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HOVEDIDÉ OG VISION
AFSÆT TIL OPGAVEN, HISTORIE, I DAG- FREMTIDEN, STRUK-

Et afsæt hvor vi i ”helikopter perspektiv” giver et bud på områdets

VISIONEN

TURPLAN

trafikale, arkitektoniske, miljømæssige og ikke mindst de men-

Som beskrevet i ” foreløbig helhedsplan” og ”forudsætningsrap-

Med afsæt i det udsendte Udbud og dets mange gode intentioner

neskelige aspekter. Et bud hvor det på alle måder er områdets nu-

port” er det projektteamet’s klare intention at transformere afdeling

og krav har teamet bearbejdet udbuddets mange tanker og visioner

værende- og fremtidige beboeres trivsel der er i højsæde.

51 til et nutidigt boligbyggeri hvor den nuværende bygningsstruk-

og har valgt at fremkomme med nærværende bud på denne fan-

tur med 3 lukkede enklaver omdannes til et integreret byområde

tastisk spændende opgave vedr. afd. 51, Blåkildevej samt en mulig

Afdeling 51 kan på sigt skabe rammerne for imellem 400 til ca 471

med forskelligartede uderum og en identitetsskabende og nutidig

eskalering.

lejligheder/ gårdhavehuse, hvoraf 80 – 135 boliger kan være nybyg-

arkitektur.

geri. Den renoverede del af teamets bud og hermed også den SkeMed Himmerland Boligforenings ca. 2.500 boliger i Aalborg Øst,

ma A godkendte, foreslår vi udgør 336 boliger som illustreret i pro-

Områdets fantastiske topografi danner et perfekt udgangspunkt for

beliggende tæt ved Aalborg Universitet, det kommende Super

jektets vignetter. Den nye del af bebyggelsen kan udgøre mellem

en boligbebyggelse hvor velvære, sociale miljøer og lys og luft er i

sygehus og på den af Kommunen fastslagte ”vækstakse” vil den

80 og 135 lejligheder alt efter hvordan Himmerland Boligforening

højsædet. Et område hvor den sociale identitet og beboersammen-

kommende byomdannelse og revitalisering af Kildeparken mht.

ønsker lejlighedsstørrelser fordelt.

sætning ændres så den fremtidige beboer og besøgende føler sig

både bygninger og uderum blive et af de største bidrag til Aalborgs

indbudt i et nyt og spændende byområde.

byudvikling i nyere tid. Et fagligt, fantastisk afsæt som vi i projekt-

I programmet er der opstillet økonomi for den del af byggeriet der

Et område hvor det trafikale system, med helhedsplanen som ud-

gruppen har forsøgt at give et niveau der spiller helt op til boligfore-

omfatter ombygningen/ renoveringen og det er ønsket at visionen

gangspunkt, føres gennem bebyggelsen og giver ” shared spaces”

ningens ambitiøse og fremadrettede planer.

illustreres, hvorfor den efterfølgende beskrivelse samt det illus-

og derfor en ny form for byliv, end området tidligere har set.

trerede dispositionsforslag tager sit udgangspunkt i Visionsplanen.
DEN SAMLEDE BEBYGGELSE >
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VORES FOKUSOMRÅDER KAN BESKRIVES SOM FØLGER:
LANDSKAB MED IDENTITET OG EJERSKAB Teamets strategi
er at skabe relationer mellem boligområdet, det omkring liggende
landskab, områdets øvrige aktører, de nye fælles byggerier herunder
Sundhedens hus, skoler, institutioner, AAU samt kulturelle tilbud i
området. Dette med brug af en klart defineret planløsning med et
bymæssigt- og smukt miks mellem grønne områder, pladser, veje,
stier, offentlige rum og smuk arkitektur.
SMUK OG NYSKABENDE ARKITEKTUR Den eksisterende bebyggelse gives et arkitektonisk og indretningsmæssigt løft med
fokus på gedigen arkitektur, velindrettede lejligheder samt adgangsforhold der er tilgængelige for både gangbesværede, ældre, voksne
og børn. Lys og luft er ligeledes et overordnet tema i nyfortolkningen af den eksisterende boligmasse og dette motiv genfindes i visionsplanens bud på den nye bebyggelse som kan stå solitær eller
opføres samlet.
DET GRØNNE Hovedoverskriften for revitaliseringen/renoveringen
samt den nye bebyggelse tager sit afsæt i ønsket om at tilføre Aalborg en bydel hvor miljø og velvære sættes i højsædet til glæde for
beboere og den daglige drift for boligselskabet. Et af virkemidlerne
er en seriøs overvejelse omkring materialevalg samt etablering af
bæredygtige og energivenlige tiltag som solceller, afvandingstiltag

