. Begge kender til Bispehaven og har samarbejdet
med de boligsociale medarbejdere omkring nogle projekter.

Beboerne medbestemmer
Det er i projekteringsfasen, at de store – og de små beslutninger
– tages, og det er her at beboerne kan med medindflydelse på
dele af projektet. Det gælder i særlig grad nogle af de dele, som
beboerne senere hen har mulighed for at drive eller være en
aktiv del af senere hen, når renoveringen er gennemført.
Vi har her tilrettelagt et forslag som inddrager beboerne i beslutningen af udvalgte delprojekter.

Vi har i tilbudsfasen afholdt et møde med advisory board, hvor
vi fremlagde vores materiale og fået værdifulde inputs, som vi
efterfølgende har bearbejdet og indarbejdet i vores materiale.

Vores mentorfunktion
Hos Enemærke og Petersen tages der ansvar – også et socialt
ansvar. Vi ved fra vores renoveringssag på Rosenhøj i Viby Syd,

at ansættelse af beboere vil skabe ejerskab og øge ansvarsfølelsen omkring byggeprocessen – og forhåbentlig efterlade nogle
gode værktøjer og rammer for beboerne at arbejde videre med.
Vi har gode erfaringer fra lignende projekter, hvor ansættelse af
de unge har været med til at reducere hærværk på byggepladsen samtidig med, at den unge har fået beskæftigelse, mere
selvtillid og en bedre mulighed for en fremtid på arbejdsmarkedet.
Vi ved, at det ikke er nemt og at det kræver tålmodighed og
vejledning fra ”arbejdsgiveren”. Derfor får den unge tilknyttet
en mentor, som kan være sparringspartner og kontaktperson
for den unge/ ansatte beboer og den beskæftigelsesformidler fx
Byg Op, der etableres et samarbejde med.
Vi og vores underentreprenører stiller op med en mentor hver
til tryghedsrenoveringen. Vores mentorer har erfaringer med de
unge fra andre byggeprojekter, og har opnået store og bæredygtige resultater.

C REATIVE KICK OFF WORKSHOP

CREATIVE KICK OFF WORKSHOP

ADVISORY BOARD

PROJEKT
BEARBEJDNING 1

Creative Kick Off workshop
Deltagere:
• Repræsentanter fra Østjysk Bolig
• Beboerrepræsentanter
• De udførende teams & rådgivere
• Entreprenører
• Mentorer (fra E&P, jordentreprenør Enkon og IF nedbrydning)
• Beboere ansat i renoveringen og andre beboerrepræsentanter

Formål:
• Fremlæggelse af inspirationsprojekter fra Lendager Group
og de øvrige i teamet omkring fx disponering af fællesarealer
fremlagt for deltagerne
• Deltagerne inddeles i grupper, der diskuterer forslagene og
udvælge de forslag og ideer, der skal arbejdes videre med

BEARBEJDNING 2

Bearbejdning 1
Mentoren og de beboere ansatte omsætter ideerne og forslagene fra Creative Kick Off workshop til praksis i et produktionsværkested, der er placeret på et hensigtsmæssigt sted
i bebyggelsen, fx uudnyttede kældre. Der er mulighed for at
værkstederne kan forblive efter renoveringen er endt til gavn
for kreative og praktiske projekter.

Advisory board møde
Deltager:
• Udvalgte deltagere fra Creative Kick off workshop
• Nye deltagere, der kan kigge på det med frisk øjne
Formål:
• Produktet/ resultatet, som beboeransatte og mentorer har
udarbejdet vises frem for nye deltagere

• Nye deltagere kommer med deres input og feedback til
produktet
• Ideerne kvalificeres og bearbejdes

Bearbejdning 2
På baggrund af de modtagne input fra Advisory board-mødet
arbejder mentorerne og de ansatte beboere videre med produktet.

Processen gentages indtil det ønskede resultat opnås og der
foreligger en godkendelse af gruppen.
Herefter bliver den fysiske udførsel iværksat af mentorerne og af
de ansatte beboere.
Enemærke og Petersen faciliteter denne proces.
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FORSLAG TIL AKTIVITET / PROCES & MØDEPLAN
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1

• Planlægning og afklaring
bygherre og E&P

BEBOER
KOMMUNIKATION

• Opstartsmøde - blokvis
• Blokmøde - blokvis
• Infoblade
• Infokontor
• Varslinger
• Hjemmeside
• Infotavler

BEBOER
INFORMATION
Spørg mig

• Byggepladsvandringer
• Projektkontor / E&P huset
• Spørg mig
• Facebook
• Infokontor

OPKVALIFICERING

• Intro
• Ansættelser
• Løbende aktiviteter/
kvalificering
• Kurser

TRYGHED

• Tryghedskontor

6
6

• Pop-up aktiviteter
• Overleveringsmøder

m
m

ø
ø

d
d

e
e

r
r

• Kontrakt
• Justering af tidsplan projektering

BYGGEPROCES

• Tidsplan udførelse
• Bygherremøder
• Arbejdsmiljø
• Projekteringsmøde
• Projektgranskning
• Fagtilsyn

VÆRKTØJSKASSEN:
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IKT

Digital KS
Cirkulær byggeplads
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Beboerkommunikation

SPØRG MIG

Mentorordning

TRYGHEDSRENOVERING BISPEHAVEN/ ENEMÆRKE & PETERSEN/ AARHUS ARKITEKTERNE/ BYMUNCH/ NIRAS

185

INDDRAGELSE / PRAKTIKANT PÅ TRYGHEDSRENOVERINGEN
Bliv en del af tryghedsrenoveringen som praktikant
eller lærling
Vi har tilrettelagt et utroligt stærkt og gennemprøvet setup til
håndteringen af praktikanter, lærlinge og ansatte beboere. Vi har
allerede nu allokeret tid hos vores mentorer, der lige nu udfører
et bemærkelsesværdigt arbejde i forbindelse med den sociale
indsats på Rosenhøj. Mentorerne er også kontaktpersoner, der
hele tiden er tæt på vores unge praktikanter, og som er tilgængelige i løbet af dagen.
Et forløb fra kontakt til Enemærke & Petersen til en evt. ansættelse kan se således ud:

Fordele ved at engagere beboerne / de unge i byggeriet:
• Det skaber værdi for området og for det enkelte at blive
engageret i nye brobyggende fællesskaber
• Det formindsker hærværket i området og på byggepladsen
• Det skaber en kollektiv forpligtigelse i hele området over
for byggeriet.
• Det at have beboere ansat skaber et ejerskab til byggeriet og
boligområdet og øger beboernes generelle samarbejdsvillighed og tilfredshed.
• Det skaber integration og medborgerskab

?

Hvad vil jeg med mit liv?
jeg har jo ingen uddannelse
Hvad kan jeg? Jeg har
aldrig arbejdet før.

FÆLLESSKAB SKABER NYE MULIGHEDER
FOR UDSATTE UNGE
Ni udsatte drenge har fået job hos Enemærke og Petersen
eller hos underentreprenører i forbindelse med renoveringen
af Langkærparken.
Frivillig hjælp til frisk start
“Drengene har fået mulighed for at starte på en frisk, og det
er gået godt. Kriminalitetsraten og antallet af hærværksepisoder i området er faldet. For eksempel har der ikke været
hærværk nytårsaften de sidste to år, hvilket alle selvfølgelig
er glade for”, fortæller Palle Glæsborg Nielsen, der er byggeleder hos Enemærke og Petersen og har den daglige kontakt
med drengene.
Tålmodighed og vejledning
”I starten måtte vi hente dem om morgenen og hjælpe og
vejlede dem i forhold til det at have et arbejde og tage et
ansvar. Og det har betalt sig, synes vi, men det havde været
svært uden hjælp fra de boligsociale medarbejdere. Fællesskabet har skabt nye muligheder”, slutter Palle af.

Det sociale ansvar stikker dybt i værdikæden
Enemærke & Petersen har under renoveringsprojektet i Rosenhøj
haft seks personer i virksomhedspraktik, hvoraf to efterfølgende
har fået en fast ansættelse. Derfor vil vi og vores samarbejdspartnere jordentreprenøren Enkon og IF Nedbrydning ansætte
10-12 af de udsatte unge/ beboerne i byggeriet.
Jordentreprenøren Enkon har lærlinge inden for alle deres
fagområder og sætter en ære i at uddanne vores lærlinge, så de
får de kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Dette
har bl.a. resulteret i at vores betonstruktørlærling i 2012 blev
kåret til Damarks bedste struktørlærling.
Lærlinge og unge i praktik bliver fra start tildelt en formand, der
fungerer som (mentor) under forløbet.
Formanden afgiver rapport en gang pr. måned til direktøren om
hvordan forløbet er gået og der reageres derefter.
Enkon stiller krav og konsekvens når de unge ansættes og dette
har resulteret i 15 års erfaring, hvor alle lærlinge har udført
deres uddannelse med fine resultater.
De sidste 15 år er der uddannet/afsluttet ca. 10-12 lærling og
15-25 unge i praktik.
IF Nedbrydning har også god erfaring med lærlinge, og har
været en vigtig spiller på Rosenhøj, hvor de ligesom Enkon har
udvist ansvarlighed og stor samarbejdsvilje omkring overholdelse af de sociale klausuler.

Han tager chancen.
Han henvender sig til den beskæftigelsesindsats, der har samarbejde med renoveringen fx Byg Op, for at søge job.
Vi som entreprenører byder også ind til
Byg Op med vores behov for arbejdskraft.

Kan jeg nogensinde få et
job?
Kan jeg mon få et arbejde i
renoveringen?

Byg Op kvalificerer ansøgningen og CV’et
og koordinerer et møde med os (entreprenøren).
På mødet finder vi sammen med den unge
ud af, hvad han vil, hvad han kan og udarbejdre derefter en handleplan.

Den unge ansættes i første omgang som
pladsmand.
Her får han mulighed for at (gen) opbygge
en arbejdsidentitet og træne generelle
arbejdsfærdigheder såsom at møde til
tiden – hver dag.

Der vil være en mentor tilknyttet den unge.
Mentoren har løbende kontakt til og dialog
med den unge og med Byg Op.
Samtidig er mentoren god til at spotte
potentiellet hos den unge, og hjælpe den
unge vidre, hvis den unge fx er ønsker en
lærlingeplads.

MAHMOUD ABDELAZIZ

Mahmoud Abdelaziz har kun været i Danmark siden 2011.
Han har i fire år hver dag knoklet for at få job.
Det var imidlertid kun lykkedes ham at komme i gentagne praktikforløb, da
han tog kontakt til Byg Op.
I dag er Mahmoud Abdelaziz en uundværlig del af renoveringen af Rosenhøj, og flere af underentreprenørerne har lagt billet ind på at få ham med i
deres sjak.
Mahmoud Abdelaziz drømmer selv om mere – han vil have en uddannelse:
”Jeg skal ikke arbejde som pladsmand resten af tiden, jeg skal uddanne
mig. Det er svært at finde arbejde som ufaglært. Men hvis jeg for eksempel
har uddannelsen som VVS’er, så bliver det nemmere”, siger Mahmoud.
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”Dét, at vi har lokale ansat, betyder, at vi har fået meget stor forståelse
fra beboerne herude”, siger projektleder Frank Mortensen, fra
Enemærke og Petersen.
Frank er mentor for de ansatte beboere i Rosenhøj.

KVALIFICERINGSFORLØB
VORES MÅLGRUPPE
Nøgleaktørerne er i denne proces de socialt udsatte, specifikt de
unge mænd fra området, som er med til at sprede utryghed i Bispehaven. Den cirkulære byggeplads vil dog yderligere involvere
en bred gruppe af aktører og forudsætte samarbejder på tværs
af virksomheder og institutioner.
Vi forventer, at vores team har ressourcer til at kunne ansætte
10-15 unge/ socialt udsatte i forbindelse med tryghedsrenoveringen. De unge vil blive tildelt en mentor som fast kontaktperson
og vil blive en del af byggeteamet i den periode og funktion,
som vi i fællesskab finder frem til.
Udvælgelsen af de unge bør ske i tæt samarbejde med den
boligsociale indsats i Bispehaven, der allerede har et solidt
kendskab til gruppen og som kan hjælpe den unge i den rette
faglige retning.

GEVINSTER FOR MÅLGRUPPEN
Gennem kvalificerings- og kompetenceforløb, som de involverede nøgleaktører vil gennemgå kan der opnås flere positive
gevinster for gruppen. Projektet vil give dem mulighed for at
søge job blandt andet inden for nedrivningsbranchen, ved
genbrugsvirksomheder, der oparbejder og udvikler materialer fra
affald og restprodukter, eller være springbræt til at blive ekspert i
bæredygtig håndtering af produkter. Der vil også være mulighed
for at indgå i andre arbejdsfunktioner på byggepladsen hos E&P
og hos underentreprenører som IF nedrivning, Lendager Up og
Enkon.
De unge kan opleve, at det vil skabe glæde at være med til at
gøre en forskel i byggeprocessen, for miljøet og for lokalområdet. Derudover vil de undervejs mødes med virksomheder
og mennesker, som de ikke normalt har tilgang til, og som kan
være med til at skabe forandringer hos de enkelte.
TEKST TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET I FASE 3
SUPPLERER S.146 I DET OPRINDELIGE TILBUD

KVALIFICERINGSFORLØB
Projektet vil give de unge muligheden for at gennemgå et kompetenceudviklende kvalificeringsforløb. Heri vil det undersøges
hvilke kvalifikationer de allerede besidder og hvilke kompetencer
og kurser de mangler for at kunne indgå på byggepladsen.
Dette sker i samarbejde med Byg Op (se side 146 tilbudsmappe
version 1), der kvalificerer ansøgningen for den enkelte.
Her er en liste over de kurser, som Enemærke & Petersen tilbyde
sine håndværkere og vil kunne tilbyde de ansatte på projektet
Bispehaverne. Kurserne er målrettet den enkelte medarbejder og
ikke mindst den enkelte byggesag, for at højne fagligheden til
gavn for medarbejderen og for projektet.
Ved gennemgang af kurser som styrker dem til byggeprocessen
kan de med fordel indgå produktionen og diverse støttefunktioner
på byggepladsen. De kompetencer de her tilegner sig vil de
kunne bruge fremover til ansættelser og/eller videreuddannelser.
Kurserne vil i videst mulig omfang blive afholdt på byggepladsen,
hvor der er direkte relevans til den daglige arbejdsfunktion.
Vi vil meget gerne inddrage de tekniske skoler og bruge AMU
kurser, der hvor det giver mening for den enkelte ansatte og for
byggeprocessen.

KURSER I E&P
ENERGIRENOVERING/ Thermofoto og tæthed
FAGLIGE FACADEKURSER/ metoder og krav til materialer, indsigt i hvor viden kan søges
RÅD OG SVAMP/ fokus på skimmelsvamp. Registrering,udredning,målemetoder m.v.
SKIFFER/ facade/tag
VIDEN OM LAVENERGIBYGGERI / med isoleringsrigtige løsninger
UDFØRELSE AF TÆTTE DAMPSPÆRLØSNINGER
VÅDRUMSSIKRING/ hvor og hvordan
MONTERING VINDUER OG DØRE
FALSET DÆKNING
MATERIALETEKNOLOGIEN/ hvor hvilke materialer kan sammensættes - Materiale lærling
PBS OG ASBEST/ krav til hvor der skal gøres noget
PRÆFABRIKEREDE BYGGEKOMPONENTER / glaslukninger,altansystemer,træelementer, badesystemer m.m
AFSÆTNING AF KOTER OG LINJER VED BRUG AF DEN NYE TEKNOLOGI/ Nivilening - afsætning
IT/ Excl - Byggeplads tegninger
IT VÆRKTØJER / til tegninger, beskrivelser, mængdeudtræk,materiale
PROGRAMMERING AF CNC-STYREDE MASKINER SAMT KØRSEL MED DISSE / Optimering af mængdeudtræk, programsammenligning
ANHUGGER KURSUS
BEREGNINGER AF BELASTNINGER PÅ OVERDÆKNINGER / kendskab til hvor de forskellige typer anvendes mest optimalt
STILLADSKURSUS
GAFFELTRUCK / certifikat kursus
TELESKORPLÆSSER MED GAFLER / betjening
TELESKORPLÆSSER MED KRANFUNKTION / betjenng b cert.
RULLE- BUKKESTILLADS
ARBEJDSMILJØ / Sikkerhedskursus
BRANDFORANSTALTNINGER/ v. gnistprocucerende værktøj
KOMMUNIKATION / teams og samarbejde på tværs
MATEMATIK KURSUS
SPROGKURSUS / Engelsk - Tysk
KVALITETSSIKRING / egne samt foregående arbejder, hvad kræves der af dokumentation - A-Jour kvalitet
LEDERUDDANNELSE / af sjakleder. Samarbejde tidsplaner,bemanding,mødeleder,metodevalg m.v
FØRSTEHJÆLPSKURSUS
TOOLBOX / Teknologisk Institut
ORDBLINDHEDSKURSUS
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KVALIFICERINGSFORLØB
ANSAT SOM UFAGLÆRT ELLER VIDERE I UDDANNELSE
Som vi umiddelbart ser det lige nu, er der to veje at gå idet man
kommer ind i processen i en ansættelse, nemlig som faglært
og som ufaglært. Og den ene er lige så velkommen som den
anden.
Som ufaglært kan man blive ansat i en stilling på byggepladsen
fx pladsmand, jord og anlæg, nedrivning og genanvendelse eller
i en servicefunktion i skurbyen. Ansættelsen kan være i en tidsbegrænset stilling eller indtil byggesagen afsluttes. Ansættelsesforløbet bestemmes i fællesskab med den udsatte unge, som
forhåbentlig kan se selv bidrage til byggeprocessen, projektet
og Bispehaven i en længere periode.
Som ufaglært tilbydes man opkvalificerende kurser, der er
relevant for den nye stilling, og man indgår i fast team med
fastre kolleger m.m. Der er selvfølgelig forventninger til ”de nye
medarbejdere”, men de afstemmes i henhold til enkeltes egne
personlige ressourcer og faglige kvalifikationer.
Som faglært/ lærling kan vejen ind i projektet være ufaglært,
hvor interessen for byggeri udvikler sig i takt med at den udsatte
unge, får mere ansvar og dermed mere selvtillid. Vi har fra
nuværende og forrige byggesager eksempler på ufaglærte, der
oplever stor succes med at arbejde på en byggepladsen, og
således motiveres til påbegynde en håndværksuddannelse.

TEAMET FACILITERER OPKVALIFICERINGEN
Forløbet for opkvalificering af de socialt udsatte vil involvere
mennesker fra vores eget totalentrepriseteam, vores samarbejdspartnere, bygherres organisation og selvfølgelig de unge
udsatte selv.
Vi har tidligere beskrevet, hvordan vi vil tilrettelægge processen
for praktikanter og lærlinge. Denne proces hænger stærkt sammen med opkvalificeringsprocessen, da strukturen og indgangen til projektet er tilsvarende. Det vil i høj grad være de samme
mennesker, der faciliterer og har en lederrolle i dette arbejde, og
har den daglige kontakt/ samarbejde med den unge.
Det er ligeledes hos divisionschef Jesper Finderup og projekt-

chef Peter Henneberg, at ansvaret er placeret og hvor opgaven
er organisatorisk forankret.
Kvalificeringsforløbet drives derfor af E&P, der inddrager teamets øvrige parter og relevante parter hos bygherre, når dennes
deltagelse skønnes at hjælpe processen. Vi er bevidste om, at
bygherre ikke har uanede ressourcer til rådighed i form af tid, og
vi vil derfor kun indkalde til møder, når det skønnes relevant.
MENTORTEAMET
Vi tilknytter 3 mentorer til opkvalificeringsforløbet, som vil have
fast daglig kontakt med de unge og som vil tiltræde i en mentorfunktion som en del af deres ansvarsområde på Bispehaven.
De tre mentorer vil udgøre de primære ressourcer og drivkraft i
arbejdet og udviklingen med de unge mennesker.
KONSULENTPANELET
Teamets øvrige partnere som Lendager Up, IF nedbrydning,
Enkon og NIRAS m.fl. vil indtræde i et konsulentpanel. Hertil kan
øvrige eksterne interessenter også indgå. Det vil være relevant
at inddrage nøgleaktører fra den boligsociale indsats i Bispehaven, der kender de unge, og kan bistå med deres viden og
erfaring i processen.
TEKST TILFØJET I FASE 3, RETTET
Den midlertidige byggeplads kan skabe langsigtede forandringer
Potentialet i at skabe den cirkulære byggeplads skaber muligheden for en midlertidige fysisk og mental byggeomdannelse med
formålet at skabe en værdiforøgelse af området, gavne miljøet
ved at genbruge materialer og potentielt at skabe en ny fremtid
for de unge som inddrages i processen.
Den midlertidige cirkulære byggeplads kan påvirke området på
længere sigt, ved at sætte sine spor også efter at renoveringen
er afsluttet. Ambitionen er desuden at den også vil skabe varige
spor på de inddragne unge, som vil kunne få en mulighed for at
blive en del af arbejdsmarkedet eller at få lyst til at uddanne sig
videre efterfølgende.
Det bliver derved den midlertidige cirkulære byggeplads, som
former og skaber Bispehaven og dens brugeres nye identitet.

ET ATTRAKTIVT PROJEKT
Når der arbejdes med at inddrage udsatte unge er det vigtigt at
være opmærksom på at de skal have et udbytterigt formål ved
at deltage i projektet, da de kan have dårlige erfaringer med
projekter, som vil ’redde dem’.
Derfor vil vi undersøge hvorvidt de unge kan ansættes som
arbejdskraft i projektet og hermed få løn for at være med. Dette
vil forhåbentlig også give de udsatte unge et forhold til en dagligdag på arbejdsmarkedet. Vi vurderer som sagt, at vi har plads
til 10-15 unge i projektet.
Derudover er ambitionen at alliere os med personer, der har de
unges tillid og ved hvordan de omgås. Dette kunne eksempelvis
være ansatte i ungdomsklubber, beboere der har god kontakt
til de unge, personer der har været i miljøet og ansatte ved
boligforeningen
i Bispehaven. Ved at alliere os med disse personer, har vi en
større mulighed for at skabe kontakten til de unge og møde dem
i øjenhøjde i deres eget lokalområde.
Det at projektet skal udføres der hvor de unge i forvejen opholder sig, ser vi desuden som en fordel i inddragelsesprocessen.

EJERSKAB, MEDSKABELSE OG UDVIKLING
Ved at inddrage de unge og få dem med som en del af at skabe
og forme området får de ejerskab i projektet og området og det
formodes at bidrage positivt til at skabe et ansvar for området.
Derudover vil deres opkvalificeringskurser være med til at kvalificere dem til at være en vigtig del af processen og de vil kunne
tage ejerskab for projektet ved aktivt at indgå som en værdifuld
ressource.
Processen med de unge vil danne grundlag for medskabelse og
udvikling og herigennem skabe ejerskab for projektet. Ejerskab
kommer dog ikke af sig selv og relationen til de unge skal
opdyrkes, plejes og håndholdes igennem processen.

MENTORTEAMET

Frank Mortensen
Projektleder E&P
”Jeg oplever i mit arbejde med unge og socialt udsatte, at
det at give dem et ansvar, og at vi som virksomhed viser
at vi er afhængig af deres indsats hver dag, giver dem en
selvtidlig, en selvtidlig som de fleste af dem mangler.
Det at være en del af noget, og være med til at skabe,
har stor betydning for alle mennesker, når ung og socialt
udsatte får et job og bliver en del af noget, vil hverdagen
og fremtiden være bedre for langt de fleste.
Jeg oplever at mennesker som i en lang periode har levet
af bidrag fra det offentlige bliver glad og stolt når de får
udbetalt den første løn.
Renoveringen af Bispehaven er efter min mening et stort
bidrag til vores fælles velfærdsystem. En kombination af
en byggesag hvor man når rundt om hele paletten og hvor
man vigtigste af alt, tænker mennesket med, det vil jeg
glæde mig til at bidrage med.”

Tony Christensen
Formand hos IF Group
”Jeg har i 6 år arbejdet med socialt udsatte unge samt
voksne, dette var meget givende arbejde, i forhold til at
forsøge og flytte dem mentalt og fysisk, så de blev bedre
rustet til tilværelsen, uden kriminalitet, tyveri og brug af
rusmidler. Fantastisk når det lykkes.
Får fortalt dem, at i stedet for at lave kriminalitet og
andre unoder, så prøver man at finde et job, hvor man
starter langsom op og man bygget bånd til arbejdet og
sine kollegaer, dette vil på sigt flytte de fleste væk fra
banden, og ind i arbejdslivet.
Jeg glæder mig til at få kontakt, til de unge mennesker, få
snakket godt med dem fra starten, for at mindske mistilliden, få forklaret dem at vi rent faktisk lever af at arbejde
fra 7 til 16 , og at det ikke er for generer dem at vi larmer
kl 7 om morgenen”

Per Kristofersen
Formand Enkon
”Jeg kan rigtig godt lide at arbejde med unge mennesker
og andre, der har brug for en vej til arbejdsmarkedet.
Det betyder noget at have et job og det glæder mig at
se mennesker vokse i selvtilliden, når de via et arbejde
bliver en del af et fællesskab og mærker at der er brug
for dem.
Jeg glæder mig meget til at møde og lære nye mennesker
at kende i Bispehaven og være med til at udføre så stor
en omforandring i området. ”

PROCES OG TID

FORUDSÆTNINGER
Den cirkulære byggeplads og den dertilhørende sociale opkvalificeringsproces indskrives i en ny vision for området. Implementering af en cirkulær byggeplads forudsætter endvidere
kortlægning af eksisterende ressourcer, evt. etablering af
partnerskaber mellem kommune og virksomheder (underentreprenører) samt oprettelsen af arbejdspladser.