Permeabel belægning på P-arealer

og materialeholdning.
Vejvand med mulighed for opstuvning

Tagvand med mulighed for opstuvning

STRATEGI FOR VANDHÅNDTERING
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HELHEDSPLAN
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FRA MONOTONI TIL LEVENDE BY

MANGFOLDIGHED

DE FÆLLES RUM

Monotonien brydes ved at omdanne blokkene og gårdhavehusene til

I nybebyggelsen og landskabet skabes rum for fælles beboer faciliteter

forskellige typologier og boformer. Ved yderligt at tilføje området en

som skaber variation og identitet til nærområdet.

række ny bebyggelser i form af tårne, penthouse lejligheder og ekstra
etager, gives området en ny identitet og en skyline der skaber orientering - i området og mod omverdenen.

8

Smedegårdsvej
Blåkildevej

Private haver

Lokalvejnet

Dyrkningshaver

Parkering
Pakeringsudlæg

Stier

GADERNE

HAVERNE

PARKERING

Der udlægges et system af sideveje i området, der dels skaber liv igennem

Blokkene er primært organiseret parvis. Sammen med den ny

Området er disponeret med 1 p-plads pr lejlighed, og derudover er der

området og dels giver mulighed for parkering foran sin bolig.

gadestruktur skabes private haver mellem blokkene. Ingenmandslan-

udlagt areal svarende til ½ p-plads ekstra pr lejlighed

det mellem gårdhavehusene inddrages ligeledes til privathaver.
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PRINCIP SNIT A-A

1 I 100

DEN LANDSKABELIGE IDÉ

eller hvornår grillen skal tændes i aften.

mellem veje og huse uden skjulte ud- og indgange.

I denne helhedsplan for Kildeparken, har vi radikalt ændret dele af

Lidt længere væk fra bygningerne er de større fællesarealer med

For enklaverne af gårdhavehuse betyder det at bagsiderne, ingen-

områdets rumlige struktur. Væk er de to store parkeringsarealer,

legepladser, grillpladser og både formelle og uformelle mødesteder.

mandslandet mellem enklaverne omdannes til private haver og at
alt fælles liv, leben og trafik samles omkring enklavernes fælles torv,

som før var eneste adgang til etageboligerne øst for Blåkildevej.
Og væk er de mange funktionstomme, men plejekrævende mel-

Arealerne er grønne og venlige, som en stor fælles have med rig

hvor der er forbindelse til de udenom liggende store grønne om-

lemrum, som fortynder livet mellem husene. Den eksisterende en-

variation i beplantningen. Trafikken holdes på afstand, fordi der alle

råder.

tydighed er afløst af en åben struktur, et grønt, urbant system af

steder er enten regnbede eller pladsdannelser mellem vejarealet og

For etageboligområdet betyder det på samme måde, at al gående,

smalle veje og pladser, som giver flere ind- og udkørsler til Blåkilde-

de grønne opholdsarealer.

cyklende og kørende færdsel, cykelparkering og bil parkering, leg og
ophold samles på forsiden af husene. I hele Kildeparken kan bebo-

vej, og et sammenhængende indre system af lokalveje og pladser.

10

erne fra nu af følge med i alt livet mellem husene.

I den nye struktur er der flere forskelligartede pladser, lommer og

LIVET KONCENTRERES

fælles arealer mellem bygningerne. Området bliver en sammen-

Alle blokke og gårdhavehuse får både til gården og til gaden.

hængende, flertydig og varieret bebyggelse og ikke entydigt to en-

Alle bygninger kommer til at ligge med gade til den ene side og have

TRAFIK

klaver omkring hver deres parkeringsplads og en række øer af lave

til den anden side. Haverne er private og hører til et rækkehus, en

Overordnet foreslås Blåkildevej forbundet med Ravnkildevej og

huse og åbne mellemrum mellem lave hække.

lejlighed eller et gårdhavehus. Haverne spænder fra blok til blok og

Fyrkildevej så området ikke trafikalt fremstår som tre enklaver, men

fra enklave til enklave.

et sammenhængende område. Det reducere den interne trafik og

Ved at ændre strukturen ændrer vi den måde, man bevæger sig

De udvidede haver mellem blokkene betyder, at der ikke bliver

åbner mulighed for gennemkørende trafik, der i begrænset omfang

rundt i bebyggelsen. Bilerne parkeres i gader mellem bygningerne,

gennemgangsområder mellem blokkene med et alternativt og lidt

vurderes som et plus, men som ikke må dominere. Risikoen for

tæt på den enkeltes bolig. Det er her det helt lokale liv foregår, hvor

bortgemt system af smut- og genveje. De store fællesarealer kom-

uønsket gennemkørsel er ikke så stor, for det er begrænset hvor

man hilser på naboen og aftaler, hvornår børnene skal i skøjtehallen

mer til at ligge som fredelige og overskuelige nicher og lommer

mange bilister, der vil have fordel af at køre gennem området, og
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PRINCIP SNIT B-B

1 I 100

herudover indrettes og skiltes det interne vejnet til lav hastighed på

styrer trafikanternes adfærd. Smalle kørebaner, sving og knæk i kør-

Der er i planen vist én anlagt parkeringsplads for hver bolig i hele

maksimalt 30 km/t. For at sikre dette ombygges Blåkildevej med et

eretningen, hævede flader og øvrigt inventar forhindrer bilisterne i

Kildeparken og der er yderligere i et diagram vist, hvor der vil kunne

indsnævret vejprofil, tætliggende hastighedsdæmpende foranstalt-

at nå op i fart.

anlægges 0,5 parkeringsplads mere pr. bolig, hvis der måtte opstå

ninger og en sektionering af vejen, der sikrer, at den ikke indbyder

Bevidstheden om at siddende, stående, gående, legende, cyklende

ønske herom i fremtiden.

til gennemfart.

og kørende deles om de samme arealer på en flade, der skifter mellem at være fliser, asfalt, grus og græsarmering underbygger en for-

GARAGER

Kørearealer, gangarealer og pladser afløser hinanden i et varieret

ståelse af rummene mellem husene som multifunktionelle byrum

På to steder kan der bygges garager for udlejning til beboerne.

forløb. Biler kan forsigtigt trille hen over pladserne ved højhusene

for aktiviteter frem for entydige trafikarealer.

Garagerne vendes med portene mod hinanden omkring et fælles
tilkørselsareal, en stor plads midt i bebyggelsen, der det meste af

og sætte passagerer eller varer af tæt på indgangen. Der er ingen
forbud, blinde veje eller ensretninger. Det betyder at biler ikke skal

PARKERING

tiden kan bruges til boldspil, cykel-øveplads, hinkebane og alt hvad

bakke og vende, og det er altid muligt at vælge en kort direkte vej

Alle parkeringspladser flyttes ud til boligerne og de store, samlede

en stor fri asfaltflade ellers indbyder til.

frem til parkeringspladsen nær ens bolig og en anden kort og direkte

parkeringspladser forsvinder.

På det andet sted, mod nord i etagehusene, vender garagerne ind

vej frem og ud i byen. Derved mindskes trafikken inde i bebyggels-

Der parkeres langs vejene, de fleste steder som langsgående kant-

mod et stort, åbent aktivitetsområde med en multibane som cen-

en, fordi man undgår ’omvejs-kørsel’ og søgetrafik.

stensparkering, så beboerne kan have bilen stående tæt på boligen.

trum. Også her vil garagerne blive en del af aktiviteterne på stedet,

Det giver genkendelse og tryghed, at man kan se, hvem der i da-

hvor beboere vil færdes med forskellige ærinder og mødes spontant

gligdagen kommer og stiller sin bil og går til sin bolig.

eller planlagt. Det vil være oplagt at nogle garager kan blive klu-

Lokalvejene er udformet således, at de ved deres fysiske indretning

12
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PRINCIP SNIT C-C

1 I 100

blokaler, hvor og når der er behov for det.

Permeable belægninger, åbne vandrender, åben sandfang, regn-

eller ingen skilte med anvisninger, påbud og forbud i uderummene.

bede og faskiner bygges sammen i et system, der kan håndtere
BLÅKILDEVEJ

normale nedbørsmængder, som på den lokale jordbund forholdsvis

BYRUMSINVENTAR

Denne vej er rygraden i området. Det er her bussen holder, men ve-

let kan nedsives.