VÆRDIEN AF SUND FORNUFT
Til møderne i ansættelsesrunderne med de unge vil vi lægge
vægt på at få fremhævet de unges kompetencer og muligheder
i den kommende proces, i byggeriet, i renoveringen og generelt
inden for byggebranchen. Formålet er at give de unge mulighed
for at vise hvad de dur til og eventuelt tjene penge på deres
skjulte talenter.
De får med andre ord et CV med sig, og kan derfra søge videre i
uddannelse eller i et tilsvarende job.
At indgå i et sådan samarbejde, hvor man opkvalificerer unge

mennesker er selvfølgelig berigende, når man kan bidrage til at
løfte en gruppe, hvis vej til arbejdsmarkedet kringelkroget. Men
det er faktisk også sund fornuft. Det giver mening at investere
i kommende evt. medarbejdere. Mange virksomheder kommer
til at mangle medarbejdere i fremtiden, og alle har her et ansvar
for at skabe kontakt og bruge ressourcer på, at vi kan mødes
på halvvejen. Det er med andre ord også attraktivt for os selv at
investere i disse mennesker.
TID
Processen starter umiddelbart efter kontraktindgåelse, hvor
materialerne og potentialerne for disse gennemgås. Derefter
begynder opstartsforløb med de unge og teamet samt konsulentteamet trækkes ind undervejs alt efter behov. Processen vil
slutte af med en workshop med den gruppe af socialt udsatte,
der har været med i processen, hvor fremtidens potentialer
kortlægges.
TEKST TILFØJET I FASE 2, RETTET OG OPDATERET I FASE 3
SUPPLERER S.146 I DET OPRINDELIGE TILBUD
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SOCIAL ENTREPRENØR / TRYGHED, INDDRAGELSE OG BYGGERI
INSPIRATION: CASE FRA ROSENHØJ
Samosa hvad for noget?

Nogenlunde sådan lød spørgsmålet fra Frank Mortensen, projektleder
ved Enemærke & Petersen, til Nadifo Nur Alis jobsamtale om et rengøringsjob i renoveringen af Rosenhøj.
Nadifo Nur Alis fik jobbet og samtidig også muligheden for at besvare
Franks spørgsmål med et somalisk festmåltid, som hun serverede for
både ham og de øvrige byggeledere i renoveringen.
Her kunne de både smage samosa og andre somaliske nationalretter.
Nadifo Nur Alis er beboer i Rosenhøj, og forud for jobbet i renoveringen
havde hun været uden for arbejdsmarkedet i flere år på grund af først
arbejdsløshed og siden en længerevarende sygemelding.
Det havde imidlertid ikke ændret hendes ønske om at arbejde og være et
godt forbillede for sine børn.

Med hjælp fra Byg Op er Nadifo Nur Alis i dag ansat 32 timer i byggeriet,
og hun er en højt skattet medarbejder – både for sin høje rengøringsstandard, sine evner i et køkken og sit gode humør.
Nadifo Nur Alis’ job opstod først, da Frank fik hendes CV i hænderne
med en forespørgsel på, om de ikke manglede én til at gøre rent. Hendes
forløb startede med to ugers virksomhedspraktik efterfulgt af tre måneders løntilskud og resulterede i, at hun i dag er ansat på ordinære vilkår.
Og Nadifo Nur Alis er slet ikke i tvivl – dét at have et arbejde tilfører en
stor værdi til hendes liv:
Jeg er glad for at have et arbejde, jeg vil ikke være på kontanthjælp. Hvis
ikke jeg arbejder, bliver jeg ked af det. Jeg har også energi til at hjælpe
folk, når jeg har fri fra arbejde. Jeg får mere energi. Jeg kan tage ned i
byen, købe ind, måske hjælpe med at lave mad, hvis nogle af mine ven-

INSPIRATION: CASE FRA ROSENHØJ
Drømmen blev kickstartet
Delan Aziz, 20 år og fra Kurdistan
Delans historie fortalt af ham selv
”Mine forældre kom til Danmark i slutningen af 80’erne og starten
af 90’erne og fik så mig. Jeg er vokset op i Langkærparken og har
gået i folkeskole i Tilst. Siden har jeg taget 10. klasse og startede på
grundforløbet til tømreruddannelsen, men jeg fandt hurtigt ud af, at det
ikke var noget for mig.
En dag fik vi lov til at male et klublokale, vi havde i Langkærparken, og
jeg fandt ud af, at jeg godt kunne lide arbejdet, så jeg startede på skole.
Fra starten fik jeg at vide, at jeg med min baggrund skulle være heldig
for at finde en læreplads, men Enemærke & Petersen skulle samtidig i
gang i Langkærparken, og jeg fik læreplads hos dem. Det er en meget
positiv udvikling, at E&P sådan ansætter unge drenge fra Langkær – de
får noget at stå op til om morgenen, og det er rigtig godt for området.”
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Så hilser vi på hinanden

”Jeg er jo født og opvokset i Danmark, men jeg oplever stadig, at folk
har fordomme og kigger lidt skævt til mig indimellem. For eksempel har
jeg på mit arbejde oplevet, at folk er lidt skeptiske, når jeg kommer ind af
døren, men så falder vi i snak, og så ændrer de deres syn på tingene, og
bagefter hilser vi på hinanden, når vi mødes på gaden.
Min drøm er, at jeg, når jeg er blevet færdiguddannet som maler, vil videreuddanne mig som bygningskonstruktør og bagefter diplomingeniør.
Dét, at jeg fik læreplads i E&P, gjorde, at jeg kunne komme i gang med
det, jeg gerne vil, og at jeg har fået et meget større indblik i byggebranchen, fordi jeg hele tiden snakker med folk, som er en del af den. Jeg har
fået kickstartet min drøm.”
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ner er syge. Alt sammen fordi jeg har et arbejde.
For Nadifo Nur Alis giver det en ekstra værdi og sikkerhed, at hun arbejder i sit eget boligområde: Jeg kender Rosenhøj og området fra mit
arbejde som frivillig, skolen og klubben, og derfor ville jeg rigtig gerne
have arbejde her, som også er tæt på mit hjem. Jeg vidste, at jeg er kendt
for noget godt herude.
Da Nadifo Nur Alis kom til Danmark i 2001 var det ikke mindst med
ønsket om at kunne give sine børn en bedre fremtid. Det kan hun i dag,
og både hendes børn og venner tager aktivt del i den glæde, det er. Til
festmåltidet for byggelederne bidrog de derfor også til madlavningen
med største selvfølgelighed.
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gområders beboere og eksisterende materialer er derfor, udover
de enkelte aktørs fordele, at man sikre innovation og udvikling,
hvilket igen medfører en bæredygtig fremtid for beboerne og området.

PARTNERSKABERNES POTENTIALER
Nedenstående figur skitserer hvordan et projektet kan påvirke forskellige aktører. Af figuren fremgår det at beboerne og de
involverede brugere fx opnår udvikling, ejerskab over området og
muligheden for at uddanne sig og få arbejde under projektet samt
at området opnår miljøbesparelser ved upcyclede materialer.
Derudover opnår det offentlige en mulighed for at støtte beboerne
i at komme i varigt arbejde gennem faciliteringen af beboere til
projektet. Resultatet af projektet, der involverer de udsatte boli-
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Dette skaber en værdi for det enkelte mennesket, fordi deres tid
omsættes med et større formål for øje, det giver beboeren et til-

hørsforhold til området og udvikler den enkeltes færdigheder og
kompetencer, så de evt. sidenhen kan indgå på arbejdsmarkedet
på lige vilkår. Alt i alt er ressourcerenovering en bæredygtig tilgang
til udviklingen af udsatte boligområder, som integrerer området
i samfundet og sikrer forsat innovation og udvikling udover de
enkelte renoveringsprojekter.

E
ER
G

DEN CIRKULÆRE BYGGEPLADS I UDSATTE BOLIGOMRÅDER
Ved ressourcerenovering er der både menneskelige, økonomiske
og miljømæssige fordele at opnå.
Et udsat boligområde kan opnå arbejdspladser og nye attraktive
boliger, ved at tage afsæt i beboerne og de materialer som findes
i området i forvejen. Forestående millioninvesteringer i renoveringen af områderne kan optimeres, ved at anvende lokale ressourcer – mennesker og materialer.
Dette giver samtidig høj kvalitets byggeri og renovering for færre
penge, fordi råmaterialerne er let tilgængelige og kan forvandles
gennem enkelte processer. Arbejdsløse beboere indgår i socialøkonomiske projekter eller iværksætteri, hvor de fx udfører nedrivning, omdannelse og/eller monteringer til brug i byggeriet.

INVOLVERING
EJERSKAB
IVÆRKSÆTTERI
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BEBOERINDDRAGELSE / HERFRA OG VIDERE
Husk at der er mennesker bag facaden
En byggesag er bygget op af et fundament af rationalitet… ingeniørfagene, lean, sikkerhed, logistik, jura og æstetik.
Det vidner udbudsmaterialet med sine bilag om.
Men dogmet om rationalitet er ikke gyldigt på alle byggesagens
aspekter. En renoveringsproces er for beboerne også en
forandringsproces: faste rammer ændres og tryghedsfølelsen
kommer på prøve, fordi det kendte og genkendelige udfordres.
Der er med andre ord følelser på spil.
Denne erkendelse er vigtig for at kunne varetage kommunikationen og informationen til beboerne professionelt. Vores tilgang
som kommunikerende entreprenør er stadig rationel, da vi netop
inkluderer beboernes følelser/ følelsesmæssige reaktioner som
en forventelig faktor i planlægnings- og udførelsesprocessen.

Vi lytter til beboerne
En rationel tilgang er en professionel tilgang. Vi bruger vores
hands-on erfaringer fra tidligere store byggesager i planlægningen for at imødekomme beboernes frustrationer inden de
opstår, fx:
”Beboerne har været vores vigtigste interessent på Rosenhøj,
hvor vi har stået for en stor renoveringsentreprise. Med ca.
2300 beboere fordelt i 840 lejligheder er der er stort potentiale

for at få en masse mennesker på nakken. Men vi har fået mange
beboere til at være aktører i stedet for interessenter, og det fedt
at de er lige så glade for at være en del projektet som vi selv er.
Vi er tilgængelige på byggepladsen og deltager, når vi kan i
sociale arrangementer, og det har virkelig vist sig at være en
gevinst”. - Kommunikationsmedarbejder Rosita Ahmedian på
projekt Rosenhøj, Viby Syd

Til renoveringen af Bispehaven involveres mange af de samme
nøglepersoner, og det bliver Rosita Ahmedian, der bærer stafetten
videre, og leder processen for beboerinddragelse i samarbejde
med delprojektet ”tryghed”.
Der har været mange gode tiltag på Rosenhøj, som vi kan se
en værdi i at lade os inspirere af på Bispehaven. Vi giver her en
smagsprøve på mange af de sjove arrangementer og mindre
events som vi har været med til på Rosenhøj:

Fra Rosenhøj til Bispehaven
Enemærke & Petersen er netop nu i gang med sidste del af
den store renovering på Viby Syd, hvor vi som storentreprenør
har gennemført et tæt og konstruktivt samarbejde med sagens
anden storentreprenør/ teknik og bygherre. Rosenhøj adskiller
sig ved at have en markant social profil, hvor beboerkommunikation- og inddragelse har vært et prioriteret fokus hos alle
sagens parter.
Der har ikke bare været en spændende proces. Det har også båret frugt. Nogle af vores lærlinge/ praktikanter er enten kommet
videre i fast job eller er startet på en uddannelse. Det skaber
ikke bare glæde hos den enkelte, men ringe i vandet på hele
Rosenhøj, hvor historierne er til stor inspiration for alle.
Projektet blev bl.a. belønnet med Aarhus kommunes integrationspris – en stor ære for alle de involverede.

• Fingeren på den lokale puls
• Ballonfest@sommerfest
• Liv i bispeHaverne
• Håndværkerne besejrede beboerne
• Udtaleslse: Iben Mansachs

FINGEREN PÅ DEN LOKALE PULS

Og pulsen er høj, når den lokale idrætsforening i Viby Syd afholder
zumba event for mere end 100 kvinder fra Viby og omegn.
Fællesskab er en af de værdier, som vi i Enemærke og Petersen sætter
højt i egen virksomhed, og vi vil gerne støtte op om gode initiativer
i lokalområdet. Vi sponserede derfor velfortjent vand og frugt til
udøverne.

HÅNDVÆRKERNE BESEJREDE BEBOERNE
LIV I BISPEHAVERNE

Det fremgår af udbudsmaterialet, at de mest trygge områder i Bispehaven er dem, hvor der er en ejerskabsfølelse omkring eller et hieraki.
Det handler om at skabe liv - steder hvor man kommer fordi man har et
ærinde eller fordi man er fælles om et projekt.
Havefællesskaber er oplagte. Og det er utroligt hyggeligt at samles Og
det er nemt at etablere og for beboerne at drifte efterfølgende.
For Enemærke og Petersen er det vigtigt at skabe muligheder og rammer for lokalt fælleskab og at give beboerne, i de områder vi renoverer,
nogle sjove og lærerige oplevelser.
Vi donerede 4 højbede til Nabohuset i Rosenhøj, så beboerne kan
plante de ønskede krydderurter og blomster og dermed lære at bruge
udearealerne på ny måde efterhånden som ormådet renoveres. Højbedene bliver desuden brugt i forbindelse med 4Hs haveklub-projekt,
der har til formål at lære børnene om natur og om madens vej fra jord
til bord.

I samarbejde med de boligsociale medarbejdere i Rosenhøj arrangereres
der hvert år en fodboldkamp mellem håndværkere, der renoverer
Rosenhøj, og beboerne. Fodboldkampen afsluttes med et grillarrangement.Der har været en stor tilslutning fra beboerne og håndværkerne til
arrangemenetet.
Vores erfaring er at arrangementerne har været med til styrke samarbejdet mellem håndværkerne og beboerne og give renovering et
menneskeligt ansigt. Således at renoveringen ikke blot opleves som
støjende håndværkere, store larmende maskiner og støv, men også
som fællesskab og samarbejde mod et fælles mål nemlig ”et bedre
sted at bo”.

UDTALELSE:
BALLONFEST@SOMMERFEST

Vi mener at involvering og engagement i lokalområdet har stor betydning
for den måde beboerne tager imod renoveringen.
Derfor deltager vi i de lokale aktiviteter som fx sommerfest og sommerferieaktiviteter.
I 2015 deltog vi i den lokale sommerfest med gratis slush ice og 1000
balloner, der blev pustet op og sendt op i loftet.
Mange børn og unge fra området deltog i arrangementet og der var en
rigtig god stemning.
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Iben Mansachs, boligsocial medarbejder i Rosenhøj:
”Vi tror på, at sociale arrangementer som for eksempel
fodboldkampen er med til at gøre noget godt for fællesskabet i Rosenhøj – også i forhold til fællesskabet
mellem beboere og byggeri. Samtidig er de fælles sjove
oplevelser forhåbentligt med, til at renoveringsperioden
føles lidt mindre besværlig.”

TILFØJET I FASE 3
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BEBOERKOMMUNIKATION
BEBOERKOMMUNIKATION
I vores beboerkommunikation skelner vi mellem beboerorientering, som er en-vejs kommunikation og beboerdialog, som er
to-vejs-kommunikation. Vi laver denne sondring, da vi arbejder
strategisk og praktisk forskelligt mellem disse to discipliner. Det
kræver en forskellig tilgang at henholdsvis orientere beboere og
inddrage dem via en dialog. Derfor har vi delt beboerkommunikation op i disse to discipliner.

Planlægning og afklaring mellem E&P og bygherre
Som et forlænget led i vores byggeproces, hvor planlægningsmodellen Last Planner System og Lean Construction er omdrejningspunkterne for styringen og koordineringen inddrages
beboerkoordinatoren i planlægningen af beboerkommunikation.
Det er med til at sikre en god beboerkommunikation med et
minimum af klager, når alle parter står sammen, og er med til
at afdække de aktuelle kommunikationsbehov inden processen
startes op.
Derfor bør strategien for beboerkommunikation planlægges som
et samarbejde mellem Bispehaven, dennes driftsledelse, vores
projektteam inden byggefasen indledes. Denne konstellation
har tilsammen den fornødne viden om beboerne i Bispehaven,
beboerinformation i en byggeproces og beboerhensyn i byggefasen.

Beboerkoordinatoren er omdrejningspunkt og drivkraft
Rosita Ahmadian er udpeget som beboerkoordinator på Bispehaven, og har spidskompetence inden for beboerkommunikation
og bygherresamarbejde om beboerne, og har udført et imponerende stykke arbejde på byggesagen Rosenhøj i Viby J, hvor
hun har været et vigtigt forenende og rådgivende led mellem
beboerne, stedets driftsledelse og byggepladsens projektledelse. Hendes erfaring og kompetence er vigtig for, at beboerinformationen tilrettelægges med størst mulig hensynstagen og
inddragelse af beboerne. Rosita koordinerer eget arbejde med
praktiske SPØRG MIG funktion
Spørg mig!

For at vores indsats for en god beboerdialog skal bære frugt og
være til gavn for beboerne, er det vigtigt at prioritere synlighed
og tilgængelighed. Som en netop synlig del af byggepladsteamet vil vi gøre brug af SPØRG MIG - funktionen – en
person der er synlig på byggepladsen det meste af dagen, og
som er til rådighed for beboernes spørgsmål omkring driften
af byggepladsen, byggeprocessen og byggerytmen. SPØRG
MIG er udstyret med en telefon, og kan også kontaktes direkte
af beboerne. SPØRG MIG arbejder tæt sammen med E&P’s
beboerinformationsmedarbejder og med al sandsynlighed også
bygherres driftsafdeling og serviceafdeling, og kan i praksis
være en håndværker, beboerkoordinatoren eller byggeleder, der
ifører sig SPØRG MIG-vesten.

Opstartsmøder og blokmøder
Beboermøder er et vigtigt element i beboerkommunikation.
Først og fremmest er det vigtigt, at beboerne møderne projektfolk, beboerkoordinator m. fl. fra den udførende del.
Vi vil i vores deltagelse på beboermøderne orientere om de
aktiviteter som vil finde sted den kommende periode. Det er
vores erfaring, at en introduktion til byggeprocessen og holdet,
der kommer til at lede produktionen har en grundlæggende
tillidsskabende og optimerende effekt på beboersamarbejdet.
Ligesom vi har gode erfaringer med at anvende fotos, tegninger
m.m. i formidlingen, der er effektive redskaber i forhold til at
give beboerne et realistisk billede af, hvad der er i vente.
Der afholdes et opstartsmøde for hver blok, hvor der orienteres
grundlæggende. Derefter afholdes der blokmøder ad hoc, som
behovet for yderligere information viser sig.

Vi orienterer beboerne rettidigt og via de rette kanaler
Beboerne vil få brug for en ordentlig introduktion og en efterfølgende løbende orientering af byggeprocessen og projektet.
Dette vil ske via forskellige kanaler og i forskellige formater.
Vi tilbyder et hav af kommunikationsplatforme: beboersite,
facebook, mails, telefon, sms, åbent beboerkontor, hjemmebesøg til ældre/ svage beboere og Spørg mig på byggepladsen.

Det handler om at vælge de rette kanaler, der matcher beboernes kommunikationsvaner, så vi sikrer os at energien bruges
effektivt og budskabet når ud.
Vi vil i samarbejde med bygherre udvælge de rette kanaler.
Ansvar og roller: Beboerkoordinatoren varetager håndteringen
og udformningen af infoskrivelser, varslinger og opdatering af
hjemmeside.

Infoblade
Vi vil gerne bidrage til bygherres beboerkommunikation med
input om, hvordan byggeaktiviteterne vil påvirke
beboernes hverdag, hvilke hensyn vi som entreprenører tager
og hvilke beboerne selv har mulighed for at tage. Det gør vi ved
udarbejde og udsende infoblade om byggeprocessen til beboerne
ca. en gang om måneden.

Varslinger
Der varsles i god når byggeprocessen griber ind i beboernes
hverdag som fx ved støjgener eller ændrede adgangsveje. På
den måde kan beboere planlægge deres hverdag i forhold til de
forstyrrelser som byggeriet medfører. I det omfang det er muligt,
planlægges støjgenererende arbejder i tidsrum, hvor det generer
mindst muligt.

Hjemmeside og facebook
Vi tilbyder at drive en hjemmeside, hvor beboerne kan hente
oplysninger om projektet og byggeprocessen. Det har vi haft
stor succes med på flere byggesager, da det afhjælper eventuelle frustrationer, at man kan hente information, varslinger m.m.
døgnet rundt. Vi har her lavet skellettet til Bispehaven, indholdet
udarbejdes når projektet er godkendt hos bygherre.
Få et indtryk her: http://bispehaven.eogp.dk/

Ud og inde stemning fra E&P Huset ”Instant One” i Gellerupparken

SPØRG MIG - er synlig på byggepladsen

E&P tilbyder en beboerwebside, der orienterer og opdaterer beboerne på, hvad der sker i byggeprocessen. Se mere her: http://bispehaven.eogp.dk/
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BEBOERKOMMUNIKATION
Løbende opdateringer om byggeriet og dets gener kan også
lægges på facebook som et supplement til hjemmesiden.

Infotavler
Ligesom man kan hente information på vores beboersite, tilbyder vi også fysiske infotavler på byggepladsen.
Her kan man orientere sig om projektet og byggeprocessen.
Vi vil her lægge vægt på den visuelle formidling, som brug af
tegninger, tidsplaner og et enkelt understøttende sprog.
Infotavler skal være med til at skabe tryghed om processen og
skabe og opretholde interessen hos beboerne.

Beboerdialog
Der kan ikke lægges nok vægt på kommunikationen til beboerne. Det er vigtigt, at der inden byggeriet opstartes lægges en
fælles plan af bygherre, rådgiver og entreprenør for, hvordan
kommunikation varetages helt nede på hverdagsniveau.
Beboerne vil færdes i området imens renoveringen foregår. Dette
stiller krav til en smidig, inddragende og lyttende proces både
for beboere og Enemærke & Petersens projektteam, hvor den
gensidige respekt og hensynstagen er essentielle for samarbejdet og processen.

Kommunikationsstrategi
Vi lægger i vores beboerkommunikation op til et tæt samarbejde
med Øtjysk Bolig. Vi ser en gensidig gevinst i at etablere en god
kommunikation med Østjysk Bolig, der med deres kendskab

TILFØJET I FASE 3
TILFØJELSER TIL SIDE 148 I FASE 1

til området, dets beboere og erfaringer fra de tidligere renoveringssager kan bidrage til en god beboerproces. Der vil være
mange snitflader i mellem bygherre og E&P i samarbejdet med
beboerne gennem udførelsen. Disse snitflader bør identificeres i
fællesskab, og bør indarbejdes i samarbejdet og beboerprocessen.
Der bør opstilles fælles succeskriterier for en tilfredsstillende
gennemførelse af beboerkommunikation. Der bør af bygherre,
E&P og vores samarbejdspartnere stilles ressourcer til rådighed for løbende evalueringer på beboerkommunikationen med
henblik på at optimere og målrette beboerkommunikationen
yderligere.
Der vil være et langsigtet perspektiv, hvor vi formulerer de
principper og værdier, som vi synes skal være bærende for
kommunikationen og vores omdømme.
Der vil også blive arbejdet med kortsigtede horisonter. Her udarbejdes en kommunikationsplan, der opdateres/ justeres ca. hver
3. måned af beboerkoordinator Rosita Ahmadian.
I strategien, i forberedelsen og i udførelsen af beboerkommunikationen deltager divisionschef Jesper Finderup, beboerkoordinator Rosita Ahmadian, der har mange års erfaring med
beboerinformation og relevante parter hos Østjysk Bolig og evt.
andre interessenter.
En fælles indsats her vil skabe et mere helhedsorienteret perspektiv på en god og inkluderende beboerkommunikation.

Informations- og projektkontor
Det er vigtigt at beboerne oplever Enemærke & Petersen som
lyttende og handlingsparate, når de henvender sig på beboerkontoret eller møder os på pladsen. Med et tydeligt markeret
beboerkontor og tilstedeværelsen af en beboerkoordinator er der

sat nogle realistiske rammer for, at dette også kan lade sig gøre.
Beboerkoordinator Rosita Ahmadian bliver beboernes primære
kontaktperson i dagligdagen med følgende kontaktflader:
• Dagligt åbent på beboerkontor
• Daglige runderinger i området, hvor beboerne kan henvende sig
• Besvarelse og mails og telefon
• Evt. information via hjemmeside og sociale medier fx facebook
Informationskontoret hænger fysisk sammen med resten af
skurbyen. Det sikrer, at beboerkoordinatoren hele tiden er opdateret omkring byggeprocessen, og nemt kan søge informationer
til beboerne når de henvender sig ved skranken.
Det fysiske kontor spiller sammen med den digitale kommunikation, og beboerne vil begge steder møde et overskud af
imødekommenhed og de nødvendige informationer, der skal til
for at kunne opretholde hverdagen.