Det foreslås, at der afsættes en pulje til indkøb af byrumsinventar

jens store bredde indskrænkes og der anlægges parkeringspladser

På langs i begge grønninger anlægges gennemgående systemer

efter beboernes egne ønsker. Tanken er at beboerne selv skal ud-

som kantstensparkering langs vejens ene side.

af grøfter og større opsamlingsbassiner med permanent, men vari-

vælge både stedet og den bænk, plint, bom eller hvad det nu er for

Langs vejens anden side anlægges en grøft til nedsivning af vej-

abelt vandspejl og på udvalgte steder suppleres med lavninger, som

et stykke møbel, der skal stå i byrummet. Der vil altså ikke blive

vandet. Grøften plantes til med rød hestehov – skræpper, der trives

kan tilbageholde 100-års regn. De permanente søer anlægges med

tale om et gennemgående design, men om noget særligt til særlige

med vandet – og som vil give hele vejforløbet en frodig karakter.

en lermembran for at sikre at der altid står vand.

steder, tilpasset bebyggelsen rum og beboernes ønsker lige om-

På længere sigt kan der bygges nedgravede opsamlingsbassiner

kring det særlige sted.

VAND

til tagvand, der kan anvendes lokalt, eksempelvis til vandleg eller

LAR, LIR, LUR, lokal afledning af regnvand, lokal indsamling af reg-

havevanding.
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BEPLANTNING
Frodighed og oplevelsesrigdom skal være bestemmende for be-

nvand, lokal udnyttelse af regnvand.
Vand er et tema i planen, hvor der er anvendt en række effektive, men

MATERIALER

plantningskaraktererne i Kildeparken.

også lavpraktiske metoder til håndtering af de nødbørsmængder,

Asfalt, beton og grus er basismaterialer, som anvendes til at skabe

De mange naturnært tilplantede regnbede vil yde et godt tilskud til

der traditionelt bortledes i kloaksystemer.

en nuanceret belægningsflade, der er selvforklarende så langt som

at kunne realisere dette mål, når det opsamlede regnvand får iris,

overhovedet muligt i forhold til de tiltænkte funktioner. Idealet er få

lysesiv, sumpstar og meget andet til at stortrives.

PRINCIP SNIT D-D

1 I 100

Træerne mellem husene vælges efter rig blomstring, frugtsætning

BELYSNING

Mange af de eksisterende haver kan bevares, som de er i dag og i

og spiselighed. Hvor der er god plads på grønningerne vælges store

Langs trafiklinjerne inde mellem husene sættes parkarmaturer 4 m

dette forslag lægges op til at den eksisterende frodige struktur med

træer som gråpærer, ægte kastanjer, fuglekirsebær og valnød.

høje.

mange forskellige hække føres videre i de nye haver.

Gråpærerne kunne være karaktertræ ned langs bækken mod øst,

På opholdsarealerne bruges lave armaturer, enkelte steder suppler-

suppleret med rødel eller pil ved vandhullerne. Langs Blåkildevej

et med spots på høje master, der kan skabe variation i belysning-

DYRKNINGSHAVER

vil fuglekirsebær kunne udfylde pladsen på en flot måde med hvid-

sniveauet og oplyse udvalgte steder kraftigere for at gøre opmærk-

For de beboeren der ikke har have til lejligheden udlægges særlige

blomstring, røde kirsebær og smukke høstfarver.

som på dem.

dyrkningsbede i form af stålkantede højbede, der placeres efter be-

På skråningen vest og syd for gårdhusene plantes kun få træer. Her

Der tilstræbes altså et meget varieret lysniveau som understreger

hov rundt mellem husene.

vil det være smukt med store felter af blomstrende lupiner i solen.

de rumlige og funktionelle variationer i uderummene.

På det store friareal mod sydøst kan efter behov anlægges lidt
større hækindrammede dyrkningshaver mellem rækker af frugt-

Hvor der er mindre plads inde mellem etagehusene vælges paradisæbler, tjørn, rønnebær, bærmispel til at sætte præg på pladser og

HAVERNE

grønne områder.

Omkring de private haver opbygges et fællesskab. I forbindelse

Pladserne i gårdhusbebyggelserne varieres på tilsvarende måde

med hvert område af haver placeres en fælles kompost og fælles

med karakteristiske trægrupper af hvidtjørn, rødtjørn, guldregn, par-

opsamling af regnvand til vanding. Haverne forbindes bagud af en

adisæbler og tilsvarende.

fælles, privat sti, som giver direkte trillebør-adgang til den enkelte

træer til fælles høst.

have.
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B2
B3
B2
B1

MULTITYPOLOGIER

“LOKALE” FACADER

EGEN UDERUM, PARKERING OG ENTRÉ

Blokkene renoveres i 3 forskellige kategorier, hvor type 3B derudo-

I kraft af de forskellige bygningstypologier er der skabt stor variation

Ankomsten til boligerne sker fra et gaderum, hvor der er mu-

ver - i visionen - tillægges en penthouseetage og et tårn i op til 7

i området. For at skabe genkendelighed - når man bevæger sig mel-

lighed for parkering. Alle blokkene er renoveret så ankomsten

etager. Variationen i bygningstypologierne skaber et oplevelsesrigt

lem husene - har blokkene parvis forskellig materialitet i blindpartier

til boligen enten sker direkte fra terræn eller via en udendørs

område med mange forskellige boligtyper og størrelser.

mv.

trappe. Den tidligere opgangstanke i blokkene eksisterer således
ikke længere.
Blokkene koncentrerer sig to og to omkring et privat haverum.
Alle boliger har derfor adgang til en vestvendt have eller altan/
terrasse.

16NYE BOLIGTYPER SET FRA OVEN
DE

DEN NYE BEBYGGELSE SET FRA OVEN >
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ARKITEKTONISK HOVEDGREB
Arkitektonisk hovedgreb, herunder renovering af eksisterende bol-

Bebyggelsen kan opdeles i følende 3 kategorier:

iger samt opførelse af nybyggeri.

Boligblokkene - B1, B2, B3

Den eksisterende boligmasse i afdeling 51 ligger meget smukt i

BLOK TYPE B1 - RENOVERET

Gårdhavehusene - G1, G2, G3

Boligblokkene type B 1 ” let renovering”Facader renoveres, trap-

Nybyggeri - Tårnbebyggelse

perummene fjernes og der tilføres en udvendig trappe.I lejlighedsplanerne bevares blokkenes hoved princip med eksisterende

landskabet, men fremstår som et typisk monotont 60’er byggeri.
Dette vil vi i teamet ændre ved et nutidigt arkitektonisk hovedgreb

Boligblokkene foreslås renoveret i 3 kategorier, hvor det overve-

ydervægge samt stabiliserende tværskillevægge men lejlighederne

med en meget afklaret materialeholdning samt et arkitektonisk

jende tema er facaderenovering, adgangsforhold direkte fra terræn,

laves gennemlyste og der tilføres nye altaner incl. transparent værn.

udtryk der har sine klare afsæt i den nordiske arkitektur tradition.

nutidig arkitektur samt velindrettede og gennembelyste boliger.

Stueplanen laves handicapvenlig med adgang fra øst/nord via et

Alle boligblokkene facaderenoveres med facadepuds og nye vin-

trace, direkte til den gennemlyste lejlighed. Herudover renoveres

Overordnet set foreslår vi i visionsplanen, at samtlige boliger reno-

duespartier i træ/ alu samt lette partier i eksempelvis Moelven træ

køkken og bad så de et langt stykke hen ad vejen opfylder nutidens

veres og at der tilføres et nybyggeri hvori afdeling 51’s fællesfaci-

eller zink. Trapperummene fjernes og erstattes af nye udvendige

krav. De lukkede gavle tilføres lysgivende karnapper. Lejligheder i

liteter og institutioner placeres i stueetagen. Dette bevirker, at vi

trapper. Eksisterende kældre bevares som depot- og teknikrum

stueplan har egen have med terrasse.

foreslår, den nuværende institutionsbygning og fællesvaskeriet ne-

samt med mulighed for indretning af cykel P.

drives og giver plads til det grønne rum.

BLOK TYPE

B3

BLOK TYPE B1

PLANUDSNIT AF LEJLIGHED

PLANUDSNIT - STUEPLAN

18

1 I 100

UDSNIT

BLOK TYPE

B3

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN

B2

BLOK TYPE

RÆKKEHUSBOLIGER

RENOVERET

BLOK TYPE

B1

NORD

STUEPLAN

1 I 300
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BLOK TYPE B2 - RÆKKEHUS
Boligblokkene type B2 ” rækkehustype”Facader renoveres, trapperummene fjernes og der etableres vertikale lejlighedsskel ved de eksisterende bærende vægge. Dette giver nogle spænde rækkehuse
med en meget moderne og åben planløsning i 2 plan, hvilket giver
afdeling 51 mulighed for et helt nytænkt bo tilbud. Denne transformation fra boligblok til rækkehuse giver ligeledes nogle karakterfulde facader, der bidrager til stedets identitet. Adgang til boligerne
udføres niveaufrit med adgang fra vest/ havesiden. Lejlighederne
har egen have og terrasse.