Tanker om beboerkommunikation…
Det vi gerne vil er at indgå i en tæt dialog med beboerne, Østjysk Bolig og med den boligsociale indsats. Kommunikationen
til og med beboerne vil blive tilrettelagt omhyggeligt og ligeledes
blive udført med stor kompetence og engagement.
Den gode beboerkommunikation sikrer vi ved at lytte til beboerne, lære dem at kende og først og fremmest have fokus på
kommunikationsbehovet.
Vi glæder os til at lære beboerne i Bispehaven at kende, og inddrage dem i Danmarks første tryghedsrenovering.

KOMMUNIKATION I ØJENHØJDE

”Kommunikation i øjenhøjde er en uvurderlig del i enhver renoveringsopgave, hvor der er nogle beboere, der
bliver berørt. Vi griber ind i deres dagligdag og ændrer
på den for en periode. Derfor er det vigtigt, at vi har en
tæt dialog med beboerne, da kommunikation og det at
vide, hvad der sker og hvornår det sker, skaber tillid og
tryghed.
Samtidig skaber det en rigtig god stemning, at beboerne
involveres, hvor det er muligt og følger udviklingen af
byggeriet – med det resultat, at deres område bliver et
bedre sted at være og bo i.
Jeg vil glæde mig til at mødes og gå i dialog med beboere
i Bispehaven og ville være stolt af at være en del af et
renoveringsprojekt, som vil skabe et bedre område, give
mere tryghed og forbedre dagligdagen for rigtig mange
mennesker.”
- Rosita Ahmadian, E&P, beboerkoordinator
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ORGANISATION
Vores organisation
I team Enemærke & Petersen er vores tilgang til samarbejde og
proces interessebaseret. Det vil sige at vi tager udgangspunkt i
de behov og interesser, der er gældende for det enkelte projekt,
og ikke hvad vi hver især har ret til… eller magt til. Vores tilgang
er åben, ærlig og inkluderende, og vi har investeret i vores evne
til at samarbejde og kommunikere med projektet i centrum.
Samarbejde handler mest at alt om at kommunikere, hvilket
man næsten ikke kan gøre for meget i et byggeprojekt. Og med
en stærk kommunikationsindsats og en åbenhed over for andre
synspunkter og nye perspektiver, gør vi samarbejde og projekt
endnu stærkere.
For alle de udpegede projektfolk gælder det, at de har relevante
erfaringer og besidder en stor samarbejds- og læringskompetence
fra andre byggesager tilsvarende Bispehaven.
Projektteamet er således udvalgt med afsæt i en individuel og
fælles kompetenceprofil. Generelt kan man sige om teamet, at
de demonstreret deres faglige kvalifikationer gang på gang, men
også i ledelse og samarbejdet med interne og eksterne aktører.

Styring af byggesagen
Projekteringen ledes af projekteringsleder Jan Steen Jacobsen
fra E&P, der opstarter samarbejdsforløbet og processen for
projektets udvikling og optimering, og inddrager de rette personer og parter rettidigt. Selve udførelsen af renoveringen ledes
af projektchef Peter Henneberg med back-up fra divisionschef
Jesper Finderup. Jesper er kontraktansvarlig hos E&P, og kan
inddrages ad hoc.
Byggesagen styres overordnet af projektchef Peter Henneberg
fra Enemærke & Petersen a/s (E&P) i udførelses-og afleveringsfasen. Peter er overordnet projektansvarlig for totalentrepriseteamet igennem hele kontraktperioden, og er derfor også
bygherres primære kontaktperson og samarbejdspartner.

Projekteringsfasen
Projekteringsteamet strukturerer og inddrager løbende de rette
kompetencer inden for landskab, ingeniørprojektet, tryghedsprojektet, arkitekturprojekt samt arbejdsmiljø i mindre projektgrupper/
projektworkshops.
Projekteringsleder Jan Steen Jacobsen fra E&P vil være den
praktisk samlende og drivende kraft internt i teamet, og samtidig bygherres primære kontakt, der forestår planlægningen af
byggesagen, herunder tid, økonomi, logistik, kontrahering med
underentreprenører og leverandører samt driver det overordnede
samarbejde i gruppen.
Leverandører og underentreprenører inddrages ved samprojektering med det formål at få viden og erfaringen ind i projektet
allerede i planlægningsfasen.
Relevante underentreprenører og leverandører inddrages ligeledes ad hoc i projektgrupperne, hvor det skønnes at skabe værdi.
Projektgennemgangsmøderne afholdes i videst mulig omfang i
Bispehaven, hvor det giver os mulighed for at opnå hurtig afklaring på spørgsmål vedr. eksisterende forhold.

Udførelsen
Nu opstartes byggeriet og organisationen ændres markant. Totalrådgiverteamet varetager nu fagtilsyn og projektopfølgning og
byggeriet styres af et kompetent byggepladsteam fra skurbyen i
Bispehaven. Byggepladsteamet består foruden projektchef Peter
Henneberg af udpegede nøglemedarbejdere med en uddelegeret
rolle- og ansvarsfordeling og et stærkt supportteam, der bistår

den samlede totalentrepriseorganisation. Projektchefen inddrager
rettidigt supportfunktionerne inden for arbejdsmiljø, kvalitetssikring, procesledelse, fagtilsyn.

En dynamisk, kompetent - og lærende - organisation ofte kendetegnet ved mangfoldighed og en høj social profil, der rummer fx.
lærlinge, praktikanter, som vi som en stor spiller i branchen har
pligt til at uddanne.

Styregruppen sikrer fremdrift
Vi foreslår at der etableres en styregruppe af ledende, beslutningsdygtige medarbejdere evt. på direktions-/partnerniveau
de aktive parter: Østjysk Bolig og Enemærke & Petersen. Fra
Enemærke & Petersen deltager CEO Henrik Mielke og divisionschef Jesper Finderup.
Styregruppen er bl.a. med til at sikre, at vi alle overholder de
aftaler vi har indgået med hinanden og generelt sikre at vi holder
os på sporet både hvad angår samarbejdet og selve projektet/
processen.
Styregruppen mødes ca. to-fire gange årligt, og hjælper til med
at de overordnede målsætninger for samarbejdet efterleves,
samt inddrages af projektchefen ad hoc ved eventuelle konflikthåndteringssituationer. Deltagerne i gruppenikke med i den
daglige håndtering af byggesagen, og kan derfor med et andet
perspektiv bidrage til at konstruktive løsninger opnås.

Kompetenceindekset på Bispehaven
En kort analyse af projektet indikerer, at der er behov for at tilføre
processen følgende kompetencer foruden faglige kvalifikationer:

Organisationen bygger på et kompetenceindeks
Tryghedsrenoveringen af Bispehaven bliver, når den igangsættes
en af Danmarks første af sin slags. Byggesagens fysiske volumen, økonomi og tidsforbrug er i den høje ende, og der er behov
for at se på sagens kompetencetilførsel i et helhedsorienteret
syn, der rækker ud over faglige styrker.

3. Sundhedskompetence
• Evne til at være bevidst om og håndtere stresssituationer
hensigtsmæssigt
• Arbejdsmiljø/ forebygge ulykker og belastninger
• Egen og kollegers sikkerhed

Vi har kigget på renoveringssager i teamets portefølje over
tilsvarende byggesager, og lavet en overordnet analyse over,
hvilke kompetencer – kollektive som individuelle - der skal til for
at skabe en succesrig byggeproces i Bispehaven.
De vigtigste grunde til at arbejde med et kompetenceindeks på
Bispehaven er at:

•
•
•
•
•

1. Kommunikation :
• Videndeling
• Målrette information
• Forståelse for anvendelse af kommunikationsplatforme til en
mangfoldig målgruppe
2. Læringskompetence
• Motivation
• Evne til at lære fra sig og inddrage ikke-byggefaglige i
processen
• Tænke nyt og kreativt
• Viden om metoder
• Selvledelse

4. Social kompetence
• Konflikthåndtering
• Initiativ og støtte til sociale tiltag

fastholde interessen hos dygtige projektmedarbejdere
understøtte muligheden for læring og procesoptimering
igennem hele byggeprocessen skabe et dynamisk og sundt
arbejdsklima
sikre en god inddragelsesproces for beboere og vedholde
engagement for fællesskabet rundt om byggeprocessen
understøtte bedre samarbejde med eksterne parter
sikre stabilitet og fremdrift i organisationen og i byggeprocessen

Et kompetenceindeks er et redskab vi bruger til at sammensætte
vores projektteam, således at projektfolkenes kompetencer faglige som personlige matcher byggesagen og det øvrige team.
Den kompetente og lærende byggeplads
Den respons vi har fået fra samarbejdspartnere og kollegaer i
tilbudsfasen går selvfølgelig på sagens profil, men også på den
kreative proces, landskabets betydning og mangfoldigheden i
processen. En byggeplads af denne størrelse opleves og forstås
som en virksomhed i virksomheden, hvor der opbygges en
samarbejdskultur internt i projektteamet ogmed de
nærmeste aktører, fx bygherretilsyn og formænd.
Det er vigtigt at styrke og dyrke kulturen for at skabe byggeplads/ arbejdsplads, der er attraktiv for de mange mennesker,
der vil blive tilknyttet.
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PROJEKTERING / ORGANISATIONSDIAGRAM
BYGHERRE
Østjysk Bolig

DIAGRAM ER RETTET TIL FASE 3 OG ERSTATTER S.152 I DET
OPRINDELIGE TILBUD

BYGHERRERÅDGIVERE:
INGENIØR
Viggo Madsen A/S

STYREGRUPPE:

ARKITEKT / LANDSKAB
Ole Dreyer A/S

CEO
Henrik Mielke

BYPLANLÆGGER
Bascon

DIVISIONSCHEF
Jesper Finderup
BYGHERRE
Østjysk Bolig

TOTALENTREPRENØR
Enemærke & Petersen A/S

DIVISIONSCHEF
Jesper Finderup

PROJEKTCHEF
Peter Henneberg

ERFA
E&P ERFA-GRUPPE

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR P

SUPPORT
E&P SUPPORT

IKT LEDER
Enemærke & Petersen A/S
Jan Steen Jacobsen

TRYGHED

PR OJ EKT ER ING ST EAM

Niras
Gertrud (tryghed)
Hans Martin (tryghed)
Henrik Lønbro Pedersen (lysdesign)

PROJEKTERINGSLEDER
Jan Steen Jacobsen
BEBOERINDDRAGELSE
Enemærke & Petersen A/S
Rosita Ahmadian
Lendager Group
Malene Køster Lasthein
Niras
Gerturd Øllgaard

INGENIØR
Niras

ARKITEKT
Aarhus Arkitekterne

LANDSKAB
By Munch

Projekteringsleder
Christian Martin Phundheller

Rasmus Møller

Designansvarlig
Anita Much Jensen
Sagsarkitekt
Carsten Nielsen

Lysdesign
Henrik Lønbro Pedersen

Sparring og kvalitetssikring Jord
Mette Neerup Jeppesen

SUPPORT
E&P SUPPORT

PRODUKTIONSSUPPORTSCHEF
KVALITETSCHEF
Jan Buur Frederiksen
ARBEJDSMILJØCHEF
Rikke Kirkebjerg

DIVISIONSCHEF
Kim Thinggaard

ERFA
E&P ERFA-GRUPPE

PROJEKTCHEF
Lars Lynge Nielsen
PROCESCHEF
Ask Hesselager
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UDFØRELSE / ORGANISATIONSDIAGRAM

BYGHERRE
Østjysk Bolig

BYGHERRERÅDGIVERE:
INGENIØR
Viggo Madsen A/S

STYREGRUPPE:
CEO
Henrik Mielke

ARKITEKT / LANDSKAB
Ole Dreyer A/S

DIVISIONSCHEF
Jesper Finderup

BYPLANLÆGGER
Bascon

BYGHERRE
Østjysk Bolig

TOTALENTREPRENØR
Enemærke & Petersen A/S

DIVISIONSCHEF
Jesper Finderup

ERFA
E&P ERFA-GRUPPE

Projektchef
Peter Henneberg

SUPPORT

FAGTILSYN:

E&P SUPPORT

INGENIØR
Niras
ARKITEKT
Aarhus Arkitekterne
LANDSKAB
By Munch

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR B

IKT LEDER
Enemærke & Petersen A/S
Jan Steen Jacobsen

TRYGHED
NIRAS
Gertrud
Hans Martin

U D FØR EL SEST EAM

BE BO E RI NDDRAGE LSE

PROJEKTLEDER
Jan Steen Jacobsen

BI

M

BEBOERINDDRAGELSE

MENTOR
E&P

E&P
Rosita Ahmadian

LOGISTIK OG
BYGGEPLADS
Dina Musleh

BYGGELEDER
Anders Risgaard

NIRAS
Thomas
UDEAREALER
IF Nedbrydning
Tony Christensen

EGENPRODUKTION
Tømrer konduktør
Murer konduktør

FAGENTREPRENØRER
Øvrige

Enkon
Per Kristoffersen

M

M
MENTOR
Enkon

ANSATTE
I SOCIALE
AFTALER

TIMELØNNEDE

ANSATTE
I SOCIALE
AFTALER

MENTOR
IFnedbrydning

ANSATTE
I SOCIALE
AFTALER

TIMELØNNEDE

TIMELØNNEDE
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ROLL ER OG A N S V A R / P R OJ E KT E RI NG OG UDFØR EL SE

DIVISIONSCHEF / JESPER FINDERUP

PROJEKTCHEF / PETER HENNEBERG

PROJEKTLEDER / JAN STEEN JACOBSEN

• Kontraktindgåelse med bygherre
• Deltagelse i bygherresamarbejdet med
projektchef Peter Henneberg
• Sikre at sagen har de fornødne ressourcer i form af
mandskab og kompetencer
• Stille sine erfaringer til rådighed for projektet
• Back-up til Peter Henneberg
• Følger sagen gennem hele udførelsen i styregruppen

• Øverst projektansvarlig i udførelsesfasen
• Ansvarlig for styring af sagsøkonomi
• Ansvarlig for at sikre at samarbejde og optimering lykkes i tæt
samarbejde mellem parterne
• Sikre sociale klausuler overholdes/praktikaftaler
• Kontakt til Aarhus kommune og myndigheder
• Deltager i planlægnings-, bygherre-, og koordineringsmøder med
rådgiverteamet
• Afholdelse af projektgennemgangsmøde
• Afleveringsforretning
• Ansvarlig for 1 og 5 års gennemgang
• Tidsstyring, udarbejdelse af arbejdstidsplan
• Ansvarlig for en sikker før-aflevering, teknisk mangelgennemgang
og afleveringsprocedure

• Sikre projektering
• Styring udvalgte underentreprenører Enkon og
IF Nedbrydning
• Kontrahering og planlægning med fagentreprenører
• Styring og inddragelse af håndværkere i projektets
planlægning, proces og udførelse
• Styring og inddragelse af håndværkere i projektets
planlægning, proces og udførelse
• Deltage i sikkerhedsmøder hver 14. dag
• Sikre en ryddelig og sikker byggeplads

KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER /
ROSITA AHMADIAN

BYGGELEDER / ANDERS RISGAARD

BEBOERINDDRAGELSE /
THOMAS LEERBERG & ROSITA AHMADIAN

• Beboernes kontaktperson i totalentrepriseteamet
• Arrangere beboerinformationsmøder
• Besvare mails og telefon fra beboere
• Udarbejde materiale til boligforeningens hjemmeside,
nyhedsbreve, beboerblad m.m.
• Varslinger og information til naboer
• Deltage i procesmøder m.m.
• Samarbejde med driftspersonale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarlig for koordinering af sikkerhedsarbejder
Indkalde til sikkerhedsmøder hver 14. dag
Afholde sikkerhedsrunderinger
Instruktion af sikkerhedsrepræsentanter
Ansvarlig for udfærdigelse af API/ APV
Sikre en ryddelig og sikker byggeplads
Ansvarlig for opdateret byggepladsplan og infotavler
Styrring af tømrer- og murerentrepriser i egenproduktion
Styring af stillads
Kvalitetssikring og mangelopfølgning af tømrer- og murer

• Sørge for at beboerne bliver inddraget i processen
både i projekteringsfasen og udførelsesfase
• Facilitering af kick of workshop
• Ansættelse, motivering og fastholdelse af
• Samarbejde med mentorerne
• Samarbejde med beskæftigelsesindsatesen i området

• Samarbejde med de boligsociale medarbejdere
• Skabe synergi mellem den boligsociale og den
fysiske helhedsplan

ARKITEKT - AARHUS ARKITEKTERNE /
RASMUS MØLLER

INGENIØRFAG - NIRAS /
CHRISTIAN MARTIN PHUNDHELLER

LANDSKAB - BY MUNCH /
CARSTEN NIELSEN OG ANITA MUNCH

• Deltager i projekteringsworkshops og bygherremøder

• Deltager i projekteringsworkshops

• Deltager i projekteringsworkshops og bygherremøder

• Bidrager till bæredygtig arkitektur

• Implementerer bæredygtige løsninger i byggeriet

• Bidrager til totaløkonomiske løsninger

• Bidrage til arkitektur, der skaber tryghed

• Sikrer gode byggetekniske løsninger

• Bidrager till bæredygtig arkitektur

• Fagtilsyn

• Rådgiver på totaløkonomi

• Fagtilsyn

• Kvalitet

• Fagtilsyn

• Kvalitet

• Kvalitet

LOGISTIK & KS / DINA MUSLEH
Medarbejdere fra E&P, der deltager i relevante
workshops og arbejdsmøder, hvor hun bidrager
til kreative og bygbare løsninger.

• Deltage i opstartsmøder med bygge-/
projektleder vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø og KS
• Introducere, oplære og følge op på nye tekniske
hjælpemidler

• Logistik
• Planlægning
• Procesoptimering

TRYGHEDS STYREGRUPPE /
GERTRUD ØLGAARD,
HANS MARTIN SKOU OG
THOMAS LEERBERG

PRODUKTIONSSUPORT- &
KVALITETSCHEF /
JAN BUUR FREDERIKSEN

ARBEJDSMILJØ / RIKKE KIRKEBJERG

• Support/rådgivning

Jan Buur Frederiksen er ansvarlig for produktionssupport afdelingen, hvis opgave er at klæde
produktionen på indenfor arbejdsmiljø, kvalitet,
proces og samarbejde, samt at forenkle og forandre processerne.
Faciliterer workshops og evalueringer med alle
byggesagens parter, herunder planlægning af
byggeprocesser med fokus på samarbejde og
teamforståelse. Er øverste ansvarlig for at procedurer for kvalitetssikring overholdes og implementeres i processen.
Teamets faste sparringspartner i E&P.

• Sikre at tryghed tænkes ind i alle løsninger
• Komme med input til resten af rådgiverteamet i
forhold til tryghed
• Gennemføre tryghedsprojektet i tæt samarbejde med
bygherren og resten af totalentreprise-teamet
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MENTORTEAM /
FRANK MORTENSEN,
PER KRISTOFFERSEN &
TONY CHRISTENSEN
• Deltage i ansættelse af de udsatte unge
• Kontaktperson for de ansatte via de sociale
klausuler
• Holde møde med de ansatte i beskæftigelsesindsatesen
• Hjælpe de unge videre i prkatik eller uddannelse
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2012 - 2013
Projektchef
Engsø Vest A/S

1988
Teknikumingeniør

1994
Byggeleder
EXPO Huse A/S

1998
Projektleder
Højgaard & Schulz

2004
Projektchef
KPC BYG A/S Aarhus
• Sikre videndeling og læring i hele organisa�onen

• Opfølgning på byggesagerne med hensyn �l support og
sparring af divisionens medarbejdere

• Månedlig økonomiopfølgning på divisionens projekter
sammen med projektansvarlige

• Bistå projektansvarlige i evt. problems�llinger samt juridiske
forhold

• Koordinering af ressourceanvendelser i samråd med
projektansvarlige

• Kontrak�orhandlinger med bygherre

2013 - 2017
Rosenhøj, Viby J
Rolle på sagen: Projektchef/Divisionschef
Renovering af 27 blokke. Opførelse af 22 almene boliger.
Storentreprise �l kr. 382,5 mio.

UDVALGTE REFERENCER

Rosenhøj i Viby J, Aarhus

I sin involverende og handlingsorienteret ledelsess�l, er Jesper en sympa�sk, rummelig og �llidsskabende leder, der mo�verer og får det
bedste frem i sit team. Har fokus på god kommunika�on og at denne skal være konstruk�v og dialogskabende �l projektets og det fælles
bedste – både internt og eksternt.

Med en teknisk ingeniørmæssig baggrund og stor projektprak�sk erfaring har Jesper det gode, professionelle overblik og en erfaren indsigt i alle aspekter af en byggesag, herunder projekterings-, projekt- og procesledelse, økonomistyring, Indkøb og sags styring, kontraktforhandling, rekru�ering og teamledelse.

KOMPETENCEPROFIL

• Forhandlingsteknik

• Projekteringsledelse

• MTH Group lederuddannelse

2009
Projektchef og medejer
Dan-Con A/S

2013 - 2015
Projektchef
Enemærke & Petersen a/s

2006
Projektleder
MTH Group

EFTERUDDANNELSE

Divisionschefen er ansvarlig for styring af divisionens ressourcer og op�mal gennemførelse af divisionens byggeprojekter
herunder bl.a.

2015 Divisionschef
Enemærke & Petersen a/s

2008
Projektlederuddannelse
ved KPC-BYG A/S (2-årig)
• Projekteringsledelse

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
DIVISIONSCHEF
FØDT 1963

JESPER FINDERUP

cv

2003
Salling i Århus.
Facaderenovering, ombygning og udvidelse af eksisterende
butik med gulvareal, rulletrapper, installationer og etablering
af nye dæk og nyt statisk bæresystem. Gennemført for Dansk
Supermarked med butik i fuld drift.
Totalentreprise - kr. 160 mio.
Rolle: Projektleder/projekteringsleder

2005
Deloittehuset, Kbh. S.
Nyt kontordomicil - 38.000 m² med glasfacader og stort atrium
med persienner og høj grad af avanceret teknik.
Totalentreprise - kr. 420 mio.
Rolle: Projektleder/projekteringsleder

2008
AB6 på Amager
Nyt kontordomicil - 26.000 m² for bl. a. SIMCORP glasfacader
atrium, p-kælder og spejlbassiner.
Totalentreprise - kr. 430 mio.
Rolle: Projektleder/projekteringsleder

REFERENCER FRA TIDLIGERE ARBEJDSGIVER

CURRICULUM VITAE

DIVISIONSCHEF
FØDT 1963

JESPER FINDERUP
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Merkonom i ﬁnansiering
Entrepriseret
AT §9
Forhandlingsret
Lov om �lbudsindhentning
Skanska Ledertræning
Opera�onel risikovurdering
Kundefokus
Eﬀek�v kommunika�on
Miljø for projektledere

1992 - 1993
Ikast Byggeindustri

1994 - 1995
Glusted Byg

1995 - 1997
Ove Larsen, Vejle

1997 - 1998
Byggeleder, KPC Byg

1998 - 2007
Projektleder/projektchef/
Sek�onschef, Skanska

Frem�dssikring og energirenovering af 860 boliger fordelt på
34 boligblokke i tre etager - i alt ca. 45.000 m². Nye energi-facadeelementer og vinduer samt renovering af køkkener og
badeværelser. 4 blokke skal totalrenoveres og omdannes �l
seniorboliger. Totalentreprise - kr. 385 mio.

2014 - 2016
Projektchef i Langkærparken, Aarhus

UDVALGTE REFERENCER

God erfaring og indsigt i alle former for boligbyggeri. Stor ru�ne i håndtering af store og komplekse byggesager, herunder varetagelse af
totalentrepriserollen.
God �l at opbygge teams både på egne arbejder, og for det samlede entreprenørhold med rådgivere og underentreprenører. Stærk
analy�sk, struktureret og har et godt samlende projekt overblik.
Med sin inkluderende og handlingsorientereret ledelsess�l, er Peter projektchefen, der styrer produk�onstoget sikkert og re�digt frem,
samt holder et godt ﬂow og god byggerytme i en industrialiseret byggeproces, hvor det er mennesker, der bygger for mennesker.

KOMPETENCEPROFIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EFTERUDDANNELSE

2007 - 2013
Projektleder, E. Pihl & Søn

Projektchefen har det overordnede ansvar projektet fra kontrak�ndgåelse �l udløb af 5-års garan�periode herunder
•
Sikre den overordnede gennemførelse af byggesagen,
overholdelse af �dsplan og at gennemførelsen lever op
�l målsætningerne for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
•
Økonomisk ansvarlig fra sagsoverdragelse �l aﬂevering
•
Bistå projekt- og byggeledere med akkordering, indkøb,
planlægning, a�andling af UE’er, økonomistyring og
bygherreforhold for sikring af op�mal gennemførelse.
•
Styring af projektets ressourcer og ledelse af projektets
medarbejdere
•
Sikre re�dig og mangelfri aﬂevering samt opfølgning på
1 og 5 års e�ersyn
•
Medvirke �l at sikre et godt og �llidsfuldt samarbejde
mellem bygherre, bygherrerådgiver og øvrige samarbejdspartnere

2013 –
Projektchef
Enemærke & Petersen a/s

1991
Bygningskonstruktør

1988
Tømrer

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Peter Henneberg

Projektchef hos Enemærke og Petersen
FØDT 1967

cv

2003 - 2004
Projektchef på boligprojekter
• ABF Søblik, S�lling - 22 andelsboliger
• ABF Hybengården, Odder - 26 andelsboliger
• ABF Koopmanns Gård, Silkeborg - 95 andelsboliger

2005 - 2007
Sek�onschef for Skanska boligbyggerier i Jylland

2007 - 2008
Teglbakken, Odder - Opførelse af 42 eksklusive ejerlejligheder for
Løvbjerg Ejendomme.
Entreprisesum kr. 70 mio. Projektchef på opgaven.

1992 - 1993
Projektering og byggeledelse i.f.m. renovering af detailbu�kker
- Ikast Byggeindustri

1994 - 1995
Projektering, kalkula�on, byggeledelse m.v. i mindre bygmestervirksomhed - Glusted Byg

1995 - 1997
Projektering og byggeledelse af enfamiliehuse - Ove Larsen,
Vejle

1997 - 1998
Byggeleder, KPC Byg, Herning:
• Ryesgade, Aarhus - renovering af byejendom
• Idrætshal, Gl. Rye
• DTC Vejle - værksted for Dieselhuset
• Aarhus S��sbogtrykkeri

2008 - 2010
Tilbudsleder på en række hoved- og totalentrepriser:
• Vojens Isarena - nyt isstadion med �lhørende servicefaciliteter
�l SønderjyskE
• Thorsbakke, Randers - plejeboliger og sundhedshus �l Randers
Kommune
• Ringkøbing Skole - udvidelse og renovering af skole
• Osbæk Plejecenter, Sønderborg - nyt plejecenter
• Vestas - domicil �l Vestas, Aarhus N

2010 - 2011
Vestas - Opførelse af nyt domicil. Entreprisesum kr. 368 mio.
Projektchefansvar for alle komplementeringsfag.

1998 - 2004
Projektleder på boligprojekter:
• ABF Kildebakken, Silkeborg
• Plejecenter Bredballe - 50 plejeboliger
• Redomus Marselisborg Havn, Aarhus - kontor/hotel
• ABF Mølledammen, Silkeborg - 12 andelsboliger
• Bymosevej, Aarhus - 103 ungdomsboliger
• Damager Kollegiet, Viby J - 228 ungdomsboliger

Peter Henneberg

Projektchef hos Enemærke og Petersen
FØDT 1967

2011- 2012
Navitas Park, Aarhus Havn - Ny skole for Ingeniør- og Maskinmesterskolerne samt Aarhus Universitet. Entreprisesum kr. 719 mio.
Projektchefansvar for alle komplementeringsfag.

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE
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IKT-leder 2015
Projektleder-uddannelsen,
Trin 1-2-3, Velux A/S Intern
Lavenergikurser Byggecentrum

1992, 1995
Tegnestueleder / Indkøbschef
Expo Huse A/S

2000 - 2006
Medindehaver
Tegnestuen Spektre ApS

• Ansvarlig for kvalitetssikring, sikkerhed, �lsyn, dri� og vedligeholdsmateriale

• Bygherre- og rådgiverkontakt, a�oldelse af bygge-, sikkerheds- og bygherremøder

• Ansvarlig leder på byggepladsen

• Udarbejdelse af �dsplaner, op�mering af processer og
produk�onsﬂow

• Styring af projektets økonomi, �dsplan og bemanding

Rosenhøj, Viby J. Projektleder nybyggeri og udenomsarealer.
Renovering af 27 blokke, samt udski�ning af døre og vinduer.
Montage af højisolerede klimaskærme. Opførelse af 22 almene
boliger, som opføres som lavenergibyggeri 2020 – udføres i
storentreprise �l 382,5 mio.

2013- 2017

UDVALGTE REFERENCER

Stor erfaring med projekteringsledelse, i tæt dialog med bygherre, rådgivere og myndigheder. Dyb indsigt i at op�merer konstruk�oner,
processer og materialevalg, at gøre �ngene ”bygbare”, og dermed skabe de bedste, mest gennemtænkte løsninger for bygherre, rådgivere og entreprenører.
Bred indsigt i gældende byggelovning, normer og forskri�er. Stor interesse for nye tendenser inden for arkitektur, byggeri, klima og
bæredyg�ghed.
Solid håndværksmæssig, byggeteknisk og arkitek�aglig baggrund, med mangeårig erfaring indenfor rådgiver- og byggebranchen. Udpræget ordens- og kvalitetssans, samt godt overblik over komplekse problems�llinger, økonomi og projektstyring.
Gode lederegenskaber med stor vægt på dialogbaseret kommunika�on. Dedikeret og mo�veret i alle former for opgaveløsninger, samt
team- og samarbejdssitua�oner.
Mangeårig erfaring som projektleder med fokus på at leverer den re�e kvalitet �l re�e pris og �d.

KOMPETENCEPROFIL

•
•
•
•

EFTERUDDANNELSE

1988
Bygningssnedker
Skive Tekniske Skole

1990
Byggetekniker
Esbjerg Tekniske Skole

2010- 2013
Indehaver ,DUCTO Arkitekter

1991
Bygningskonstruktør BTH Byggeteknisk Højskole, Horsens
• Overordnet ansvar for egenproduk�on og arbejdsmiljø

Projektlederen har ansvaret for styring og ledelse af projektet
fra kontrak�dspunkt �l aﬂevering samt i garan�perioden
herunder:
• Kontrak�orhandlinger og styring af underentreprenører og
leverandører

2013 –
Projektleder
Enemærke & Petersen A/S

2000
Arkitekt MAA
Arkitektskolen Aarhus

2006 - 2010
Projektleder & Teamleder
VELUX A/S

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Projektleder
FØDT 1968

JAN STEEN JACOBSEN

cv

2006 – 2010
Projektleder på ﬂere produktudviklingsprojekter, teamleder for et
team af 8 produktudviklere, samt produktansvarlig for produktporteføljen Suntunnel hos VELUX A/S.

2008 - 2010
Skitsering, projektering og detaljering af 24 rækkehuse og lejligheder, Skovparken, Aabenraa.
3.600 m2 – Hovedprojekt 30 mio. DKK

2010 - 2012
Skitsering, projektering og detaljering af ombygning og �lbygning
af større gågadeejendom i Aabenraa, indeholdende bu�kslokaler
og lejligheder.
600 m2 – Hovedprojekt 6 mio. DKK

2010 – 2012
Projektering og �lsyn/byggeledelse med ny adm.bygning �l
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme.
400 m2 – Hovedprojekt 4,5 mio. DKK

2012 - 2013
Skitsering, projektering og detaljering af 24 eksklusive etageboliger ved Flensborg Fjord, Wassersleben. 2.600 m2 – Totalentreprise 40 mio. DKK

2012 - 2013
Skitsering, projektering og detaljering af ombygning og �lbygning
af �dligere Aabenraa Kollek�vhus/plejehjem �l 64 moderne,
energirig�ge boliger.
4.500 m2 – Totalentreprise 45 mio. DKK

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE

1992 – 2013
Skitsering, projektering og detaljering af ﬂere hundrede individuelle enfamiliehuse i Danmark og Tyskland.

2000 – 2013
Skitsering, projektering og detaljering af adskillige erhvervsbyggerier, bl.a. industrihaller, dagligvareforretninger etc.

2003 – 2005
Skitsering, projektering og detaljering af 71 lejligheder, Mølleåparken, Aabenraa.
6.500 m2 – Hovedprojekt 55 mio. DKK

2004 - 2006
Skitsering, projektering og detaljering af 13 individuelle enfamiliehuse, samt 12 lejligheder i Drejens Boligby, Kolding. Incl.
disponering af bebyggelsplan og indretning af området.
3.000 m2 – Hovedprojekt 40 mio. DKK

2004 - 2006
Projektering og �lsyn/byggeledelse af 32 lejligheder på Rebslagergrunden, Randers.
3.000 m2 – Hovedprojekt 25. mio. DKK

2006 – 2008
Skitsering, projektering og detaljering af 23 lejligheder, Granhaven, Rødekro.
2.600 m2 – Totalprojekt 24 mio. DKK

Projektleder
FØDT 1968

JAN STEEN JACOBSEN
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Arbejdsmiljøuddannelse § 9
Prislistekursus i Tømrer- og
Snedkerprislisterne
Arbejdsret
BKL’s lederudvikling
Kursus i vinterbyggeri
AB 92 og byggejura
BKL’s lederuddannelse
Århus Købmandsskole: Uddannelse i salg og marke�ng
Personlig kommunika�on og
service
Samarbejde og ledelse i teams
Kommunika�on i teams

1982 - 1988
Tømrer/Sjakbejs v. Hustømrerne

1988 - 1998
Entrepriseleder v. Hustømrerne

1998 - 2005
Afdelingsleder v. Hustømrerne

• Ansvarlig for kvalitetssikring, sikkerhed, �lsyn, dri� og vedligeholdsmateriale

• Bygherre- og rådgiverkontakt, a�oldelse af bygge-, sikkerheds- og bygherremøder

• Ansvarlig leder på byggepladsen

• Udarbejdelse af �dsplaner, op�mering af processer og
produk�onsﬂow

• Styring af projektets økonomi, �dsplan og bemanding

• Overordnet ansvar for egenproduk�on og arbejdsmiljø

• Kontrak�orhandlinger og styring af underentreprenører og
leverandører

Projektlederen har ansvaret for styring og ledelse af projektet
fra
kontrak�dspunkt �l aﬂevering samt i garan�perioden herunder

ANSVARSOMRÅDE

2009 - 2012
Tandlægeskolen, Aarhus Universitet.
Arbejdet bestod i opsætning af gipsvægge, montage af skinne

2011 - 2013
65 boliger og varmemesterkontor, Virup Skovvej, Hjortshøj.
Arbejdet bestod af udførelse af tømrer/snedkerarbejde som
nybyggeri i et-plans og to-plans boliger med fritliggende udhuse. Tagkonstruk�oner udført som betontage med isolering
og tagpap. Udvendige døre og vinduer i facaden er udført som
træ/alu elementer. Indvendige snedkerarbejder er trægulve,
nedhængte lo�er, indvendige døre samt trætrapper �l 1. sal.
De fritliggende udhuse er klinkbeklædte med eternitplader
samt sorte paptage. Alle udhuse er præfabrikerede. Fagentreprise. Entreprisesum: Kr. 12 mio.

2013 - 2017
Rosenhøj, Viby J. Renovering af 27 blokke, samt udski�ning af
døre og vinduer. Montage af højisolerede klimaskærme. Opførelse af 22 almene boliger, som opføres som lavenergibyggeri
– udføres i storentreprise �l 382,5 mio.

UDVALGTE REFERENCER

2009 - 2012
Scandic Hotel, Aarhus for A. Enggaard A/S.
Udførelse af tømrer- og snedkerarbejdet i fagentreprise for A.
Enggard A/S på Scandic Aarhus City, Østergade 8-12.
Arbejdet bestod i at forny det gamle Østergades Hotel bag den
gamle facade samt opbygge den nye del. Derudover blev der
udført en ny tagkonstruk�on på den gamle facade.
Den nye del af hotellet er bygget som en 5 etagers bygning med
�lbagetrukket penthouseetage.
På penthouseetagen blev der opbygget et 40 cm. højt trægulv,
derudover blev der udført le�e skillevægge og nedhængte
systemlo�er. Entreprisesum: Kr. 3 mio.

systemlo�er, montage af indvendige dør- og glaspar�er samt
øvrigt snedkerarbejde.
Udvendigt blev der udført udski�ning af alu-facadevinduer med
�lhørende forsatsrammer. Arbejdet var karakteriseret ved at
være en del af universitetet, der i byggeperioden stadig var i
funk�on. Fagentreprise. Entreprisesum: Kr. 3, 8 mio.

Meget stor erfaring i gennemførelse og ledelse af byggesager indenfor tømrerarbejde i egenproduk�on som fagentrepriser.
Ledelseserfaring med hovedentrepriser og totalentrepriser.
Store kompetencer indenfor håndværk, kvalitet og logis�k.
Stor erfaring med udvælgelse og entrering af underentreprenører og underleverandører. Stor erfaring med ansæ�else af medarbejdere
med gode kompetencer �l speciﬁkke opgaver indenfor håndværk.
Stor og bred erfaring med socialt ansvarligt arbejde og ledelse i forbindelse med uddannelse af tømrerlærlinge og prak�kanter. Har de
sidste 15 år været ansvarlig for tømrerlærlinge samt deres uddannelsesforløb.

KOMPETENCEPROFIL

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

2005 - 2013
Entreprisechef v. Hustømrerne

2013 –
Projektleder hos Enemærke &
Petersen a/s

1978
Tømrer

EFTERUDDANNELSE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Projektleder
FØDT 1956

FRANK MORTENSEN

cv

2010
Dansk Supermarked for A. Enggaard.
Arbejdet bestod i opsætning af gipsvægge, montage af lo�er, dør
og glaspar�er samt øvrigt snedkerarbejde.
Udvendig udførelse af vinduesmontage, ry�erlys og anden facadelukning.
Arbejdet var karakteriseret ved at være egentligt kontorbyggeri
med kontorer �l ca. 300 medarbejdere. Et byggeri udført i høj
håndsværksmæssig kvalitet. Fagentreprise. Entreprisesum kr. 9
mio.

2009 - 2010
Plejeboliger Torsvej, Åbyhøj (SIFSGAARD), for Århus Kommune.
Nyopførelse af 59 plejehjemspladser, hvor arbejdet bestod i bl.a.
facadelukning af de 3 etager høje plejeboliger. Facadelukningen
blev udført med Velfac Facadelementer i træ/alu og fyldninger i
alu. Fagentreprise. Entreprisesum 3,7 mio.

2009 - 2010
Langenæs Bageriet for JORTON A/S. Udførelse af tømrer- og
snedkerarbejdet i fagentreprise for JORTON A/S, der varetog hele
byggesagen i totalentreprise.
Arbejdet bestod i opsætning af gipsvægge, montage af hygiejnelo�er, dørmontage samt øvrigt snedkerarbejde. Underleverandører stod for paptagkonstruk�onen og facadelukningen, der blev
udført i glas. Arbejdet var karakteriseret ved at være en kombina�on af et moderne bageri i kælderplan, en bagerforretning af
høj klasse med �lhørende café på stueplan samt kontor, kan�ne,
køkken og badeforhold på 1. sal.

2010 - 2012
DNU – Skejby Sygehus, Aarhus Universitetshospital – Skejby.
Arbejdet bestod i opsætning af gipsvægge, montage af døre
og lo�er samt øvrigt snedkerarbejde. Udvendigt har vi udført
paptagskonstruk�on, e�erisolering af tagrum samt montage af
ry�erlys. Byggeriet udmærker sig ved at været et sygehus i funk�on under hele byggeprocessen, de�e har s�llet krav �l ﬂeksibiliteten under de forskellige faser. Fagentreprise. Entreprisesum Kr.
20 mio.

2012
Børnehaven Indelukket for Aarhus Kommune, Børn og Unge,
Bygninger.
Udvendig er der udført belægnings- og terrænarbejder samt gartnerarbejde. Ligeledes er der udført fritliggende skure i terræn.
Hovedentreprise. Entreprisesum Kr. 8,2 mio. excl. moms

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE

2007 - 2008
Øer Mari�me Svømmehal ved Ebelto� for Byggeselskab Mogens Dilinde.,
Tilbygning �l eksisterende sportshal indeholdende svømmefaciliteter, sauna og omklædning.
Tagkonstruk�on udført i fritspændende limtræsdrager med
paptag og ry�erlys.
Udvendige facadelukninger udført med træbeklædning og
alu-døre og vinduer. Fagentreprise. Entreprisesum kr. 7 mio.

2007 - 2008
Wilhelm Kiers Kollegiet for Kollegiekontoret.
Nye tagkonstruk�oner på 21 blokke udført med tradi�onelle
tagspær og tagbrædder samt listetækning. Indvendig i 630 kollegieværelser er der udført badeværelsesven�la�on samt lo�er
i fællesarea. l Fagentreprise. Entreprisesum: Kr. 8 mio.

2008 - 2009
Spørring Gammel Skole for Århus Kommune. Omforandring af
skole/fri�dsordning �l børneins�tu�on. Udførsel af 2 �lbygninger, renovering af tage. Indvendig: Nye lo�er, nye døre samt
nye gulve. Udvendige anlægsarbejder: Flisebelægninger, nyt
asfalt samt indhegninger. Hovedentreprise. Entreprisesum: Kr.
3,5 mio.

2008
Vejdirektoratet for A. Enggaard. Arbejdet bestod, udover
facadelukning og vinduesmontage, i opsætning af gipsvægge,
montage af skinnelo�er, indvendige døre samt øvrigt snedkerarbejde. Fagentreprise. Entreprisesum. Kr. 8 mio.

1998 - 2004
Plejehjemmet Kløvervangen. Plejehjemmet Kløvervangen.
Arbejdet bestod i facadelukning. Lukningen omfa�ede en
renovering og �lbygning, hvor de eksisterende facader var
blevet renoveret ydermere blev der monteret nye facadepar�er. Arbejdet var karakteriseret ved at være et plejehjem med 60
plejeboliger.
Arbejdet her er blevet udført i høj håndværksmæssig kvalitet
og med sans for ﬂeksibilitet.
Fagentreprise: Entreprisesum: Kr. 6,5 mio.

Projektleder
FØDT 1956

FRANK MORTENSEN
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• Styring af økonomien for de entrepriser som henhører
under ansvarsområdet.
• Medvirke �l udarbejdelse af proces- og �dsplaner.

2006 - 2011
Selvstændig

2003 - 2006
Byggeleder, KPC-BYG A/S

• Udarbejdelse af kvalitetssikring samt dri�s- og vedligeholdelsesmateriale.

• A�oldelse af bygge- og sikkerhedsmøder.

• Sikre en ryddelig og sikker byggeplads.

• Sikre at den a�alte kvalitet udføres håndværksmæssigt
korrekt.

• Bes�lling og koordinering af leverancer samt logis�kstyring
på byggepladsen.

• Styring og inddragelse af håndværkere/entreprenører i
projektets planlægning, proces og udførelse.

2011 - 2013
Flydende kajakklub, Vejle
Opførelse af Danmarks første ﬂydende kajakklub. Bygningerne
er opført på betonponton 30 meter ude i Vejle havn. Arbejdet
er udført i hovedentreprise for Vejle kommune.
Hovedentreprise - kr. 7 mio.

2013 - 2016
Langkærparken, Tilst
860 boliger fordelt på 34 boligblokke i tre etager frem�dssikres
og energirenoveres, i alt ca. 45.000 m2.
Nye energi-facadeelementer og vinduer samt renovering af
køkkener og badeværelser.
4 blokke nedbrydes �l ”skele�et” og totalrenoveres og omdannes �l �lgængelighedsboliger.
Ansvar for økonomien og udførelse på de indv. arbejder, samt
økonomien og udførelse på de 4 �lgængelighedsblokke.
Ansvarlig for ca. 230 mio.
Totalentreprise - kr. 385 mio.

UDVALGTE REFERENCER

60 boliger, Odinsgaarden
Opførelse af boliger som etagebyggeri. Levering og montering
af tage, vinduer/døre, skure, samt alt indv. abtering.
Tømrerentreprise – Kr. 12 mio.

Nyt kvartershus – Løget Høj
Opførelse af nyt kvartershus, (kulturhus) for AAB Vejle. Byggeriet er opført med le�e ydervægge, samt ståltagkase�er fra
Scantag.
Hovedentreprise – Kr. 13 mio.

Rødkilde gymnasium
Om- og �l Rødkilde gymnasium. Undervisningslokaler, foredragssal, m.m.
Byggeriet er udført med sandwichelementer med graﬁktryk.
Hovedentreprise – Kr. 32 mio.

Solid erfaring med indkøb, kontrahering og styring af entreprenørydelser i både egenproduk�on og underentreprise.
Varetagelse af processen fra start �l slut er en af mine forcer.
Er særdeles omhyggelig med at skabe økonomisk overblik og �lsikre, at alle ydelser entreres med de respek�ve udførende, således den
samlede økonomi overholdes.
Indgår ligeledes i totalentreprisen med stor viden indenfor byggelovgivningen, hvorfor projekteringsledelse også er en velkendt disciplin,
hvor konstruk�oner og ydelser op�meres �l bygbare løsninger, med økonomien som en væsentlig faktor.

KOMPETENCEPROFIL

1998
TØMRER

Ansvar for E&P’s egne håndværkere, materialeleverancer,
arbejdsmiljø og overordnet styring af byggepladsens daglige
dri�, herunder indkøb kontrahering og styring af underentreprenører og leverandører.

ANSVARSOMRÅDE

2011 - 2013
Tømrermester
Jørgen Petersen & Co. A/S

2013 –
Projektleder hos Enemærke &
Petersen a/s

2003
Bygningskonstruktør

2001
Byggeteknikker

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Projektleder
FØDT 1976

ANDERS RISGAARD

cv

Individuelle villabyggerier
Opførelse af individuelle villaer for private. Arbejderne er primært udført i totalentreprise, med varetagelse af samlet pakke
indeholdende projektering, ansøgning om bygge�lladelse, samt
opførelse.

Tilbygning til døgninstitution Holmstrupgård
Opførelse af 360 m2 �lbygning �l eks. Skole på Holmstrupgård
Byggeriet er opført i 2 etager med bagvægge i letbeton, beklædt
med mineraluld �l puds.
Totalentreprisesum – Kr. 3.7 mio.

Boligprojektet Katrinelundsvej
Opkøb af gundareal, udvikling af bolig projekt, projektering , samt
opførelse af boliger på Katrinelundsvej, Hovedgård.
Anlægssum – kr. 18 mio.

2012
Boligprojektet Baldersgade
Opkøb af gundareal, udvikling af bolig projekt, projektering ,samt
opførelse af boliger i Baldersgade, Horsens.
Anlægssum – Kr. 16 mio.

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE

Sundhedscenter, samt patienthotel, MiddelfartRenovering af eksisterende borgmestergård i Middelfart, samt
opførelse af pa�enthotel som nybygning. Byggeriet er udført i
partnering.
Anlægssum – Kr. 35 mio.

196 boliger ”Eckersbergs Parken, Århus”
Opførelse af nye 150 boliger i 4 etager i Århus C.
Projektet indeholdte endvidere ombygning af eksisterende
bygning fra erhverv �l 46 boliger.
Totalentreprisesum – Kr. 65 mio

Butikscenter ”Ro´s Torv” – Roskilde
Opførelse af indkøbscenter i totalentreprise. Var under opførelse ansvarlig for en større del af de samlede lejemål
,
incl. varetagelse af løbende projektering i takt med lejemålenes
udlejning.
Totalentreprisesum – Kr. 250 mio.

2003 - 2006
”Martin ” – Frederikshavn
Opførelse af fabriks –og administra�onsbygning for Mar�n
gruppen i Frederikshavn. Bygningen er opført med opsvejste
gi�erspærskonstruk�oner, med spænd på 70 meter.
Totalentreprisesum – Kr. 165 mio.

Projektleder
FØDT 1976

ANDERS RISGAARD
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Konﬂikthåndtering
Nudging – et redskab �l adfærdsforandring
Kommunika�on, konﬂikthåndtering og forhandling
Organisa�onsudvikling i civilsamfundsorganisa�oner
Monitorering og evaluering

2005 - 2008
Frilægning af Århus Å fra Grønnegade �l Immervad broen.
Åbning af åen og nedbrydning af det gamle samt etablering af
nyt å forløb, 7 nye broer placeres sam�dig med bybusser og
taxa kørsel på tværs af åen i hele byggeperioden ca. pr. 5 min.
Hovedentreprise – 200 mio. kr.

2011 - 2014
Montageleder (betonelementer) Navitas, Århus Havn. Totalentreprise – 800 mio. kr.

2012 - 2013
Opførelse af 110 lejligheder i Vejle. Totalentreprise – 150 mio. kr.

Rosenhøj, Viby J. Renovering af 27 blokke, samt udski�ning af
døre og vinduer. Montage af højisolerede klimaskærme. Opførelse af 22 almene boliger, som opføres som lavenergibyggeri
– udføres i storentreprise �l 382,5 mio. kr.

Rosenhøj, Viby J. Renovering af 27 blokke, samt udski�ning af
døre og vinduer. Montage af højisolerede klimaskærme. Opførelse af 22 almene boliger, som opføres som lavenergibyggeri
- udføres i storentreprise �l kr. 382,5 mio.

•

2013 - 2017
Byggeleder og sikkerhedsansvarlig i Rosenhøj

2010– 2014
Boligsociale medarbejdere på
projekt Sundhedscafeerne

Dialog og kommunika�on med beboerne
Inddragelse af beboere
Samarbejde med rådgiveren
Samarbejde med dri�personalet
Udarbejdelse af kommunika�onsmateriale
Udarbejdelse af præsenta�oner �l beboermøderne
Facilitering af beboermøder
Samarbejde med det boligsociale
Tovholder på nudge-projekt
Tovholder på SPIR-projekt (et sundhedsprojekt i samarbejde med Folkesundhed Aarhus)
Fortælle de gode historier fra byggeriet

UDVALGTE REFERENCER

KOMPETENCEPROFIL

•

•

•

•
•

EFTERUDDANNELSE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rosita har ansvaret for beboerkommunika�on og beboerinddraggelse på byggesagen i Rosenhøj

ANSVARSOMRÅDE

UDVALGTE REFERENCER

• Udarbejdelse af kvalitetssikring samt dri�s- og vedligeholdelsesmateriale

• A�oldelse af bygge- og sikkerhedsmøder

• Sikre en ryddelig og sikker byggeplads

• Sikre at den a�alte kvalitet udføres håndværksmæssigt
korrekt

• Bes�lling og koordinering af leverancer samt logis�kstyring
på byggepladsen

• Medvirke �l udarbejdelse af proces- og �dsplaner

• Koordinering af sikkerhedsarbejde, vest

2014– 2015
Kommunika�onsmedarbejder
hos Wicotec Kirkebjerg, Enemærke & Petersen og Århus
og Omegn

2015 –
Kommunika�onsmedarbejder
Enemærke & Petersen a/s

ERFARING

Rosita er god �l at kommunikere i øjnehøjde og videreformidle byggeprocessen på en le�orståelig måde. Hun er god �l konﬂikthåndtering og er har fokus på den gode diaglog.
På grund af sin baggrund som boligsociale medarbejdere er Rosita god �l at tænke det sociale ind i byggeriet, sammentænke den sociale
og det fysiske helhedsplan og samarbejde med de relevante de boligsociale medarbejdere.
Rosita har ligeledes erfaring med beboerinddragelse og har været med �l at bakke op om de sociale klausuler i Rosenhøj.

1988 - 2002
Formand og produktionschef
på ﬂere elementfabrikker

2011-2011
Pædagogseminarium Peter Sabroe

20010
Cand. it - informa�onsvidenskab

2016
Master i Globalisering og Integra�on

UDDANNELSE

cv
FØDT 1978
Kommunikationsmedarbejder

Rosita Ahmadian

Jan er meget resultatorienteret og detaljeorienteret.
Han har stor fokus på sikkerhedsarbejde både over for håndværkerne og for beboerne og har stor erfaring i byggeledelse.

KOMPETENCEPROFIL

• Arbejdsmiljøuddannelsen

EFTERUDDANNELSE

2002 - 2014
Byggeleder hos Pihl & Søn

Byggelederen har ansvaret for E&P’s egne håndværkere,
materialeleverancer, arbejdsmiljø og overordnet styring af byggepladsens daglige dri� herunder
• Styring og inddragelse af håndværkere i projektets planlægning, proces og udførelse

2014 –
Byggeleder
Enemærke & Petersen a/s

1988
Ingeniør

1974
Tømrer

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
JAN WEBER SVEJSTRUP

BYGGELEDER / ARBEJDSMILJØKONSULENT
FØDT 1956

CURRICULUM VITAE

Stiftelse af byMUNCH by- og landskabsdesign
Udenlandsstudier, Kina/Japan
Partner i metopos
Udstationering til Bjørkbekk og Lindheim, Norge
Ansat ved Schønherr Landskab
Ansat ved Landskab Aarhus

Skitsering og projektering af udearealer
for boligforeninger, drift, projektledelse,
økonomi og fagtilsyn, kvalitetsledelse, aflevering, myndighedsgodkendelser, beboerindragelse og orientering.

Erfarings nøgleord.

Fremtidens almene boliger 1. præmie 1 etape
Bæredygtighed - Projektansvarlig - Masterplan - Design

Grønnedalsparken - 400 boliger
Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Design - Projektering - Tilsyn

20142014

20132016

Udeareal til Novo Nordisk - Novo Nordisk - Modtaget Hjørring Kommunes Arkitektturpris 2015
Projektansvarlig - Masterplan - Byrumsdesign - Projektering - Tilsyn
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indehaver anita munch jensen * landskabsarkitekt * MAA - MDL

mejlgade 43a * 8000 århus c * tel.+45 60886668 * info@bymunch.dk * www.bymunch.dk * cvr.33355793 * reg.7729 * konto nr.4021 991

byMUNCH by- og landskabsdesign

2009 - Skelagergaardene renovering af udearealer til 463 boliger Aalborgs Kommunens Arkitekturpris 2009
2010 1. præmie - Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Byrumsdesign - Projektering - Tilsyn

2010 - Skovbrynet - Boliger- Bæredygtige udearealer - Odense Arkitekturpris 2013 + Odinsprisen 2013
2012 Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Byrumsdesign - Projektering - Tilsyn

2011 - Tankefuld, bæredygtige udearealer - 63 boliger - Modtaget Svendborg Kommunes Arkitekturpris 2013
2013 1. præmie - Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Byrumsdesign - Projektering - Tilsyn

20112015

2012 - Løget boligforening - AAB i Vejle - 2015 - 900 boliger
2016 1. præmie - Projektansvarlig - Inddragelse - Masterplan - Design - Projektering - Tilsyn

2012 - Vollsmose - FAB - Indstillet til Odense Kommunens Arkitekturpris 2016
2015 Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Design - Projektering - Tilsyn

2013 - Fasanstien 1 - Korsør boligforening - Byplads og Demenshave
2015 1. præmie - Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Design - Projektering - Tilsyn

2013 - Mølleparken - Vesterport Boligforening - 300 boliger
2016 1. præmie - Projektansvarlig - Masterplan - Inddragelse - Design - Projektering - Tilsyn

Boliger i Egå - 63 boliger - Boligforeningen 10. marts 1943
Projektansvarlig - Masterplan - Design - Projektering - Tilsyn

20142016

Udvalgte projekter
2015 - Fasanstien 2 - 200 boliger - Korsør Boligforening
2016 Projektansvarlig - Masterplan - Design - Projektering - Tilsyn

Profil
Anita er skitserende og projekterende landskabsarkitekt med fuldt ledelsesmæssigt ansvar for Gazelle virksomheden byMUNCH. Anita har gennem 14 års praksis- erfaring fra bl.a. Gazelle virksomheden metopos og i Schønherr
Landskab, udviklet stærke analytiske og formmæssige kompetencer og solid erfaring med ledelse, proces, brugerinddragelse, projektstyring, skitsering og projektering. Anita har været hovedansvarlig på bl.a. Vollsmose, LøgetAAB (900 boliger), Skovbrynet (58 bæredygtige boliger) og Grønnedalsparken (400 boliger).
Hun har en særlig viden om arkitektonisk udformning af udearealer til boligområder og har modtage 4 arkitekturpriser på boligforeningsprojekter, og er yderligere indstillet til Odense arkitekturpris i 2016. Økonomi, image,
tilgængelighed, drift og vedligehold er altid i fokus på projekter udarbejdet af Anita.

2010 2010
2006- 2010
2004
2002-2006
2001-2002

5 feb. 1975

landskabsarkitekt
maa + mdl +plr

indehaver/senior ark.
anita munch jensen

Afgang Arkitektskolen i Århus

Professionel erfaring

2001

Uddannelse

MUNCH

CURRICULUM VITAE
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SPECIALE I ORGANISATIONSPLANEN FOR
AARHUS ARKITEKTERNE A/S
Sagsarkitekt
Procesledelse og Idéudvikling

Rasmus’ evne til at formidle projekter gør ham også til et
naturligt samlingspunkt for opgaverne. Gennem tale, tekst og

Rasmus er en stærk koncept- og ideudvikler, som med sin
naturlige sans for formgivning formår at udvikle projekter med
et højt arkitektonisk niveau. Som projektleder for Aarhus
Arkitekterne er Rasmus en nøgleperson i udviklingen af klare
og let formidlede ideer, som på baggrund af ofte meget
komplekse byggeprogrammer, udmunder i intelligente
løsninger med et klart budskab. Evnen til at omsætte
kompleksitet til klare ideer er en stor styrke for tegnestuens
konkurrenceudvikling og sikre et højt fagligt niveau.

RASMUS’ PROFIL
Rasmus er arkitekt maa/ cand. arch.

PRISER
Wall Paper directory of the world’s most intriguing young
architects. (MAST-STUDIO)

UDDANNELSE
2009
Kunstakademiets Arkitektskole

3B

2B

1B

ANCIENNITET I ØVRIGT
2006 Praktik, Gage Clemenceau, NYC
2009-2012 Partner, MAST-STUDIO
2012-2015 Arkitekt, 3XN

ANCIENNITET I AARHUS ARKITEKTERNE A/S
Siden 2016

STILLING
Projektleder, arkitekt MAA

FØDT
23. december 1981

rasmus møller
aarhus arkitekterne a/s

AMP Sidney (2015)
Højhus Sidney, sagsmedarbejder,
1 Præmie, Konkurrence

Calgrary Libaray (2014)
2 Præmie, Konkurrence

IOC HQ, Lausanne (2013)
Nyt hovedkontor IOC, sagsansvarlig,
1. præmie, Konkurrence

Rengasse Wien (2013)
Boligkompleks Wien, sagsmedarbejder,
1 Præmie, Konkurrence

Kulturhus Karlshamn (2012)
Nyt kulturhus, sagsansvarlig,
2 Præmie, Konkurrence

AAU – Nyt Universitet (2012)
Nyt Universitet, sagsansvarlig,
1 Præmie

3XN

Byhusene Østerbro, (2012)
Byfornyelse Østerbro, sagsansvarlig,
Finalist

Side 1 af 1

Mocca Museum, NYC (2011)
International Museums konkurrence, sagsansvarlig,
2. præmie i konkurrence

Grønhøjskolen (2011)
Skolebyggeri, sagsansvarlig,
1. præmie i konkurrence, opført

4 Houses, Stavanger (2010)
Nye lejligheder, sagsansvarlig
Opført

MAST-STUDIO

UDVALGTE OPGAVER

arkitekt maa

præsentation kan Rasmus kommunikere projekternes
essens på en visionær måde.
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Syddansk Universitet

1992-2000

Advice Analyse, projektleder

2000

Explora, Senior projektleder

2004

NIRAS, Chefkonsulent

Sikrer høj faglig kvalitet, engagement og anvendelighed i
beboerinddragelse og tryghedsmonitorering.

Står for tilrettelæggelse af inddragelse, undersøgelser
og udviklingsprojekter, der sikrer, at brugeres behov og
verden bliver forstået og tages alvorligt.

Gertrud har stået for en række tryghedsopbyggende projekter
for almene boligselskaber, kommuner, TrygFonden, Det Kriminal
Præventive Nævn, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen. Nedenfor
er indsat enkelte eksempler.

TRYGHEDSPROJEKTER

Gertrud Øllgaard har mere end 15 års erfaring som projektleder for udviklingsprojekter, som bygger på en indsigt i, hvad der motiver
menneskers handlinger.
Gertrud er ekspert i sociale processer og fornyelser af lokal samfund.
Gertrud har stået for mange udviklingsprojekter, der har fremmet udviklingen af tryghed, naboskab, fællesskab, bosætning, sundhed
og iværksætteri i og udenfor almene boligområder.
Gertrud arbejder med afsæt i en skarp analytisk forståelse for, hvordan sociale mekanismer virker. Hun bruger en bred vifte af inddragelsesmetoder fx dybdeinterview, situationsinterview, fokusgrupper, udviklingsworkshops, futureworkshops, deltager-observation,
netværkskortlægning og forskellige observationsmetoder.

KOMPETENCEPROFIL

Statistik

Projektledelse

Team ledelse

Personlig kommunikation

Ledelse i praksis

EFTERUDDANNELSE

2008

Tryghedsekspert: Sikrer at tryghedsrenoveringen har
fokus på de fællesskaber og relationer, der opbygger tillid,
tryghed og anerkendelse blandt beboere i Bispehaven og
i resten af byen.

Chef for NIRAS’ team af sociologer og antropologer.

NIRAS, Ekspertisechef

2012 –

1992

Antropolog mag. art.

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

Antropolog
Ekspertisechef
Født 1961

GERTRUD ØLLGAARD

UDDANNELSE

CV

20 tyve. En undersøgelse af indbrudstyves adfærd.
Livshistorieinterviews, der giver forståelse for tyvenes adfærd og
motiver. Undersøgelsen giver en viden om tyvenes teknikker og
adfærd, når de bryder ind i boliger. Undersøgelsen giver også en
forståelse for tyvenes særlige livsform. Den livsform viser sig bl.a.
ved, at tyve er udstyret med en slags social radar, som konstant
skanner omgivelserne for værdifulde genstande og for mennesker, som står i vejen for tyvenes adfærd. Undersøgelsen munder
ud i anbefalinger og rådgivning, som Det Krimalpræventive Råd
bruger i indsatsen for at nedbringe indbrudstyveriet i Danmark.
Kunde: Det kriminalpræventive Råd.

2014-2015

Forebyggelses indsatser i nærmiljøet i 12 almene boligområder. NIRAS gennemførte en udviklingsorienteret evaluering af
satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet, hvor 12
kommuner i 4 år har arbejdet med sundhedsfremme i udsatte
boligområder. Evalueringen afdækker indsatsernes effekter og
udpeger barrierer og potentialer for trivsel og sundhed blandt de
mindst ressourcestærke befolkningsgrupper.
Kunde: Sundhedsstyrelsen.

2010-2015

Tingbjerg potentialer. NIRAS’ antropologer har gennemført en
undersøgelse, der afdækker de potentialer, som findes blandt
Tingbjergs beboere. Fokus er på de sociale mekanismer, der skaber civilsamfund, naboskaber og relationer. NIRAS har anvendt
en række undersøgelser til at gå tæt på, hvad der får beboerne
til at handle, som de gør. Undersøgelsens resultater er sammenfattet i en PowerPoint rapport, der udpeger 5 centrale potentialer. På den baggrund er der udarbejdet et inspirationskatalog,
der udpeger indsatser og tiltag, som kan styrke trygheden,
livskvaliteten, sammenholdet, bosætningskvaliteten og attraktionsværdien i området. Potentialerne satte rammen for årsmødet
i Tingbjerg 2014 og for områdekontorets tryghedsarbejde.
Kunde: Tingbjerg Forum.

2013 - 2014

UDVALGTE REFERENCER

Udfoldelse

Tryghed

Ejerskab
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Regionplanlægger Aarhus Amt

1982

Byplankonsulent og afdelingsleder,
Møller & Grønborg A/S, By- og landskabsplanlæggere

1983 - 1988

Afdelingsarkitekt, Aarhus Kommune,
kommuneplanafdelingen

1999 - 2000

Sekretær for arbejdsudvalget vedr. kriminalpræventive foranstaltninger S 309, Normsekretariatet DS, med udarbejdelse af DS/INF
471 ”Anvisning for teknisk forebyggelse af kriminalitet i bycentre
og butikscentre”.

Forelæsninger på Dansk Byplanlaboratorium, Akademisk Arkitektforening og Arkitektskolen i Aarhus.

Censorater ved Aalborg Universitet, Arkitektur og Design samt
KVL, Institut for Økonomi, Skov og Landskab.

Medlem af Byplanprisudvalget for tildeling af Byplanprisen i
Danmark ved Dansk Byplanlaboratorium.

Ekstern lektor på Byplanfaglig Overbygning, Arkitektskolen
Aarhus.

ØVRIGE AKTIVITETER

Bæredygtig forstadsudvikling, Furesø Kommune

Kriminalpræventive strategier og virkemidler anvendt som led i planlægning og udvikling af nye byområder og bycentre samt i forbindelse med omdannelse af eksisterende bykvarterer og boligområder.
Lokale udviklingsplaner. Udarbejdelse af udviklingsplaner for lokalområder baseret på en integreret borgerinddragelse.
Byudviklings- og omdannelsesopgaver fra registrerings- og analysefase til konkrete strategier og løsningsforslag med en udstrakt borgerinddragelse
Lokalplanlægning. Meget stor erfaring inden for udarbejdelse af lokalplaner, der spænder over plantyper for såvel eksisterende som nye
byområder.
Undervisning og formidling gennem foredrag, temamøder, workshops og konferenceafvikling mv.

KOMPETENCEPROFIL

Århus Kommunes lederuddannelse

Byplanlaboratoriets kurser inden
for kommune- og lokalplanlægning

Diverse byplanforskerseminarer

EFTERUDDANNELSE

Arkitekt, Kunstakademiets Arkitektskole, København
Speciale i fysisk planlægning

I denne opgave vil HMS’ primære ansvarsområde være,
gennem analyser, screeninger og vurderinger i øvrigt at
sikre, at der opnås en optimal tryghed med omdannelsen og fornyelsen af de fysiske forhold i Bispehaven.

2001 -

1975

Chefkonsulent og afdelingsleder,
NIRAS A/S

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

Arkitekt
Chefkonsulent
Født 1946

HANS MARTIN SKOU

UDDANNELSE

CV

21 udviklingsplaner i Holstebro og Herning kommuner Udarbejdelse af 21 udviklingsplaner for mindre byer i de 2 kommuner.
Arbejdet foregik i tæt samarbejde med de forskellige lokalsamfund og omfattede udstrakt borgerinddragelse.

2009 - 2010

En ny bydel nord for Aarhus.
Byudvikling for en ny bydel med 10 - 15.000 indbyggere ved
Elev nord for Aarhus. Forundersøgelser herunder borgerinddragelse samt deltagelse i helhedsplanlægningen for området.

2010 - 2014

Tryghed og mindre kriminalitet via byplanlægning. Evaluering
og udarbejdelse af vejledning og eksempelsamling i forbindelse
med TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råds udviklingsprojekt med 5 kommuner. Resultaterne fra projektet blev publiceret
i en guide samt flere artikler i fagblade.

2012 - 2014

Undersøgelse af udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i
forbindelse med renove-ringsprojekt i et alment boligbyggeri.
Deltagelse i udvikling og strukturering af indbrudsforebyggende
pilotprojekter inden for almene boligområder.

2015 – 2016

UDVALGTE REFERENCER

Medforfatter til ’Byplanlægning, der skaber tryghed’

Fremtidssikring af Digterparken, Viborg
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Som tilgængelighedsrevisor for projektet ’Tryghed i
Bispehaven’, vil Preben være ansvarlig for at tilgængelighed varetages på alle niveauer.

Ingeniør, Randers Kommunale
Værker, Fjernvarmeafdelingen

1993 - 1998

Ingeniør, Randers Kommune,
Vejkontoret

1998 - 1999

Projektleder, Vejle Kommune, Vej
og Park

1999 - 2007

Bispehaven - tryghedsprojekt.
Har deltaget i de tidlige stadier i projektet omkring projektafklaring i forbindelse med ansøgning om tilskud fra statslig pulje til
belastede boligområder på vejområdet for Aarhus Kommune.

2014

UDVALGTE REFERENCER

Tryghed i Bispehaven

Marts 2016

Konkurrenceprogram

TRYGHED I BISPEHAVEN

Specialist i byområder, pladser og veje med tilgænglelighed, tryghed og miljø i fokus.
Preben har stået for trafiksikkerhed og tilgængelighedsrevision for utallige anlægsprojekter i Danmark, i tætte byområder og i boligkvarterer.

KOMPETENCEPROFIL

Kvalitetsstyring og miljøledelse
Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Vurdering af virkniger på miljøet

Tilgængelighedsrevision

EFTERUDDANNELSE

Projektleder, Aarhus Kommune,
Trafik og Veje

2008 - 2014

Tilgængelighedsrevisor, NIRAS

2014 -

1990

Diplomingeniør - Byggeri og Anlæg, Horsens Ingeniørhøjskole

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

Født 1966

Diplomingeniør

Tilgængelighedsrevisor

Preben Pold

UDDANNELSE

CV

Bispetorvet, Kannikegade og Teatergaden, renovering af belægninger.
Renovering af belægninger på Bispetorvet, Kannikegade og Teatergaden. Tilgængelige løsninger ved brug af naturlige ledelinjer.
Titel/funktion på projektet: Projektering og indarbejdelse af
tilgængelighed.

2008 - 2010

Urban Mediaspace Aarhus/ Dokk1,
Etablering af Urban Mediaspace Aarhus: vejomlægninger, nye
pladser, belægninger, inventar, tilgængelighedsprojekt, kajindfatninger, samt Europas største fuldautomatiske parkeringsanlæg.
Har I projektet haft fokus på indretninger for tilgængelighed for
alle.
Titel/Funktion på projektet: Bygherrerepræsentant - godkendelser af tilgængelighedsløsninger.

2009 - 2016

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision, Sydlige hængsel,
Aarhus Kommune. NIRAS har udført Trafiksikkerheds- og Tilgængelighedsrevision, Trin II, på 1. etape af det sydlige hængsel.
Titel/funktion: Tilgængelighedsrevisor.

2014 - 2015

Aarhus Letbane. Planlægning af traceer og stoppesteder og
tilgængelighedsløsninger af Aarhus Letbane.
Myndighed på tilgængelighed.
Hovedkontakt imellem anlægsselskab og Aarhus Kommune,
Trafik og Veje.

2009 - 2014

UDVALGTE REFERENCER

Urban Mediaspace, fokus på tilgængelighed

Aarhus Letbane, tilgængelighedsløsninger, myndighed på tilgængelighed

Bispetorv, naturlige ledelinier
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Christian vil som projekteringsleder koordinere de ingeniørfaglige fag i projektet ’Tryghed i Bispehaven’

Kalkulatør/byggeleder RAUNSTRUP
ENTREPRISE A/S
Kalkulatør/entrepriseleder SKANSKA DANMARK A/S, DIVISION
ANLÆG
Kalkulatør/entrepriseleder. ENTR.
BJERGEGAARD & OTTESEN

1993-2005

Projektleder DAVIDSEN PARTNERE
A/S

2005-2008

Hans erfaringer og uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator er benyttet både i projekt- og anlægsfasem, specielt på mange opgaver for
Vejdirektoratet. Ledningskoordinering er en funktion som Christian håndterer qua sin entreprenante baggrund.

Som rådgiver hos NIRAS har han udbygget sin erfaring som entrepriseleder til projektleder-/byggelederfunktionen og er uddannet til at
stå med ansvaret for NIRAS kvalitetsledelse i Infrastruktur Vest afdelingen.

Christian har en lang baggrund fra entreprenørbranchen, hvor han har fungeret som entrepriseleder på både bygge- og anlægsopgaver.
Han har således stort kendskab til entrepriseøkonomi og jura samt rollerne og opgaverne på en byggeplads.

Christian Pfundheller er projektchef og kvalitetsansvarlig i forretningsenheden Infrastruktur Vest. Afdelingen er ISO 9001 certificeret.

KOMPETENCEPROFIL

Entrepriseret i praksis

Miljø for projektledere

Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer

Geoteknik på byggepladsen

Projektjura

EFTERUDDANNELSE

Byggetekniker, Århus Tekniske
Skole

1992

Ledelse i praksis, Erhvervsakademiuddannelser, ECTS

2004

HDO Ledelse og organisationsadfærd, HD

2011

2008-2009
Projektchef Peter Madsen Rederi
A/S

Projektchef NIRAS A/S

2009 -

2013

Videregående Projektledelse,
Akademiuddannelse ved CPH business Erhvervsakademiuddannelser
ECTS

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

Projekteringsleder
Projektchef
Født 1969

CHRISTIAN MARTIN PFUNDHELLER

UDDANNELSE

CV

Etablering af 17 økologiske træhuse i Hjortshøj
Opførelse af 17 økologiske træhuse.
Arkitekt: Arkitema
Titel/funktion på projektet: Byggeledelse

2004

Byfornyelser med Hjertet i Nørre Snede Ikast-Brande Kommune
Ikast-Brande Kommune ønskede en byfornyelse i Nørre Snede,
hvor der via grundig borgerinddragelse blev udarbejdet projekter
i byen.
NIRAS har på den baggrund udarbejdet projekt med ændring
af et stærk trafikerede lyskryds til et kort stykke gågade, med
tilstødende lege- og opholdsplads. Endvidere er der projekteret
en ny busholdsplads med tilhørende opholdsarealer, støjmure
med mere.
Processen omkring Nørre Snede byfornyelse blev i 2011 kåret af
Kommunernes Landsforening som ‘Danmarks bedste borgerdialog’.
Titel/funktion på projektet: Projektleder og byggeleder.

2010

Områdefornyelse ved Østervold, Randers
I forbindelse med områdefornyelsen af udearealerne for to
karéer ved Østervold har NIRAS tilrettelagt og faciliteteret et
beboerinddragende workshopforløb, som er endt ud i et skitseprojekt samt budgetoverslag.
Titel/funktion på projektet: Projektmedarbejder med ansvar for
anlægsbudget.

2010

Lisbjerg Bygade, Lisbjerg Aarhus kommune
I forbindelse med udvikling af et nyt byområde ved Lisbjerg har
NIRAS detailprojekteret Lisbjerg Bygade og kryds ved Randersvej.
Projektet omhandler en ny bygade med 2 kryds og Aarhus
Letbane.
NIRAS har også varetaget byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn.
Titel/funktion på projektet: Projektleder.