BLOK TYPE B2

PLANUDSNIT - 1. SAL

20

1 I 100

UDSNIT

BLOK TYPE

B3

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN

B2

BLOK TYPE

RÆKKEHUSBOLIGER

RENOVERET

BLOK TYPE

B1

NORD

1. SAL

1 I 300
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< STUE RÆKKEHUS B2

1. SAL RÆKKEHUS B2 >
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BLOK TYPE B3 - BEBYGGELSE MED TÅRN
Boligblokke type B 3 ” gennemgribende renovering” Facader renoveres, trapperummene fjernes og der tilføres en udvendig trappe.
I lejlighedsplanerne bevares blokkenes hoved princip med eksisterende ydervægge samt stabiliserende tværskillevægge men lejlighederne laves gennemlyste og der tilføres nye renoverede altaner incl. transparent værn. Stueplanen laves handicapvenlig med
adgang fra øst/nord via et trace, direkte til den gennemlyste lejlighed. Herudover renoveres køkken og bad så de opfylder nutidens
krav. Planerne ændres så de får en tidssvarende indretning. I gavle
etableres lysgivende karnapper og på taget etableres spændende
tagboliger. Disse bl0kke tilføres endvidere nybyggeri i og ved gavlene, der giver de enkelte enklaver et helt nyt og identitetsskabende
arkitektonisk element der løfter det samlede indtryk.

BLOK TYPE B3

PLANUDSNIT - 2. SAL

24

1 I 100

UDSNIT

BLOK TYPE

B3

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN

B2

BLOK TYPE

RÆKKEHUSBOLIGER

RENOVERET

BLOK TYPE

B1

NORD

2. SAL

1 I 300
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SNIT AA - BOLIGBLOKKENE

26

1 I 200

PLANER - 3. - 6. SAL

1 I 300
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NYBYGGERIET
Nybyggeriet tager sit udgangspunkt i den foreløbige helhedsplan,

betjenes af ” tårnets” elevator via trace’et, og på boligblokkene

men grundet den overordnede tankegang om det landskabelige og

etableres taglejligheder med tagterrasser der også tilbyder en

trafikale system forestiller teamet sig at nybyggeriet opføres som

anderledes bomulighed. Ud over at tårnene bliver områdets skal-

” tårne” integreret i den eksisterende bloktype 3 hvorpå der også

amæssige ” eye catchers” er tårnene ligeledes en væsentlig del

tænkes opført tagboliger.. Disse tårne tilpasser sig boligblokkene

ag afdeling 51 fællesfunktioner/ fælleslokaler. I tårnenes stueplan

type 3 som et markant arkitektonisk element der tilbyder en an-

placeres bl.a festlokaler, ungdomsklub, vaskeri, dagpleje og børne-

derledes lejlighedsindretning samt nogle lejligheder med en fantas-

have samt kvarters sekretærer og ejendomsfunktionærer. Herved

tisk udsigt. I disse tårne indrettes lejligheder på i gennemsnit 65

fungerer tårnenes stueplaner som samlingspunkter i dagligdagen

m2 som kan være attraktive som f.eks ældreboliger samt nogle lej-

for hele kvarterets beboere, samt giver de enkelte enklaver og by-

ligheder på ca. 130m2 som måske appellerer til en mere ressource

rum en arkitektonisk identitet.

stærk beboer type. Den eksisterende boligblog type 3’s stueetage

28

DEN NYE TÅRNBEBYGGELSE >
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SYDFACADE 1