2015 -

UDVALGTE REFERENCER

Kvalitetssikring, bygge- og anlægsopgaver

NIRAS på byggepladsen
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1979 - 1983
Aalborg Tekniske Skole - Elektriker, laboratoriebetjent samt
timelærer (underviser)
Styring af el-lager til el-uddannelsen
Drift og vedligehold af laboratorie udstyr til el-uddannelsen
Vikar for el-faglærer

1983 - 1985
Aalborg Tekniske Skole - Faglærer (underviser)
Faglærer ved el-faget for EFGog mesterlærlinge

Sparring og kvalitetssikring Jord

ANSVARSOMRÅDE

71
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Udendørs belysningsanlæg:
Projektering, energiscreening, udbud, kontrahering, byggeledelse og fagtilsyn inden for udendørs belysningsanlæg til sportspladser,
boldbaner, parkeringspladser, stier, gader, veje, rundkørsler, pladser i bykerner, rekreative områder, bygningsfacader og skulpturer m.v.

KOMPETENCEPROFIL

1976
Aalborg Tekniske Skole
Elektriker

1985 - 1987
NIRAS A/S - Sagsingeniør
Sagsingeniør i NIRAS’ Bygge- og
Erhvervsafdeling ved en række
bolig- og industriprojekter,
alarm- og overvågningsanlæg,
ABA- og ABDL-anlæg samt
edb-anlæg.

1987 - 1989
NIRAS A/S, Brønderslev afd. Projektleder
Ansat på NIRAS’ Brønderslev-kontor som projektleder i
Bygge- og Erhvervsafdelingen
ved en række byggeprojekter
samt med hovedansvaret for
markedsføring af byggeopgaver.

1979

El-installatør, Aalborg Maskinmesterskole
Elektroinstallatør /m suppl.
eksamen i økonomi og personaleledelse

ERFARING

El-installatør
Automationsingeniør
Født 1955

Henrik Lønbro Pedersen

UDDANNELSE

CV

Gadebelysning - energioptimering

Aalborg Lufthavn
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2013 - 2014
Sortplet kryds 2013
Projektering af vejbelysning til udvalgte ”sortplet” steder / områder i Jylland.
Kunde: Vejdirektoratet

2012 Strucksallé, Kongevej og Tønder Busstation
Strucksallé: Ombygning af eksisterende bygade. Der etableres
delt sti med fortov og cykelsti i begge sider af vejen. Detailprojekt for vejbelysning.
Kongevej: Ombygning af eksisterende vejprofil. Vejprofilet
ændres og kørebanen ind-snævres med overkørbar midterhelle.
Der etableres fortov og cykelsti på begge sider af kørebanen.
Detailprojekt for ny vejbelysning med inddragelse af eksisterende vejbelys-ning.
Tønder Busstation: Ombygning af eksisterende plads ved busstationen og ombygning af eksisterende busstation inkl. detailprojekt for pladsbelysning.
Kunde: Tønder Kommune

2013 Lemvig kommune. Renovering af gadelys
Udskiftning af eksisterende vejbelysningsarmaturer til energibesparende LED-armaturer i Harboøre, Thyborøn, Lemvig og Nr.
Nissum Seminarieby.
Projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale efter varedirektivet.
Efterfølgende særskilt udbudsmateriale for el-montagearbejdet
til samme
Kunde: Lemvig Kommune

2013Aalborg Lufthavn - Etablering af parkeringspladser
Detailprojekt for belysningen på adgangsvej, veje samt parkeringsarealer.
Kunde: Aalborg Lufthavn

Vejbelysning. Omprofilering af Randersvej, Aarhus
NIRAS udarbejder detailprojektet og udbudsdokumenterne for
vejbelysningen samt gen-nemfører udbudsproces.
Kunde: Aarhus kommune

2013-

UDVALGTE REFERENCER
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Mette har arbejde med jordhåndtering i mere end 20 år.

Mette er derforuden markedsansvarlig for udvikling af jordforureningsområdet og har været det gennem en årrække, herunder bl.a.
udvikling i relation til helhedsorienteret bæredygtig jordhåndtering, jordhåndtering i almindelighed samt afværge hvor jordflytning er
centralt.
Kunderne er bredt repræsenteret ved regioner, kommuner, forsyninger, styrelser, havne og private kunder.

Mettes projekter er primært jordhåndteringsstrategier, jordhåndteringsplaner og forklassificering i relation til byudviklingsprojekter,
byggeprojekter, vejanlæg, havne, spildevandsanering samt klimatilpasning.
Planlægning/udførelse af overordnet og teknisk rådgivning ved undersøgelser, risikovurdering, strategi og afværge. In situ afværge
(jord- og grundvandsforureninger).

KOMPETENCEPROFIL

1996 - 2000
NIRAS A/S - Projektleder
Primært in situ afværge

2000 - 2004
NIRAS A/S - Gruppeleder
Jordforurening - afværge og
undersøgelser

2004 - 2010
NIRAS A/S - Afdelingsleder
Jordforurening

2010 - 2014
NIRAS A/S - Forretningschef
Jordforurening, VVM, industrimiljø, natur

2014 NIRAS A/S - Markedsudvikler
Udvikling af nye forretningsområder

1992

Teknikumingeniør – Byggeri og
Miljø, Ingeniørhøjskolen,
Horsens Teknikum

ERFARING

Teknikumingeniør – Byggeri og Miljø
Markedsansvarlig (jordhåndtering)
Født 1965

Mette Neerup Jeppesen

UDDANNELSE

CV

Rekreative Landskaber

Sportslandskaber
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Kunde: TREFOR VAND A/S

Fungerer her som projektleder på stor forklassificeringsopgave i
bykernen af større pro-vinsby. Der forklassificeres og udarbejdes
jordhåndteringsplaner i forbindelse med et større ledningsarbejde. Der indhentes myndighedsgodkendelse ift. bortskaffelse af
over-skudsjord, genindbygning af forurenet jord, mellemdeponering af jord, udledning af foru-renet overfladevand, indhentes
tilladelse til afgiftsfritagelse m.m. Der projektudvikles og udvikles koncept for prøvetagning. Der udarbejdes oplæg for strategi
for jordhåndtering

Forklassificering og konceptudvikling

2014-

Kunde: Horsens Kommune

Strategien gælder for de næste 12 år og inde-holder en total
kortlægning af de forventede jordstrømme i hele kommunen
(alle aktø-rer), kortlægningsworkshop samt en idé workshop
hvor målet er at opnås input som grundlag for udarbejdelsen af
et overordnet mulighedskatalog der præsenterer en bred vifte
lokal muligheder for nyttiggørelse af overskudsjord.
Efterfølgende foretages for udvalgte projekter en projektkonkretisering hvor muligheder, begrænsninger og udfor-dringer
undersøges og beskrives nærmere.

Rollen her sparringspartner for projektleder i forbindelse med at
udarbejde en samlet jordstrategi for hele Horsens kommune.

Horsens Kommune - Jordstrategi

2015-

UDVALGTE REFERENCER
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Upcycle House m/Realdania Byg - udviklingsprojekt (2013)

Bølgen, Aker Brygge, NO. - kultur (2011)

Realiserede projekter:

Bølgen, NO - Herlev Recycle, DK - COP15, DK - Hebsgaards

Tårnby Hovedbibliotek - Bæredygtig vision og analyse (2015)

Lejerbo - Visionsdokument og DGNB Guideline (2013)

DGNB og LEED certificering i bæredygtigt byggeri.

Bæredygtig planlægning og landskab.

Europe 40 under 40

Global compact m. MAPT

Herlev shoppingcenter (1. plads)

COP15 (Pavillion - 1. plads)

Bølgen - (Havnerum/Restaurant - 1. plads)

Danish craft scholarship m. MAPT

Vanløse Art park, DK (1. plads)

Upcycle Studios (Bæredygtige boliger - Under projektering)
2016

Herlev Recycle (Bæredygtigt Center - Realiseret)
2012

DGNB teknikgruppe - bolig og hospital

Copenhagen Cleantech Cluster

Copenhagen Capacity

Global Compact

Mandag Morgen

Bæredygtig udvikling.

Projektstyring og projektstrategi.

Økonomistyring og koordinering.

Formidling - foredrag og kurser.

Rønne Svømmehal (Bæredygtig svømmehal - 2.plads)
Danske Arks - Bæredygtighedsudvalg (Medlem)

Renoveringsstrategi - Bygnings- og klimaministeriet

Resourcestrategi - Miljøministeriet

Bolius

Danske Boligarkitekter

State of Green

Arkitektskolen i Aarhus - censor.

Københavns Erhvervsakademi - censor.

Byggecentrum - kursus: Bæredygtighed, Metoder og materi-

aler.

Nybyggerne (Bæredygtige Boliger -1. plads)

Netværk for Energirenovering (Medlem)

Humlebæk Syd (1.plads)

Grønnerækkerne (Bæredygtige Boliger 1. plads)

Miljøforum Fyn

Det kongelige Danske Kunstakademi - timelærer

Taastrup Torv - (Vundet Udbud)

Sustania

UNDERVISNING

Landbrugsbyggerier (Konsulent)

Bølgen - (Havnerum/Restaurant - Realiseret)

Solhusene (Bæredygtige Boliger - 1. plads)

2020 Energirigtige Boliger (Boliger -1. plads)

Varvstaden, Malmø (Bæredygtig Strategi - Realiseres)

Nærgenbrugsstation - Under projektering)

Nærgenbrugsstation Nordhavn, København (Bæredygtig

projektering).

Pelican Self Storage, Amager (Cirkulær Byggeplads - Under

ning - Realiseret)

Chora Connection, København (Bæredygtig Kontorindret-

projektering)

Ressourcerækkerne (Ressourceeffektive boliger - Under

Sunde Boliger (Bæredygtige boliger - Under projektering)

plads)

Herman Bangs Plads (Bæredygtig Nærgenbrugsstation - 2.

DK-GBC

Timelærer - Kunstakademiets Arkitektskole

Danske Arks Bæredygtighedsudvalg

Analyse og strategi.

boligområder - Vundet udbud)

Boligliv i balance (Strategi for revitalisering af socialt udsatte

Bæredygtig renovering.

Censor - Arkitektskolen Aarhus

Fanø Beach House (Bæredygtigt kulturhus)

udvikler - Realiseret)

Copenhagen Towers (Bæredygtighedkonsulent og produkt-

Ressource Center (Bæredygtig transformation - Realiseres)

UDVALG OG NETVÆRK

DGNB certificering

Den Bæredygtige Puls (Idrætsbyggeri - Præmiering)

Stifter LENDAGER ARKITEKTER

2011

Ressource City (Bæredygtig strategi - Udgivet)

Ressource City (Bæredygtig helhedsplan - Realiseres)

2015

WAN Awards 2014 (Upcycle House Shortlisted)

Danske Ark (Udnævnt bestyrelsesmedlem)

FBAB - Lisbjerg (Bæredygtige almene boliger - Indkøb)

FBAB - Seest (Bæredygtige almene boliger - 1. plads)

Nybyggerne (Bæredygtige Boliger - Realiseres)

erhverv, kultur-, fritids- og idrætsbyggerier.

Bæredygtige boliger, plejeboliger, institutioner, kontorer,

Copenhagen Towers - Bæredygtighedskonsulent (2015)

NØGLEKOMPETENCER

thagården, DK - Copenhagen Towers, DK

Grønne Etablissementer (Bæredygtigheds Strategi)

Kunstfondens legat med CITA.

LEED certificate basic.

Nybyggerne, Næstved - boliger (2012)

Stifter LENDAGER ARKITEKTER (2011)

2014

Nordhavns byudvikling med KBH kommune.

Varvsstaden - Bæredygtig udviklingsstrategi (2016)

Marthagården, Frederiksberg - børnehave (2014)

Indehaver af MAPT med Mads Møller (2005-2011)

Nybyggerne (Bæredygtige Boliger - DGNB certificering)

Forelæsning v. Berlin Uni der Kunst

Basic health and development (Strategi m. MAPT)

Ressource City, Næstved - helhedsplan (2015)

Eksternt studieophold på Sci-Arc, Los Angeles

Vejle Ådal (Bæredygtige Boliger)

Højhusstrategi med KBH kommune

Marthagården (Bæredygtig Børnehave - Realiseret)

Holmbladsgade (Bæredygtige Boliger - Realiseres)

Expo 2010, Shanghai (Pavillion - Prækvalificeret)

Maria-Louisegården (Børnehave - Realiseres)

Bæredygtighedsstrategi Lejerbo (Udgivet)

Fokus prisen for bedste studieprojekt

Esbjerg strandpromenade (2. plads)

Upcycle House - Realdania (Upcycle Bolig - Realiseret)

Starter MAPT m/ Mads Møller

Sundhedshus Diakonissestiftelsen (Bæredygtig Byggeri)

Nordic Built (Bæredygtig Renovering - Præmieret)

Vola prisen for afgangsprojekt

2006-2010

Salon om Bæredygtighed

Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus

Hally 6 (2. plads)

DK-GBC Teknik og Designudvalg (Medlem)

2005

Taastrup Torv (Bæredygtige Boliger - Realiseret)

Arbejdslegat fra Statens Kunstfond

Født.

Hopkins Architect Hally 6

2013

1977

UDVALGTE KONSULENTARBEJDER

Sunde Boliger m/Realdaia Byg - udviklingsprojekt (2016)

Arkitekt MAA fra Arkitektskolen i Aarhus

Have, DK - Upcycle House, DK - Taastrup Torv, DK - Mar-

UDVALGTE PROJEKTER

BAGGRUND

Anders er uddannet arkitekt fra SCI-Arc i Los Angeles, med afgang fra Århus Arkitektskole, og har siden han
vandt Vola-prisen for sit bæredygtige afgangsprojekt været involveret i udviklingen og promoveringen af begrebet bæredygtighed i både sin praksis og som ekstern rådgiver og forelæser ved alle større arrangementer
og konferencer om miljø og ressourcer. Han har skubbet udviklingen af dansk byggeri i en mere bæredygtig
retning med projekterne Upcycle House og Copenhagen Towers, der har vist nye veje for CO2-reduktion og ressourceetik. Han sidder med i alle relevante udvalg for miljøvenlig udvikling og har med hvert eneste projekt han
har været involveret i skubbet grænserne for hvad der kan lade sig gøre både i byggeri og strategisk udvikling.

Anders Lendager er stifter af Lendager Arkitekter, der inden for de seneste år har markeret sig som en af de
stærkeste og mest indflydelsesrige tegnestuer i dansk bæredygtighedsregi. Tegnestuen har sidenhen fået to
søsterselskaber; Lendager Strategi og Lendager Up. De tre virksomheder er samlet under Lendager Group, med
Anders som CEO. Lendager Group arbejder med et langsigtet mål om at blive globalt markedsledende inden
for cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet på tre områder: Arkitektur og byudvikling, Strategi og analyse, og
Upcycle produktudvikling, og vil i løbet af de kommende år udvikle sig både nationalt og internationalt inden
for disse områder.

ANDERS LENDAGER

ANDERS LENDAGER
overblik

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
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nedrivning (2016)

AffaldPlus - Værdikæde- og markedsanalyse (2016)

Ressource City - Byudviklingsstrategi (2015)

Ressource City - Byudviklingsrådgivning (2015)

Tårnby Hovedbibliotek - Områdeanalyse (2015)

Cand.merc.Management of Innovation and Business

Development fra Copenhagen Business School (2014)

Partner, COO, hos I Like Locals (2013-2014)

Ansættelse hos Kalundborg Symbiosis (2014-2015)

Gæsteforelæser ved CBS (2015-2016)

i Lejerbos ejendomsportefølje, renovering såvel som nybyg.

AffaldPlus, 2016

Analyse af virksomhedens udvalgte affaldsfraktioners værdi-

kæde og aftagermarked, samt identifikation af alternative

afsætningskanaler.

Wasteland, 2015-2017

Udstilling til Dansk Arkitektur Center om sociale,

miljømæssige og økonomiske gevinster ved udnyttelse af

affald som byggemateriale og kulturel ressource.

Salon om Cirkulær Økonomi, 2016

Vidensdeling og netværksarrangement om cirkulær

økonomi i praksis i byggebranchen.

Grønne forretningsmodeller.

Cirkulær økonomi i praksis.

Reverse supply chains.

Processtyring, målsætninger og milepælsplaner.

Brugerinddragelse.

Procesplanlægning.

Proces- og projektledelse.

Værdikæde- og markedsanalyse.

Kortlægning og materialeanalyse.

Facilitering af benchmarking.

Bæredygtig strategi og vision.

Økonomistyring og koordinering.

industrielle symbioser

side 1/2

organisationer til afdækkelse af potentialer og barrierer ved

Konference og workshop for virksomheder og offentlige

National arbejdsdag for industrielle symbioser, 2014

- hos Kalundborg Symbiosis

Fra tidligere ansættelse

Proces til opdatering af visionsdokument for bæredygtighed

Lejerbo, 2016

NØGLEKOMPETENCER

STRATEGI SIDEN (2015)

ANDRE PROJEKTER

VUC i Roskilde - Materialeanalyse ved renovering og

Født 1986.

FORRETNINGSUDVIKLER OG DAGLIG LEDER HOS LENDAGER

UDVALGTE KONSULENTARBEJDER

BAGGRUND

målsætninger undervejs.

vant til at håndtere flere diverse aktører og inddrage disse igennem processen uden at miste øje på projektets

der sikrer at målbar bæredygtighed bliver en integreret del af ethvert projekt. Som projektleder er Malene

med de lokale forhold for det specifikke projekt, og derigennem skabe konkrete handlingsplaner og processer,

Malenes styrker ligger blandt andet i hendes evne til at binde politiske strategier og målsætninger sammen

der skaber bedre bundlinje samt vækst, og samtidig vægter sociale og miljømæssige aspekter højt.

økonomi, og hvordan organisationer kan bruge bæredygtighed som et strategisk værktøj for forretningsudvikling,

cirkulær økonomi. Hun har ved siden af, under og efter endt uddannelse arbejdet indgående med cirkulær

sig i at rådgive og projektudvikle for virksomheder, som ønsker at arbejde strategisk med bæredygtighed og

søstervirksomhed til Lendager Arkitekter og Lendager Up, står hun i spidsen for en virksomhed der har specialiseret

samfundet. Som forretningsudvikler og daglig leder hos Lendager Strategi, der er en del af Lendager Group og

Copenhagen Business School, og er særdeles passioneret omkring at accelerere den bæredygtige udvikling af

af at være placeret i Ressource City.

side 2/2

Rolle: Underleverandør, herunder erhvervsfremme for potentielle virksomheder og andre organisationer, som kunne profitere

etablering af mentornetværk til rådighed for iværksætterne.

innovative nye produkter på baggrund af upcycling, derfor skal de rette omgivelser skabes for innovative tiltag, herunder

etablerede virksomheder har Ressource City en målsætning om at tiltrække iværksættere, som starter virksomheder og

Beskrivelse: Etablering af sekretariatet og virksomhedsklyngen, som beskrevet i strategien for Ressource City. Udover allerede

2015-2017 │Ressource City │ Næstved, DK │ for Danmarks Råstof under Miljøstyrelsen

handlingsplaner.

herunder hvordan denne kan generere praktiske konkrete løsninger, samt udfærdigelse af målsætninger, milepæls- og

Rolle: Projektleder med ansvar for analyse og kvalificering af indhentet viden (teori, eksempelcases, samfundsudvikling),

upcycling, med sunde levedygtige byrum.

eksisterende ressourcer - materielle såvel som kulturelle - skaber udviklingen af en bydel der forbinder industri for genbrug og

i Næstved, for at skabe en robust målsætnings- og milepælsplan for bydelsudviklingen. Cirkulære forretningsmodeller og

internationale teoretiske modeller, eksempelcases samt samfundsmæssig udvikling, og kobler disse med de lokale forhold

og cirkulære forretningsmodeller. Særligt for strategien er, at den tager udgangspunkt i en grundig analyse af nationale og

Beskrivelse: Strategi for transformation og byudvikling af et nedlagt industriområde, med udgangspunkt i cirkulær økonomi

2015 │Ressource City │ Næstved, DK │ for Center For Bæredygtigt Byggeri, Næstved Kommune

Rolle: Projektleder med ansvar for at udvikle værktøj og proces.

Gennem dialog imellem disse identificeres bæredygtige potentialer og tiltag ved renoveringer.

tager udgangspunkt i en brugerinddragende proces, som samler beboere, renoveringsmedarbejdere samt administrationen.

Processen og værktøjet henvender sig til flere forskellige brugere, som kender til bæredygtighed på forskellige niveauer, og

Beskrivelse: Udvikle en proces, som kan gøre bæredygtighed mere håndgribeligt og implementerbart i KABs ejendomsportefølje.

2015 │Brugerinddragende proces og værktøj │ København, DK │ for KAB

Rolle: Projektudvikler og -leder med ansvar for analyse, brugerinddragelse, konceptudvikling og udfærdigelse af visionsplan.

hvordan deleøkonomi, cirkulær tænkning og ressourceudnyttelse, kan generere aktive byrum og forstærkede fællesskaber.

har identificeret særlige kulturelle tiltag i området, som er brugt til at skabe aktiviteter i visionsplanen. Visionsplanen viser

Beskrivelse: Visionsplan for udvikling af byrum omkring Tårnby Hovedbibliotek. Særligt for projektet er, at det igennem analysen

2015 │Tårnby Hovedbibliotek │ Tårnby, DK │ for Realdania og Tårnby Kommune

og samarbejdsstruktur.

Rolle: Overordnet ansvarlig. Projektudvikler og - leder med ansvar for materialekortlægning, værdikædeanalyse, processtyring

materialekredsløb hvor alle uforurenede materialer genbruges og bibeholder den højest mulige værdi.

struktur for hvilke aktører der skal indgå og på hvilke tidspunkter i processen de skal indgå, for at fastholde byggeaffaldet i et

bygninger i Roskilde. Særligt for projektet er, at det identificerer og fastlægger en ny proces for nedrivninger og en ny

Beskrivelse: Samarbejde omkring samt materialekortlægning af ressourcer ved nedrivning og renovering af en af VUCs

2016 │Materialekortlægning │ Roskilde, DK │ for VUC

Udvalgte referencer

MALENE KØSTER LASTHEIN

MALENE KØSTER LASTHEIN

Malene Køster Lasthein er uddannet cand.merc.Management of Innovation and Business Development fra

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
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Kloak Tv-inspek�on
”VEJEN SOM ARBEJDSPLADS”
Montering af ro�espærrer,
El-installa�on/�lslutning af
pumper i brønde

2008-2010
Anlægsgartner/brolægger

1995-2010
Selvstændig indenfor bygge
& anlæg

2011-2012
Arbejdsmand hos Munck
Forsyningsledninger

Per er primær samarbejdsparnter �l E&Ps projektchef og vil
være en af nøglepersonerne i vores mentorteam.

De udvendige arealer opgraderes �l at indeholde grønne rum
med for eksempel gårdhavemiljøer, grillpladser, ny�ehaver, petanque- og boldbaner, legeområder etc. Friarealet skal fremstå,
så det giver en større brugsværdi og dermed en større glæde
for beboerne.

Udvendig renovering, herunder facader, altaner, indgangspar�er, vinduer, døre samt tage.
Udover renovering af blokkene omfa�er projektet også en
opgradering af de grønne områder.

Fagentreprise: Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejder i
forbindelse med renovering af uden omsarealerne

2013 - 2017
Karensvej kr. 9.030.000
Projektet udføres i tæt samarbejde med MT Højgaard a/s

UDVALGTE REFERENCER

Udearealerne omdannes og opdateres ved anlæggelse af nye
veje, parkerings arealer, s�er, torve, belysning, beplantninger,
grønne områder, gårdhaver, mv.

Opgaven omhandler facaderenovering og indvendige ombygningsarbejder vedr. 27 eksisterende boligblokke, opførelse af ny
varmemesterbygning og nyopførelse af 33 almene familieboliger.

Ved �lførelse af arkitektoniske kvaliteter på bygninger og
landskab, forbedring af funk�onalitet og kvalitet i materialevalg
skabes en a�rak�v bebyggelse der ikke blot kan fastholde eksisterende beboere, men også �ltrække nye.

Blokkene i Rosenhøj gennemgår en diﬀeren�eret facaderenovering, der sammen med en landskabelig bearbejdning af friarealerne og etablering af to nye boliggader skaber varia�on i bebyggelsen. Det store boligområde opdeles i nye kvarterer, der igen
inddeles i mindre fællesskaber gennem anlæggelse af gårdhaver. I
denne skala vil beboerne opleve en langt højere grad af iden�tet
med deres boligområde.

Visionen for projektet er at skabe en a�rak�v bydel med en alsidig beboer-sammensætning via en helhedsorienteret omdannelse af Rosenhøj.

Fagentreprise: Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejder i
forbindelse med renovering af uden omsarealerne

2013- 2017
Rosenhøj Århus kr. 41.000.000
Projektet udføres i tæt samarbejde med Enemærke og Pedersen
A/S

Resultatorienteret og detaljeorienteret formand med stor prak�sk erfaring fra det sociale arbejde. Tony har i Rosenhøj formået at kombinere den faglige arbejde som formand med det sociale aspek i forbindelse med opretholdelsen af de sociale kalusuler.
Han har fokus god dialog samarbejdspartnere, og understø�er et godt miljø på arbejdspladsen.
Tony har det gode overblik og har stor kompetence inden for entreprenørstyring og et stærkt fokus på kvalitetssikring.

KOMPETENCEPROFIL

•
•
•
•

EFTERUDDANNELSE

•
•
•

2013 –2016
Kloakrørlægger/Formand hos
Enkon A/S

2004
Kloakmesteruddannelse

Tilre�elæggelse - udførelse af div. Projekter
Personaleledelse – div. administra�onsopgaver
Alm forekommende entreprenør opgaver

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Per Kristoﬀersen

Kloakrørlægger/Formand hos Enkon
FØDT 1956

cv

Udearealerne omdannes og opdateres ved anlæggelse af nye
veje, parkerings arealer, s�er, torve, belysning, beplantninger,
grønne områder, gårdhaver, mv.

Opgaven omhandler facaderenovering og indvendige ombygningsarbejder vedr. 27 eksisterende boligblokke, opførelse af ny
varmemesterbygning og nyopførelse af 33 almene familieboliger.

Ved �lførelse af arkitektoniske kvaliteter på bygninger og
landskab, forbedring af funk�onalitet og kvalitet i materialevalg
skabes en a�rak�v bebyggelse der ikke blot kan fastholde eksisterende beboere, men også �ltrække nye.

Blokkene i Rosenhøj gennemgår en diﬀeren�eret facaderenovering, der sammen med en landskabelig bearbejdning af friarealerne og etablering af to nye boliggader skaber varia�on i bebyggelsen. Det store boligområde opdeles i nye kvarterer, der igen
inddeles i mindre fællesskaber gennem anlæggelse af gårdhaver. I
denne skala vil beboerne opleve en langt højere grad af iden�tet
med deres boligområde.

Visionen for projektet er at skabe en a�rak�v bydel med en alsidig beboer-sammensætning via en helhedsorienteret omdannelse af Rosenhøj.

Fagentreprise: Jord-, kloak-, belægnings- og gartnerarbejder i
forbindelse med renovering af uden omsarealerne

2013- 2017
Rosenhøj Århus kr. 41.000.000,Projektet udføres i tæt samarbejde med Enemærke og Pedersen
A/S

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE

Per Kristoﬀersen

Kloakrørlægger/Formand hos Enkon
FØDT 1956
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1996- 1997
Værnepligt

1997- 1998
Konstabel og �llidsmand for
soldater med PTS i
Bosnien-Herzegovina

1998- 2004
Tømrersvend, sikkerhedsrepræsentant og �llidsmand

2004-2007
Tømrersvend, projektleder,
formand og lærlinge talsmand
hos MJ Byg

2007-2008
Tømrersvend
Midtjysk Albyg

2008-2010
Socialpædagogisk medarbejder
og koordinator

2010-2011
Tømrersvend, formand og
leder for lærlinge hos MJ Byg

Tony er primær samarbejdsparnter �l E&Ps projektchef og vil
være en af nøglepersonerne i vores mentorteam.

2015 - 2016
Formand ved renovering af 27 boligblokke, Rosenhøj i Viby
Projektet omhandler en større renovering af 27 boligblokke
med i alt 840 boliger, hvor antallet af boliger skal reduceres.
IF Group A/S udfører i denne forbindelse sanerings- og nedbrydningsarbejder for Enemærke & Petersen A/S under storentreprise 1, som omhandler den udvendige bygningsrenovering.
Tonny er formand på projektet og ansvarlig for ca. 15
medarbejdere.

UDVALGTE REFERENCER

Rosenhøj - Viby J

Resultatorienteret og detaljeorienteret formand med stor prak�sk erfaring fra det sociale arbejde. Tony har i Rosenhøj formået at kombinere den faglige arbejde som formand med det sociale aspek i forbindelse med opretholdelsen af de sociale kalusuler.
Han har fokus god dialog samarbejdspartnere, og understø�er et godt miljø på arbejdspladsen.
Tony har det gode overblik og har stor kompetence inden for entreprenørstyring og et stærkt fokus på kvalitetssikring.

KOMPETENCEPROFIL

• Systems�lladser

• Sundhed og sikkerhed

• Arbejdsmiljøuddannelse

• Sygehjælperkursus

• Skimmelsvamp AVT-kursus

• Varmt arbejde

• PCB - Nedrivning

• Asbest

• Nedrivningskursus

• Kurser på Pædagogisk Seminar

2011-2012
Socialpædagogisk medarb.
Fonden Alterna�vet

Tony er blandt IF Group A/S’ 3 øvrige formænd ansvarlig for den
daglige dri� og kommunika�on på sine �lkny�ede nedbrydnings- og miljøsaneringsprojekter.
I tæt samarbejde med projektlederen står Tony her for den
daglige mandskabs- og �dsstyring på projektet samt udførelse
af kvalitetssikring og opretholdelse af sikkerhed og arbejdsmiljø
på pladsen.
Det er formandens ansvar såvel som projektlederens, at alle
virksomhedens medarbejdere og eventuelle underentreprenører e�erlever virksomhedens procedurehåndbog for nedbrydnings- og saneringsarbejder.

2013 –2016
Formand
IF Group A/S

1995
Tømrer

EFTERUDDANNELSE

ANSVARSOMRÅDE

ERFARING

CURRICULUM VITAE

UDDANNELSE

cv
Tony Christensen

Formand hos IF Group A/S
Født 1974

cv

2014 - 2015
Formand ved renovering af 200 boliger, Hedelundsparken i
Esbjerg
Projektet omfa�ede renovering af 200 boliger, hvor IF Group A/S
udførte nedbrydningsarbejdet under totalentreprenør. Arbejdet bestod i diverse miljøundersøgelser, e�erfølgende sanering
og nedbrydning af eksisterende facader inkl. vinduer og døre,
nedbrydning af indvendige vægge, samt totalnedbrydning af 200
skure. Tonny var formand på projektet og ansvarlig for et team på
5 medarbejdere.

UDVALGTE REFERENCER

CURRICULUM VITAE

2013 - 2014
Formand ved renovering og udbygning af Kolding Sygehus
Byggesagen omfa�ede en udvidelse og ombygning på ca. 6.500
m2 af Kolding Sygehus.
IF Group A/S udførte i den forbindelse nedbrydning af råhus og
komple�ering under Råhus entreprise. Arbejdet bestod bl.a. i
miljøsanering, ophugning af terrændæk, betonskæring og nedbrydning af vægge og dæk inkl. understøtning samt �ernelse
lo�er, gulve, vinduer, døre m.v. Arbejdet blev udført med størst
mulig hensyntagen �l den igangværende dri� af sygehuset,
hvor der bl.a. er stor fokus på minimering af støv. Tonny var
formand på projektet i perioden 2013-2014 og var ansvarlig for
den daglige ledelse af et team på 10 medarbejdere.

Formand hos IF Group A/S
FØDT 1974

Tony Christensen
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Tilbudsbrev
Læsevejledning
Tilbudsbrevet er udarbejdet som en præcisering
af temaerne i ”Svar til tilbudsgivere efter 2.
forhandlingsrunde Enemærke Petersen 18. oktober samt referat 2. forhandlingsrunde- Enemærke
& Petersen – 13 oktober 2016.
Tilbudsbrevet er prioriteret i forhold til det øvrige
projektmateriale.

Svar på ”Brev til tilbudsgivere efter 2. forhandlingsrunde Enemærke Petersen” - 18. oktober

TEMA
Sikring af forbindelse for kørende trafik fra Viborgvej til Rymarken
(side 2)

Tilbudsgiver bedes sikre, at der er mulighed for at skabe forbindelse
for kørende trafik fra Viborgvej til Rymarken både hvad angår længde- og tværprofil (det skal leve op til vejreglerne).

HÅNDTERING
Sådan håndterer vi

Vi har sikret at der kan udføres en glidende vejforbindelse for personbiler og lastbiler fra Viborgvej til Rymarken forbi A og B blokkene.
I henhold til revideret situationsplan er terræn fra blok 1 til 2 hævet
(se terrændiagram side 11). Der etableres således opkørselsrampe
fra Rymarken til blok 2A.
Ved tilslutningen til Viborgvej er der skitseret en løsning med svingbaner, som både skaber fremkommelighed og gør opmærksom på
vejens tilslutning. (Se trafikdiagram side 68)

Diagonalforbindelsen ved krydset ved Viborgvej og Åby Ringvej
(side 2)

Sådan håndterer vi

Stueetager/indgangspartier (side 2-3)

Sådan håndterer vi

Tilbudsgiver bedes i helhedsplanen belyse forbindelsen for bløde
trafikanter fra vandtanken (og fra blok C1/C2) til krydset Viborgvej/
Ringvejen.

Vedrørende bearbejdningen af etagehusenes facader og nederste
planer, henledes de bydendes opmærksomhed på, at der i entreprisens første og anden etape skal etableres nye indgangsforhold, idet
tilbuddet samtidig skal indeholde en arkitektonisk og tryghedsmæssig overbevisende anvendelse af arealet mellem facaden og
altangangssøjlerne/gårdrummene, der ikke hindrer senere omdannelser af de nederste to etager og en dermed sammenhørende
etablering af nye facader foran disse etager og altangangssøjlerne.
Som et eksempel på en funktion, der kunne indgå i de bydendes
tilbud vedrørende en mulig anvendelse af arealerne i det nederste
niveau, mellem facaden og altangangsøjlerne, henvises til programmet side 45, første spalte, næstsidste afsnit, vedrørende aflåste cykelparkeringspladser.
Tidspunkt for, samt udformning af en fremtidig omdannelse af de to
nederste etager kendes ikke i øjeblikket.

Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at de nuværende adgangsforhold og flugtvejsmuligheder i parterreetagen skal bibeholdes. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at der i øjeblikket er adgang fra lokaler i parterreetagen til altangangen,
den altangang, der nedbrydes som del af betonrenoveringen indeholdt i tilbuddet. Desuden skal det også bemærkes, at der i parterreetagen er vinduer ud til altangangen med dagslysindtag til disse
lokaler, lokaler som forventes opretholdt.

Der er etableret en sti med plads til cykler og gående.
Vi etablerer den skitserede sti. Fremtidige bebyggelser, kiler og
stiforbindelser videre bearbejdes når byggemuligheden opstår.

Ved at placere cykelskure i indgangspartiet skabes en aktiv og tryg
facade. Cykelskurenes placering er nøjsom indtænkt, så de ikke
forhindrer en fremtidig udvikling af de nederste etager.
Samtidig skaber de nok parkering til hele området, uden behov for
at etablere ekstra cykelskure på terræn.
For at øge trygheden i området foreslår vi at fjerne svalegangen
på altan facaderne. Svalegangen skaber mulighed for uønsket
ophold, hvor en mørk og usikker indgangssituation, ikke lever op
til konkurrenceprogrammets ambitioner om gode og trygge indgangssituationer. Derfor har vi valgt, allerede nu at tage første spadestik til den fremtidige omdannelse.
Dette gøres ved at bygge nye murede facader, som lukker svalegangen af og skaber en flot og harmonisk indgangssituation, hvor
dørpartiet kommer længere ud i gårdrummet.
Dette vil øge trygheden og være en smuk modernisering.
I lokaler, der i udbudsmaterialets kælderplaner er benævnt (affald,
varmerum og vaskeri ) er der medregnet nye træ/alu vinduer og
døre, i et omfang så dagslys/flugtvejskrav er overoverholdt.
Såfremt nye cykelrum giver konflikt med disse indrettede lokaler vil
dette blive håndteret i samarbejde med bygherre og brugere i den
videre projektering således at eksisterende indretninger, varmerum
m.m. respekteres.
I relation til ”Rettelsesblad 10”, ”Spørgsmål /svar 16” og tilhørende
bilag: ”Bispehavens aktivitetslokaler” kan den opstillede problematik løses på følgende måder
1. Eksisterende facade og svalegang bevares således at der opstår
en søjlegang langs blokkene, hvor alene cykelskurene vil ”stikke
frem”. Dette vil give en estimeret besparelse på 2.500.000 kr inkl
moms
2. Eksisterende vinduer og døre flyttes med ud i den nye havlstensteglvæg og arealet der opstår bag tillægges rummene. Dette vurderes at være udgiftsneutral
3. Eksisterende facade bevares og der udføres åbninger i teglfacaden således lysindfald sikres. Vurderes ligeledes udgiftsneutral.
Såfremt der er indrettede aktivitetslokaler hvor der er tænkt nye cykelskure vil dette ligeledes blive håndteret i den videre projektering
i samråd med boligforeningen/brugerne.
De nye facader er allerede fremtidssikret da de er tegnet ud fra muligheden for en fremtidig udvidelse. Det skal blot isoleres og åbnes
i en fremtidig etape.
Dette er ændret i henhold til arkitektplanerne.
Flugtvejsmuligheder etableres igen i henhold til gældende lovkrav.

Det skal således fremgå af det endelige tilbud, herunder i plan, snit
og facade, hvorledes ovenstående forhold er løst i tilbuddet.

Se arkitektplanerne.

Udover ovennævnte tegningsbilag, der viser hvad de bydende udfører, som del af etape 1 og 2, skal de bydende også, som det fremgår af programmet side 55, vise principielle bud på, hvordan eksisterende kælderetager i blok A1-A7 og stueetagerne i blok B1-B8
og C1-C4 kan omdannes og aktiveres. Disse principielle bud skal
fremgå af særskilte tegningssæt, hvoraf det tydeligt skal fremgå, at
tegningerne angår principielle bud.

I henhold til arkitektplanerne.
Det skal bemærkes, at der i forbindelse med skæring af nye åbninger, kan være nødvendig med søjler pr. 2.m.
Underkældrene kan på enkelvis indrettes til depotrum/pulterrum
med max 25 m til nærmeste flugtvej.

Tilgængelighed/niveaufri adgang (side 3)

I henhold til programmets beskrivelse vedr. tilgængelighed/niveaufri adgang fra de nye gårdrumsniveauer til tværforbindelsen
ved D-blokkene præciseres det, at tilgængeligheden skal skabes
så der sikres et naturligt flow fra D-blokkene til de omgivende
destinationer. Det kan ske uden rampeadgang fra alle gårdrum
ved A-blokke til D-blokke. I den forbindelse bedes tilbudsgiver
vise forbindelser for bløde trafikanter fra D1, D2, D3 og D4 til Kiwi,
busstop og letbanestop - forbindelserne skal også kunne bruges
med barnevogn.

Sådan håndterer vi

Der er i tilbuddet oprettet tilgængelige stier fra Hasle centervej
gennem gårdrummene til den tværforbindelses stien (den aktive
sti) langs D- blokkene. Den aktive sti er rettet ud med trapper og
supleret med slyngede stier hvor dette er nødvendigt for at skabe tilgængelighed for alle (se eksempel løsning på 1:200 plan).
Stiforløb gennem kilerne samt ved KIWI er ligeledes lavet tilgængelige.
Disse tiltag skaber gode tilgængelige trygge ruter til alle områdets
destinationer se uddybelse side 76 - 77.

Tilgængelighed og byrum (side 3)

Sådan håndterer vi

Tilbudsgiver skal redegøre for hvordan forskellige målgrupper
tilgodeses i planen. Herunder hvordan forskellige målgrupper bevæger og opholder sig, samt hvordan tilbudsgiver skaber grundlag
for at folk udefra bevæger sig igennem og gør ophold i Bispehaven i fremtiden. Tilbudsgiver skal i den forbindelse have fokus på
såvel de destinationer, som allerede findes i området i dag, som de
destinationer, der skabes gennem forslaget.

Se ændret tryghedsatlas med signatur for de forskellige målgrupper.

Tilbudsgiver skal på diagrammatisk niveau udarbejde sti- og byrumsplan med henblik på at dokumentere primære og sekundære
forbindelser og byrum.

Tilbudsgiver skal derudover på diagrammatisk niveau dokumentere, hvordan gældende krav til tilgængelighed for alle, herunder
bevægelsesudfordrede og blinde / svagtseende tilgodeses, med
angivelse af længder og hældninger på ramper mm.

Planter og belægning (side 3)

Sådan håndterer vi

Cykelparkering (side 4)

Sådan håndterer vi

Tilbudsgiverne skal tydeliggøre hvilken type beplantning og belægning, der er budt ind med i de forskellige gårdrum.

Tilbudsgiver bedes tydeligt dokumentere, at tilbuddet overholder
kravene til reetablering af cykelparkering
Omfanget af reetablering af cykelparkering er angivet i rettelsesblad nr. 9

Indgår med afsat i beløb i tilbuddet. Se yderligere information på
side 60.

Vi reetablerer det krævede antal pladser til cykelparkering.

Svar på ”REFERAT: 2. forhandlingsmøde –Enemærke & Petersen” - 13. oktober 2016

TEMA

HÅNDTERING

Arkitektur, æstetik og funktionalitet (side 2-6)

Sådan håndterer vi

•Tilbudsgiver bedes sikre at der skabes funktionelle og direkte dagligdagsforbindelser fra særligt blok A4 og D-blokkene til de eksisterende indkøbsmuligheder ved KIWI (side 2).

Som det fremgår at den nye landskabsarkitektsplan, så etablerer
vi trapper samt sti for kørestolsbrugere og barnevogen ned til
KIWI.

• Hasle Centervej opleves fortsat meget landskabelig, og tilbudsgiver bedes undersøge om gadens karakter kan gøres mere bymæssig, og bedes samtidig vurdere, om der – inden for rammerne
af forslaget - er mulighed for yderligere fortætning syd for Hasle
Centervej. Alternativt bedes tilbudsgiver argumenterer yderligere for
gadens landska-belige karakter (side 3).

Se de opdaterede planer.

• Tilbudsgiver bedes undersøge, om der er behov for at den viste vejforbindelse mellem Blok B4 og B8. Det forekommer, at dette
vejstykke ikke er nødvendig for områdets forsyning (side 3).

Funktionen er revurderet/omlagt. Se nyt projekt.

• Tilbudsgiver bedes vise hvordan karakteren af den viste vejforbindelse fra Viborgvej til Rymarken signalerer at den er en del af
Hasle-bydelens vejnet, og ikke alene en intern Bispehave forbindelse(side 3).

For at markere, at den nye Hasle Centervej bliver en del af Hasles
overordnede vejnet og en primær vej ud i området foreslår vi højre
- og venstresvingsbaner hhv. fra nord og syd. Desuden trækkes
Hasle Centervejs allé træer helt ud og bliver markant på Viborgvej.

• Tilbudsgiver bedes sikre tilgængelighed på tværs af D-blokkene i
forbindelse med den aktive sti (side 3).

Se ny landskabsarkiteksplan. Tilgængelighed etableres via rampe
og trapper.

• Tilbudsgiver bedes sikre at de beskrevne aktiviteter kan aflæses i
helhedsplanen (side 3).

Se ny revideret tryghedsatlas.

• Tilbudsgiver bedes illustrere idéen om at Byens hjerte er rum for
genbrugslamper (side 3).

Se referencebilleder side 70. Yderligere er projektet ændres
væsentlig i bykilen ved fælleshuset. En aktivitets skråning slanger sig ned i kilen med skate, scene, sidetrapper og leg og ender
nede ved en bymæssig plads hvorpå fælleshuset ligger. Pladsen
fungerer som et bindeled mellem Klokkerbakken, Kiwi, fodboldbanen og Bispehaven. Se mere side 32-37.

• Tilbudsgiver bedes vurdere, som der kan skabes bymæssig fortætning mellem blok B5, B6, B7 og B8, for at understøtte den bymæssige karakter af den nye vejforbindelse mellem Viborgvej og
Rymarken (side 2).

Forhandlingspunkt vedr. Fælleshuset:
• Tilbudsgiver bedes overveje udformningen af fælleshusets facade
mod syd, da fæl-leshuset indgår i pladsdannelsen ved Rymarken
og for ankommende fremstår som lukket (side 3).

Se ny fortætningsstrategi, nyt vejprojekt og visualiseringer.

Fælleshusets relative symmetriske plan muliggør, at vi spejler
bygningen. Derved bliver ankomsten fra Ryhavevej mere inkluderende og åben. Dette kan ses på den opdaterede visualisering i
mappen. Bygningen fremstår indbydende og velproportioneret.
Pladsdannelsen mod Rymarken bevares, hvorved Fælleshusets er
med til at skabe ophold og liv i byrummet.

• Fælleshusets facader fremstår i mange henseender velproportionerede og med en relevant skala. Det valgte, tidstypiske, facademateriale bør overvejes af tilbudsgiver, ikke kun i henseende til robusthed, men også i forhold til, om det har den imødekommenhed, der
kan medvirke til at tiltrække mange typer brugere (side 3).

Vi har ændret facadematerialet fra aluminium til en perforeret 10
mm stålplade. Sinusformen arbejder med bygningens organiske
udformning og er med til at understrege husets arkitektur. Ydermere er styrken i stålpladen optimal med henblik på hærværk og
slitage. Materialet er i farvenuancen varm og passer godt ind i
konteksten.
For at sikre en effektiv skyggevirkning sidder glaspartierne tilbagetrukket fra facade. I forbindelse med den endelige energiberegning dimensioneres og udføres en horisontal solskærm som
type ACRIMO tilpasset bygningens arkitektur/alternativ en effektiv
solfilm om nødvendigt.

• Tilbudsgiver bør overveje om forslaget kan om disponeres, så der
sikres plads til 150 personer i cafemiljø (side 4).

Fælleshusets grundplan øges med ca 200m2. Dette giver mulighed for at gøre cafeens areal betragteligt større og derved opfylde
kravet om plads til 150 personer. Samtidig kan cafeen og festlokalet være aktive på samme tid uden at påvirke hinandens aktivitet.

• Tilbudsgiver bedes overveje om forslaget kan om disponeres, så
der sikres plads til 80 personer i festlokalerne, uden at dette forudsætter inddragelse af andre rum (side 4).

Ved at placere festlokalet separat fra cafeen kombineret med
en forøgelse af arealet, sikres en kapacitet på 80 personer i det
opdaterede forslag. Derved kan cafe og festlokale fungere med
henholdsvis 150 og 80 personer uafhængigt af hinanden og på
samme tid.

• Det konstateres, at adgang til festlokalet fra indgang, garderobe
samt anretterkøkken, harmonerer dårligt med et samtidigt arrangement i cafeen, hvorfor tilbudsgiver bedes bearbejde forslaget i denne henseende. Adgang fra anretterkøkken til et privat arran-gement
i festlokaler vil eksempelvis være meget vanskelig at forene med en
optræ-den, oplæsningsarrangement eller lignende i caféen.
Ligesom adgang for gæster fra indgangen til et privat arrangement i
festlokalerne i en tilsvarende situation synes meget utilfredsstillende
(side 4).

Den opdaterede planløsning løsriver festlokalet fra cafeen, hvilket
betyder de funktionsmæssigt ikke overlapper hinanden. Dette
gøres ved at placere fest- og mødelokalet i direkte tilknytning til
indgangen. Dette sikre at både cafe og festlokalet kan være aktive
på samme tid uden at forstyrre hinandens behov. Anretterkøkkenet
er placeret i direkte forbindelse med festlokalet.

• Tilbudsgiver bedes bearbejde forslaget, så både toilet og garderobefaciliteter får en størrelse, så de kan betjene caféen samt festog mødelokaler tilfredsstillende (side 4)

Der er i opdaterede forslag indrettet flere toiletter og bedre garderobe faciliteter.

• Varmemesterkontor bør af hensyn til dettes åbningstid placeres
i underetage eller med tilknytning til trappe med direkte adgang
udefra (side 4).

Varmemesterkontoret er flyttet så det befinder sig i direkte sammenhæng med indgangen. Dette sikre en effektiv funktionalitet og
synlig tilstedeværelse ved ankomsten i fælleshuset.

Forhandlingspunkt vedr. Vandtanken:
• Tilbudsgiver fastlægger ikke anvendelsen af vandtanken endeligt,
hvorfor det ikke er klart, hvordan vandtanken med den foreslåede,
stadig nedgravede beholder vil indgå i tryghedsskabelsen i området. De foreslåede enkeltarrangementer synes ikke at fremme tryghedsskabelsen i hverdagen, hvorfor tilbudsgiver bedes overveje og
bear-bejde den fremlagte udformning (side 4).

Vandtanken rummer et stort potentiale. Rummets karakter kombineret med det simple indgreb, hvor en glascylinder tager lyset ned
i dybet skaber rammen om et unikt rum. Vi er af den overbevisning
at sådan en lokalitet ikke nødvendigvis skal forud programmeres.
Derved mister vandtanken potentiale idet vi gerne vil lade kreativiteten skabe et rum, der bliver en attraktion for Bispehaven.
Om oplevelsen er af en kulturel, informativ eller sanselig natur må
kreativiteten bestemme. Rammen for oplevelsen er der.

• Vandtanken indgår i helhedsplanens nye bebyggelse ved Åby
Ringvej og Viborgvej. Det er i denne forbindelse uklart, hvordan forløbet af en af de grønne kiler harmone-rer med den skitserede randbebyggelse, der lukker hjørnet og dermed afbryder den grønne kile
ud mod krydset Åby Ringvej-Viborgvej, hvorfor tilbudsgiver bedes
redegø-re nærmere for vandtankens tilknytning til den omgivende
fremtidige bebyggelse (side 4-5).

Der er i økonomien indregnet sti til vandtanken. Området tænkes
viderebearbejdet i den kommende proces.