ØSTFACADE

VESTFACADE

SYDFACADE 2

OVERSIGT FOR FACADETEGNINGER

FACADE - ØST

30

1 I 750

BLOK TYPE B3
FACADEUDSNIT ØST

1 I 200
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MATERIALER
Den overordnede materialeholdning tager sit udgangspunkt i miljøog energivenlige materialer.
Udvendige materialer:
• Ydervægge udføres overordnet set både i de ombyggede og nye
byggerier med overflade i stopuds på isoleringsbats. Tagboliger,
kviste og enkelte ydervægge udføres som et arkitektonisk element
i Moelven i forskellige farver eller zinkbeklædning som alm. zink eller forpatineret zink.
• Tage efterisoleres hvor det findes nødvendigt og på gårdhavehusene udføres nyt tag med ensidig taghældning og tagpapbelægning
• Udvendige døre og vinduer er træ/alu med blændpartier i zink
Moelven eller emalitflader
• Altaner udføres som fiberbeton altaner med værn i pressegitter.
• Udvendige trapper udføres som ståltrapper med fiberbetontrin og
værn i webnet i rammer.
• Tagterrasser belægges med profilerede hårdttræs belægninger.
Indvendige materialer:
• Indvendigt vil såvel eksisterende som nye lejligheder fremstå
med lyse vægge, parketgulve, malede døre samt køkken og hårdehvidevarer i anerkendt fabrikat. Badeværelser vil fremstå nyrenoverede eller som eksempelvis præfab. Badeværelseselementer.

32

STUE RÆKKEHUS B2 >

TERRASSE RÆKKEHUS B2 >
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BLOK TYPE

B3

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE

PENTHOUSEETAGEN
Den ny etage opbygges i lette og bæredygtige
materialer, og udføres så lodrette og vandrette
lastpåvirkninger

videreføres

til

de

eksisterende

bærende og stabiliserende konstruktioner.

FACADER
Facader efterisoleres med facadebats og puds.
Isoleringen opsættes på de eksisterende facader. Da
den eksisterende konstruktion pakkes fuldstændigt ind
i isolering, elimineres diverse kuldebroer og varmetabet
reduceres markant.

VINDUESPARTIER
De eksisterende vindueshuller udvides og føres til gulv.
Det forøgede vinduesareal og de nye vinduer tilfører
energi til boligerne og sikre et større dagslysindfald.

DELSNIT

1 I 50

UDSNIT TYPE B3 - B2

34

Emalitglas - gråblå

Moelven - sort

Pladebeklædning - grå

FACADEUDTRYK
De eksisterende facader er givet et let arkitektonisk
udtryk i det de eksisterende facader har fået væsentligt

BLOK TYPE

B2

BLOK OMBYGGET TIL RÆKKEHUS

større vinduespartier og vægfladerne fremstår hvide.
Der ud over udføres store dele af penthouse etager,
kanapper og andet nybyggeri med zinkbeklædning,
som bidrager med et let udtryk.
Emalitglas - orange

Moelven- natur

Pladebekl.- orange/grå

For at skabe genkendelighed - når man bevæger
sig mellem husene - har blokkene parvis forskellig
materialitet og farve i blændpartier mv. Ovenfor er vist
eksempler på blindpartier i emalitglas, træbeklædning
og fibercementplader.

TAGKONSTRUKTION
Den eksisterende tagkonstruktion bevares og tilpasses
de nye konstruktive elementer.
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G3
G2
G1

36

FORSKELLIGE TYPOLOGIER

VARIATION

FRA INGENMANDSLAND TIL HAVE

Gårdhavehusene renoveres i 3 forskellige typer. Variationen i bolig-

Gårdhavehusene får “karréens” forskellige materialitet og farvesæt-

Ingenmandslandet mellem gårdhavehusenes karréstruktur tillæg-

størrelser giver mulighed for forskellig beboersammensætning.

ning, som giver identitet og genkendelighed til den enkelte karré.

ges gårdhavehusene.

ANKOMST GÅRDHAVEHUSENE >
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GÅRDHAVEHUS TYPE

G1

RENOVERET GÅRDHAVEHUS

PLAN

GÅRDHAVEHUSENE
Gårdhavehusene renoveres og de eksisterende byggetekniske
skader med gulve- og ydervægge udbedres. Boligerne gives et
arkitektonisk løft hvor hver klyngehus enklave får sin egen landskabelige og arkitektoniske identitet. Overordnet set foreslår teamet, at
klyngehusene får nyt tag med hældning, ændrede facade og planløsninger samt nogle alternative tilbygningsoptioner. Generelt forekommer klyngehusene meget lukkede, hvilket der foreslås ændret
ved påføring af nogle identitetsskabende karnapper og en ændret
og mere nutidig facadeløsning.