Forhandlingspunkt vedr. Stueetager:
• Materialeholdningen og enkelheden ved bearbejdning af blotlagte
facader forekom-mer formmæssigt klar, den viste materialeholdning
med dens betoning af varme og stoflighed, virker meget velvalgt.
Dog synes lukketheden i facaderne, som den blandt andet fremgår
af opstalter og visualiseringer, ikke tryghedsfremmende, hvorfor de
vi-ste facadeudtryk bør bearbejdes af tilbudsgiver, dog uden at den
nævnte klarhed og varme stoflighed mistes (side 5).

Glasarealet i indgangspartierne er øget og står dermed tydeligere
frem. Af de nye tegninger fremgår desuden flere åbninger.
Kombineret med de åbne gavle og Rymarkens fulde udvikling nedbrydes den lukkede karakter.
Materialiteten af mursten og træ beholdes.

• Den viste åbning mellem cykelrum og adgangsarealer synes at
kunne bidrage meget væsentligt til at fremme positiv social kontrol og nabokontakt. Den nærmere udform-ning af indgangsrum bør
imidlertid overvejes og bearbejdes, så kørsel med cykler ikke skaber særlige rengøringsbehov og dermed utryghed i indgangszonen
(side 5).

Vi har skabt en separat indgang fra cykelskurene. Dette løser
problematikken på en naturlig måde. Den nye indgangssituation
afhjælper også træk i indgangene.

• Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan det sikres, at det hækomkransede område ved indgange ikke bliver et sted, hvor personer med utryghedsskabende adfærd kan opholde sig (side 5).

Hækkene er tænkt som langsomtgroende beplantning, der holdes
lave løbende, således at de ikke når en højde, hvor de vil være
utryghedsskabende.

• Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan begge facader på de
lave blokke bearbejdes (side 5).

De lave blokke bliver renoveret på deres arkadefacade. Med samme princip som fra A blokkene etableres nye cykelskure i hvert
indgangsparti og en muret facade lukker de utrygge opholdsarealer. Dermed får B&C blokkene samme karakter som A blokkene. På
de resterende 3 facader beholdes eksisterende facadeudtryk.

• Den ene af de foreslåede fremtidige boligindretninger i de nederste etager synes i nogen grad at lide under den valgte indretning
af cykelopbevaring og indgange og fremstår derfor klemt. Boligen
i to plan synes at være indrettet, så de givne mulighe-der udnyttes
til at skabe en bolig med interessante træk, om end lysforhold i opholds-zonen, der er placeret i bygningskroppens midte, synes diskutable. I de fremtidige boligindretninger bedes tilbudsgiver overveje adgangsforhold til udeopholdsområder (side 5).

Ved en bedre placering af cykelskurene opnås mere regulære rum.
Dermed kan lejlighedsplanerne indrettes mere optimalt, hvilket er
optegnet i revideret tilbud.

• I forhold til fortætning, så præsenterer tilbudsgiver flere forskellige
scenarier, men det der efterlyses er en konkret anbefaling (side 6).

Se ny plan omkring fortætning side 14-17 samt masterplan side 9.

• Der efterspørges en større redegørelse for planens forskellige, offentlige rum samt hvem det er, der anvender de forskellige steder.
Ved gårdrummene er der en fin redegørelse, det er de store byrum
der mangler (side 6).

Der er udarbejdet en ”Bruger, aktivitets- og bevægelsesplan i Bispehaverne”, som viser, hvad de forskellige offentlige rum benyttes
til og hvem, der benytter dem. Se side 76-79.

• Tilbudsgiver opfylder ikke mindstekravet i forhold til reetablering
af eksisterende parke-ringspladser. P-pladser skal kunne reetableres indenfor Østjysk Boligs matrikel (se også pkt. 4. Efterskrift) (side
6).

Planen er revideret så kravet er opfyldt.

Kommentarer vedr. tryghed v. Bo Grønlund:
• Det er afgørende for tryghedsperspektivet i det tilbud der afleveres, at adgangen ved D-blokkene fortsat er en mulighed. Man skal
kunne komme til områdets destinationer, f.eks. KIWI og fælleshuset,
uden at skulle gå store omveje for at komme derhen (side 6).

Der er trappe og stier N-S fra D-blokkene mod Ryhavevej.

• Tilbudsgiver skal redegøre for tilgængeligheden i forhold til terræn
(side 6).

Der er i tilbuddet oprettet tilgængelige stier fra Hasle centervej
gennem gårdrummene til den tværforbindelses stien (den aktive
sti) langs D- blokkene. Den aktive sti er rettet ud med trapper og
supleret med slyngede stier hvor dette er nødvendigt for at skabe
tilgængelighed for alle (se eksempel løsning på 1:200 plan). Stiforløb gennem kilerne samt ved KIWI er ligeledes lavet tilgængelige.
Disse tiltag skaber gode tilgængelige trygge ruter til alle områdets
destinationer se uddybelse side 76 - 77.

• Ift. placering af parkeringspladser, så skal der sikres en nogenlunde kort afstand fra hver blok til parkeringspladser (side 6).

En multifunktionel allé/plads laves langs Hasle Centervej. Den
rummer parkering til daglig og kan ved særlige lejligheder omdannes til event området til grønsagsmarked eller lign. Yderligere har
vi rationaliseret parkeringen i gårdrummene. Således at der opstår
mange nærtliggende parkeringspladser til hvert kvarter.
Se uddybning side 64-65.

• Det der er efterspørges er en terrænplan – den skal f.eks. vise,
hvor lang en rampe er. Det skal ikke være en finkotering, det er blot
et spørgsmål om, at vise at de valgte løsninger er realistiske (side 7).

Rampe er udført i henhold til gældende tilgængelighedskrav.

• I forbindelse med vandtanken understreges det, at den diagonale
stiforbindelse til hjørnet mellem Viborgvej og Ringvejen er en vigtig
forbindelse, som bør tænkes ind i forslaget (side 7).

Vi etableret den skitserede sti. Fremtidige bebyggelser, kiler og
stiforbindelser videre bearbejdes når byggemuligheden opstår.

• Ift. stueetagernes facade efterspørges der et billede på, fremtidsscenariet. Hvordan kan det komme til at se ud i gårdrummene i
fremtiden? (side 7).

Se opdaterede tegninger.

Kommentarer fra Stephen Willacy:
Der laves nogle meget interessante øvelser omkring fortætning.
• Når man fortætter langs Hasle Centervej, så bør det overvejes
hvilket rum man skaber omkring vejen (side 7).

Se visualisering side 16.

• Der mangler nogle mere motiverede bevægelseslinjer gennem
parkeringsrummet (side 7).

Stiforløbet er forenklet. Stier der umiddeltbart virker umotiveret er
handicapvenlige ruter som er nød til at have et længere strækning
for at opnå rette stigning. Se 1:200 plan.

• Parkeringsarealerne er meget store, og der efterspørges en større
opdeling af fladerne (side 7).

Parkeringen ved A- blokkene opdeles i 2 typer, dette medfører ligeledes at parkeringsarealet fylder mindre visuelt.
En multifunktionel allé/plads laves langs Hasle Centervej. Den
rummer parkering til daglig og kan ved særlige lejligheder omdannes til event området til grønsagsmarked eller lign. Yderligere har
vi rationaliseret parkeringen i gårdrummene. Således at der opstår
gode rekrative arealer samt mange nærtliggende parkeringspladser til hvert kvarter.

• Der kommenteres på, at der kunne skabes mere beplantning omkring p-rummene. Det er særligt ét parkeringsareal, der er meget
stort og uden beplantning (side 7).

Parkeringsarealerne er ændret således at de er blevet mere differentieret, begrønnet og visuelt fylder mindre. Se 1:200 planer.

• Tilbudsgiver skal arbejde med at nedbryde skalaen. Når der ikke
fortættes i første etape, hvordan kan man så i stedet arbejde med at
nedskalere Hasle Centervej? (side 7).

Langs Hasle Centervej dannes der alléer i menneskelig skala og
de rummer parkering i 1. etape. Området er forberedet til den
kommende fortætning, der dannes over tid til nye skaladannede
rækkehus bebyggelse.

• Hasle Centervej har mange, lange kig. Der efterspørges noget
mere hierarkisk og bymæssigt – noget som ikke er så landskabeligt. Der skal skabes intimitet. Det gælder også ved rummet nord for
fælleshuset. Overvej hvad der kan ske i kryds-ningen mellem Hasle
Centervej, Rymarken og forbindelsen ud til Viborgvej. Når man er
færdig med første etape og har fjernet alle voldene, så efterlades
der nog-le kæmpe rum, som også skal behandles (side 7).

De mange træer nedskalerer de store vejrum. I krydset mellem
Hasle Centervej og Rymarken placeres E&Ps urbane informationshus og som ligeledes er med til at aktivere og nedskalere rummet
midlertidigt. Efterfølgende kan nye midlertidigheder eller mere
permanent bebyggelse opstå. Se s. 35.

• Der kommenteres på, at parkeringsarealerne ligger i nogle store
rum, men det opleves også, at der allerede er arbejdet med en
deling af rummet ved en terrassering som skaber rumlig variation.
Det kan gøres endnu tydeligere ved at tilføje beplantning i p-rummene (side 7).

Yderligere beplantning er tilføjet. Hver have har sine karakterdannende beplantninger. Beplantningslister udarbejdes under projektering i samarbejde med bygherre og driftfolk.

• Det bemærkes at man er begyndt at skabe en variation i endegavlene ved, at man nogle steder åbner op og andre steder bruger
man landskabet aktivt ved at trække det op (side 7).

Ved den vilde grønnekile trækkes terrænet op for at markerer det
grønne. Variationen på gavlene/den varierede oplevelse langs
Hasle Centervej ses tydeligt på snittet side 22-23.

• Det er den umiddelbare vurdering, at der er mange kvaliteter
ved, at åbne endegavlene, men man er usikker på, om det kan
lade sig gøre. Tilbudsgiver svarer, at det kan det godt (side 7).

Åbninger i gavle vil blive understøttet af stålsøjler pr. ca. 2 m.

Teknisk kvalitet:
• Tilbudsgiver gøres opmærksom på, at mange af de eksisterende
plantekummer er revnede og forstærket af påboltede stålprofiler. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvorledes dette forhold kan tilgodeses ved genanvendelse af plantekummer (side 8).

Plantekrummen forstærkes i nødvendig omfang og beklædes.

• Tilbudsgiver bedes redegøre for anvendelse af alu-facadebeklædning på de nederste 2,0 m på fælleshus, da disse er følsomme over
for hærværk. I det reviderede tilbud fremgår det at stålplader udføres i en tykkelse på 1,0 mm, som er stærk og vedlige-holdelsesfri.
Tilbudsgiver bedes overveje, om der kan gøres yderligere tiltag for
at beskytte de nederste 2,0 m mod hærværk (side 8).

Der kunne placeres en håndliste i træ (enfender) i ca. 80 cm’s højde hele vejen rundt. Der kunnes placeres pullerter på strategiske
steder omkring bygningen.

• Tilbudsgiver bedes kommentere på anvendelsen af trælameller
på facader (trækvali-tet/vedligehold) (side 8).

Vi bruger varmebehandlet træ som er vedligeholdesfrit i minimum
15 år.

• Tilbudsgiver bedes oplyse, om isolering af eksist. blotlagte facader er med i tilbud (side 8).

Vi bekræfte,r at isolering af eksisterende blotlagte facader er med i
tilbuddet.

• Tilbudsgiver bedes oplyse, om åbning af gavle (s. 102) er med i
tilbud (side 8).

Vi bekræfter at åbning af gavle (s. 102) er med i tilbuddet.

• Når P-dækket fjernes, vil de altanrammer, der bærer konstruktionen, miste sin stabilitet. Der skal derfor redegøres for, om stabiliteten sikres og om dette er indeholdt i tilbuddet (side 8).

Det støbes nyt terrændæk mellem altanrammerne.

• Teamet bør overveje dybden af eksisterende ledninger i jord samt
kloak i områder, hvor terræn hæves i forhold til nuværende niveau.
Det skal tydeliggøres, i hvordan man kommer til eksisterende ledninger, og om der evt. skal laves nyt ledningstracé (side 8).

Alle de ledninger, der er vist i udbudsmaterialet omlægges i nødvendig omfang af entreprenør. Alle ledningomlægninger koordineres med fjernvarmeværkerne i henhold til udbudsmaterialet.

• Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvorledes opblanding af luft i
dobbelthøje rum i fælleshuset sikres (side 8).

Opblandingen sikres ved valg af indblæsningsamatur som sikrer,
at den friske luft kommer helt ned i opholdszonen.

• Det fremgår af rettelsesblad nr. 8, pos. 1 at alle omkostninger skal
være indeholdt i tilbuddet, såfremt de med grønt markerede skråninger fjernes helt eller delvist, her-under omkostninger til nødvendige konstruktive tiltag som f.eks. understøbning af ek-sisterende
blokke. Tilbudsgiver bedes bekræfte, at ovennævnte omkostninger
er medtaget, herunder ved blok A2, hvor terræn langs altanfacade
ud mod Rymarken sænkes til vejniveau (side 9).

Vi bekræfter, at alle omkostninger er indholdt i tilbuddet.
Samtidig henledes opmærksomheden på, at vi har hævet terrænet
her.

• Opmærksomheden henledes på, at eksisterende fundamentsklodser under eksiste-rende altanrammer blotlægges, når terrænet sænkes til vejniveau.
Disse skal i så fald erstattes af ny søjler under eksisterende rammeben samt nye fun-damenter for de nye søjler. (side 9).

Se ny kotering

• Tilbudsgiver angiver, at de vil knuse og genanvende beton. Hvis
denne anvendes til overfladebelægning, så skal det sikres, at den
er frostfast.

Betonens kvalitet bestemmes i takt med at den nedbrydes.
Hvor den anvendes til overfladebelægning sikres det at at den
frostfast.

Beboerinddragelse:
• Tilbudsgiver bedes konkretisere hvad et kompetenceudviklende
kvalificeringsforløb indeholder. Hvor mange unge kan der maksimalt deltage og hvor forventes det at for-løbet og tilhørende kurser
afholdes? (side 9).

Vi og vores underentreprenører vil ansætte 10-15 unge i projektet.
Kurser og workshops som afholdes af E&P, underentreprenører og
underleverandører vil i videst mulig omfang blive afholdt byggepladen.
Vi vil meget gerne inddrage de tekniske skoler og bruge AMU
kurser, der hvor det giver mening for den enkelte ansatte og for
byggeprocessen.

• Tilbudsgiver bedes præcisere hvilke dele af processen, der indgår
i prisen, og hvad teamet forventer, at bygherre leverer (side 9).

Ydelser beskrivet under proces indgår i tilbuddet.
Bygherren forventes at stille beslutningstager til rådighed.

• Tilbudsgiver nævner en beboerkoordinator som en del af deres
tilbud, men det ønskes uddybet om dette er en del af tilbudsgivers
ydelser eller om denne skal betales af bygherre (side 10).

Beboerkoordinator er en del af tilbudsgivers ydelse.

• Tilbudsgiver vil gerne inddrage alle i arbejdet, men der spørges
om det også er muligt at skabe uformelle mødesteder mellem beboerne og håndværkerne. På den vis, kan det på forhånd sikres, at
man kan komme og stille spørgsmål, og at man som beboer ved at
det er ok. Folk bliver mere trygge, når de får svar og ved hvad der
sker (side 10).

Det påregnes at etablere et midlertidigt info-center, hvor beboerne
og håndværkerne kan mødes og udveksle spørgsmål og svar mv.
Info-centeret skal om muligt placeres nord for Hjertet ved Rymarken.
For at sikre, at håndværkerne er klædt på til både at fortælle om
deres eget arbejde og om det samlede projekts fremdrift tager
kommunikationsmedarbejderen på pladsen flere gange ugentligt
en runde, hvor hun/han opdaterer håndværkerne og minder dem
om det samlede projekts udvikling og opfordrer dem til dialog med
beboerne. Det betyder også, at kommunikationsmedarbejderen
kommer godt omkring og bliver synlig for beboerne.

Tilbuddets konditionsmæssighed
• Der efterspørges stadig redegørelse for VVS- og ventilationskomponenter (side 10).

Der henvises til side 113 i nærværende mappe.

• Der efterspørges stadig redegørelse for eltekniske specifikationer
vedr. fælleshuset (side 10).

Fælleshuset forsynes via en ny stikledning som føres til ny måler/
hovedtavle som placeres i teknikrummet i kælderen.
Fra denne tavle i kælderen føres elektriske installationer via føringsveje i form af kabelstiger og kabelbakker, som tilstræbes udført let
tilgængelige.
Belysningen udføres overalt i bygningen med LED armaturer med
lavt energiforbrug og med en farvetemperatur på 3000 Kelvin, en
farvegengivelse på Ra=90 og en diodekvalitet svarende til MacAdam 3.
Lyset styres i hovedtræk ved hjælp af bevægelses/dagslysfølere,
der sikrer regulering af belysningen som funktion af dagslysindfaldet, hvor dette giver mening.
Hvor lofter udføres som lamellofter, vil grundbelysningen blive udført med rektangulære belysningsarmaturer som monteres arkitektonisk integreret i lofterne.
I køkken områder og tilsvarende lokaliteter etableres belysningen
som rengøringsvenlige hygiejne armaturer planforsænket i lofterne.
I toiletområder udføres belysningen med en kombination af downlights suppleret med spejlarmaturer.

Forbehold/afvigelser til mindstekrav
• Det er jf. bilag 1 fortsat uklart om tilbuddet opfylder mindstekravene. Tilbuds-giver bedes i det endelige tilbud redegøre herfor (side
10).

Tilbuddet (etape 1 og 2) overholder i henhold til ny tilbudsliste max
priserne.
Antal p-pladser er ændret i nærværende mappe.
I det der henvises til de integrerede cykelskure i projektmaterialet
overstiger antallet af cykel-parkeringer udbudskravet væsentligt.
Vedrørende alm. belysning henvises der til ny belysningsplan.
Vedrørende facader på blok B og C henvises ligeledes til nyt facadeprojekt.

Afsluttende kommentarer og spørgsmål:
• I forhold til fortætning, vil man gerne vide, hvad bedømmelsesudvalget tænker om de foreslåede løsninger.
Svar: Det tilbudsgiver skal høre ift. Hasle Centervej og forbindelsen
til Bispehave-vej er, at man eftersøger noget menneskelighed og
intimitet i de viste løsninget – dvs. en nedskalering af rummet. Det
handler om hvad man har efter tryghedsrenoveringen og de muligheder, der sikres fremadrettet. Det med at åbne gavlene er en god
idé, og det kan være en måde hvorpå der sikres, at der sker noget
aktivi-tet i området efter første fase (side 10-11).

I fremtidig fortætning kan åbne gavle eventuelt suppleres med
altaner.

• Parkeringen er en svær balancegang og tilbudsgiver vil gerne
vide, hvor den skal placeres.
Svar: Parkeringspladser skal reetableres indenfor Østjysk Boligs
matrikel. Man må gerne lave parkering langs med vejen, så længe
det fortsat ligger indenfor ØB ma-trikel. Samtidig gør man opmærksom på, at p-pladser gerne skal knytte sig relativt nære til de boligblokke man bor i (side 11).
• Hvis man vælger at fortætte ved endegavlene, så kræver det bl.a.
en ombygning af endegavlene. Tilbudsgiver spørger efter bygherres vurdering af dette. Det handler også om prioritering ift. at åbne
endegavlene op allerede nu.
Svar: Vurderingen er, at man godt kan lide åbningen af endegavlene i forslaget. Tryghedsrenoveringen er en ombygning af et udsat
boligområde, så det handler om at nå langt ift. trygheden. Det greb
tilbudsgiver har ift. åbning af endegavlene er vigtigt, men det stiller
også nogle begrænsninger ift. de næste vigtige i skridt. Der er der,
hvor det er op til tilbudsgiver at vise, hvordan man så kan handle
for-nuftigt. Tilbudsgiver skal komme med deres anbefaling i forhold
til, hvordan man kan gøre området bedre på lang sigt.

Der foreligger nyt p-projekt. P-pladserne ligger relativt tæt på boligerne. Alle p-pladser er nu placeret inden for egen matrikel. Tilbudet indeholder 812 parkeringspladser. Se uddybelse side 64-65.

Ideen med vores forslag er allerede nu at begynde at tegne fremtiden. Vores valg er truffet ud fra en stærk overbevisning om projektets tryghedsmæssige kvaliteter, hvor vi blandt andet lukker de
utrygge svalegange langs altanfacaderne af. Dette gøres i tråd
med en fremtidssikring, hvor de uudnyttede arealer senere kan
aktiveres med facaderne vi allerede nu påbegynder. Dette viser vi
på en ny visualisering fra Hasle Centervej. De åbne gavle vil i fremtiden kunne fungere sammen med en ny rækkehusbebyggelse.
Dette sikre projektets robusthed som er et vigtigt parameter for os.

Generelle kommentarer:
• Tilbudsgiver opfordres til at definere mødestederne i planen. Det
handler særligt om de offentlige pladser – også pladsen omkring
fælleshuset. Tidligere er der blevet efterspurgt en byrumsplan – den
mangler fortsat (side 11).

Se henvisningerne i den nye tryghedsatlas.

• Ift. fælleshuset og det store multirum, så er det vigtigt at den rumlige disponering tillader store møder, som f.eks. afdelingsmøder,
hvor alle skal kunne sidde sammen. Mht. at flytte festlokalet ud i en
satellitfunktion i blok A3, så ser bygherre ikke nogen udfordringer i
det-te, såfremt lokalet er selvforsynende og kravene til fælleshuset
fortsat opfyldes.
Bemærkningen vedr. en evt. satellitfunktion til fælleshuset er efterfølgende blevet drøftet i bedømmelsesudvalget, og der henvises til
pkt. 4. Efterskrift, for en revideret tilbagemelding (side 11).

Vi har om disponeret fælleshusets plan til at imødekomme funktions kravene. Derved bruges selskabslokalet i Rymarken ikke længere som en del af Fælleshusets program. Derved vil Fælleshuset
være selvforsynende som beskrevet. Selskabslokalet i Rymarken
aktivere vi dog stadig da det fremmer områdets aktivitet positivt.

• Ift. stueetagerne så mangler der en sammenhæng mellem gårdrummet og indgangene. Der skal være en klar redegørelse af,
hvad man kommer med. Både for de høje blokke og de lave blokke
(side 11).

Vores koncept tager udgangspunkt i en integreret beboerproces.
Derfor har det været vigtigt for os, at beboerne bliver inddraget i
beslutningsprocesse om deres egen gårhaver således at skabes
ejerskab.
Derfor er dette håndteret med et afsætnings beløb på 25.000 kr.
inkl. moms. Se i øvrigt materialevalg i mappen.

• Planen mangler det urbane byrum, hvor man går hen og mødes
med de andre. I gård-rummet er der skabt hjemlighed og fællesskab, men i den store skala, er man i tvivl om, hvor man går hen og
er en del af et større, offentligt fællesskab (side 12).

Projektet er ændret væsentlig i bykilen ved fælleshuset. En aktivitets skråning, handelsgade og bypark slanger sig ned i kilen med
skate, scene, sidetrapper og leg og ender nede ved en bymæssig
plads hvorpå fælleshuset ligger. Pladsen fungerer som et samlingssted og bindeled mellem Klokkerbakken, KIWI, fodboldbanen
og Bispehaven. Se uddybning side 32-37.

Efterskrift:
• Vedr. belysning:
Belysningsplan med typeangivelser mangler (side 12).
• Vedr. fælleshuset:
Redegørelser for el-tekniske specifikationer vedr. fælleshuset mangler (side 12).
• Vedr. stueetagerne: Der savnes facadetegninger for begge sider
af blokkene i det reviderede tilbud, og for den ene facade i den første aflevering (side 12).
• Vedr. parkeringspladser:
Tilbudsgiverne bedes i en vedlagt parkeringsoversigt tydeligt dokumentere, at til-buddet opfylder kravene til reetablering af P-pladser.
Vedlagt er Østjysk Boligs optælling af P-pladser inden for matrikelgrænsen angivet i det reviderede tilbud. I forhold til reetablering af
p-pladser henvises i øvrigt til rettelsesblad nr. 9
(side 12).

Der henvises til belysningsplan på side 72 og amatur på side 74
og 75.
Der henvises til nærværende projektmappe.
Se opdaterede tegninger.

Se revideret parkeringsdiagram.

Øvrige bemærkninger:

Eksisterende transformerum
De i rettelsesblad 15 omtalte transformerum er bevaret og der
skabes adgang hertil via trappe. Dette indarbejdes i detailprojekteirngen.
Transformerrummet ved B og C blokke på etape 2 bevares.

Skil mellem etaperne:

Generelt følger etapegrænserne udbudets etapeplan med følgende bemærkninger:
Hele Fælleshuset med omkringliggende anlæg indholdt i etape 1.
Ligeledes er fodboldbanen ved Fælleshuset indholdt.
Den i udbudet viste fodboldbane i etape 1 bibeholdes i nuværende
form.
Hvis fodboldbanen ønskes placeret i henhold til udbudsmaterialet,
kan det frit vælges.
I projektet er der vist sti og vejanlæg, som forbinder renoveringsarealet med omkringliggende byarealer.
I det omfang disse anlæg ligger uden for entreprisegrænsen er de
ikke indholdt.