FACADE - SYD

38

1 I 200

1 I 200

GÅRDHAVEHUS TYPE

G2

GÅRDHAVEHUS TYPE

OMBYGGET GÅRDHAVEHUS MED 1. SAL

G3

DOBBELT BOLIG

PLAN

1 I 200

PLAN

1 I 200
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SYDFACADE 1

BLOK TYPE

B1 + B2

FACADEUDSNIT GAVLFACADE SYD

ØSTFACADE

VESTFACADE

SYDFACADE 2

RÆKKEHUS

HAVERUM

OVERSIGT FOR FACADETEGNINGER

BLOK TYPE B1 - B2
FACADEUDSNIT VESTFACADE

1 I 200

GÅRDHAVEHUSE
BLÅKILDEVEJ

TÅRN

GADE

RÆKKEHUS

HAVE

TÅRN
FESTLOKALE

FACADE - SYD

40

1 I 750

RENOVERET BLOK

GADE

RENOVERET BLOK
KORUPSTIEN

GADE

RÆKKEHUS

HAVE

RENOVERET BLOK

GADE

RENOVERET BLOK
KORUPSTIEN
AFDELING 50
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RÆKKEHUS

BLOK TYPE B2
FACADEUDSNIT VESTFACADE

1 I 200

SMEDEGÅRDSVEJ

TAGBOLIGER

FACADE - VEST

42

1 I 750

TÅRN

FESTLOKALE

DAGPLEJE

TÅRN

TAGBOLIGER

RÆKKEHUSE

SYDFACADE 1

ØSTFACADE

VESTFACADE

SYDFACADE 2

OVERSIGT FOR FACADETEGNINGER

RENOVERET BLOK

BLÅKILDEVEJ

GÅRDHAVEHUSE
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BÆREDYGTIGHED OG ENERGI
Intereret energidesign

Derudover udskiftes alle vinduer og døre med nye vinduer med

badeværelse, køkken og opholdsrum. Denne type anlæg kræver

Bygningerne udføres med henblik på at få så lavt energiforbrug

en gennemsnitlig U-værdi på 0,85 W/m2K med en Eref-værdi over

heller ikke lange træk med ventilationsrør i kælderen og plads til

som muligt under de givne forhold der er i det eksisterende byg-

0 kWh/m2, hvilket lever op til krav for bygningsklasse 2020. Den

et centralt ventilationsanlæg. Derudover er der også en høj gen-

geri. Bygningerne efterisoleres, der udføres ventilationsanlæg med

meget lave U-værdi på vinduerne sikrer, udover et meget lavt var-

vindingsgrad i boligventilationsanlæg (ca. 85%). Ventilationsan-

varmegenvinding og varmeanlæg ændres således energiforbruget

metab, også at der ikke er kuldenedfald med trækgener til følge.

lægget styrer luftmængden afhængigt af fugtforholdene i boligen,
hvilket sikrer høj komfort i boligerne uden unødigt energispild. Luft-

og dermed de fremtidige omkostninger til el og varme bliver minimale samtidig med at indeklimaet for de enkelte beboere forbedres

Tæt bygning

mængden bliver dog aldrig lavere end Bygningsreglementets krav.

væsentligt.

Ved udvendig efterisolering af klimaskærmen vil det også være

Tidligere var boligerne ventileret ved utætheder, hvilket nu lukkes

muligt at tætne bygningen, således at denne lever op til nutidens

i forbindelse emd efterisolering og udskiftning af vinduer, hvorfor

Lavt varmetab

krav. Herved undgås infiltration af den kolde vinterluft og unødigt

tvunget ventilation vil tilsikre et godt og sundt indeklima, samt be-

Klimaskærmen i den eksisterende boligmasse efterisoleres, således

varmetab. For overholdelse af lavenergiklasse 2015 skal boligerne

grænse risikoen for angreb af skimmelsvamp i den enkelte bolig.

der opnås et minimalt varmetab samt god komfort og indeklima.

overholde et tæthedskrav på max. 1,0 l/s pr. m2 ved trykprøvning

Konstruktionerne udføres med følgende isoleringstykkelser og U-

på 50 Pa.

•
•

•
•

Terrændæk: 100 mm isolering i gulvkonstruktion – U-værdi

Ventilation

og der etableres direkte fjernvarmeanlæg med blandesløjfter i

0,24 W/m2K

For at minimere energiforbruget samt skabe et godt indeklima i bol-

teknikrum i kælder for 2-strenget anlæg.

Etagedæk mod kælder: 100 mm isolering i gulvkonstruk-

igerne etableres der decentrale ventilationsanlæg, som installeres i

VVS-installationer fjernes og der etableres nye rør i bygningerne.

tion samt 100 mm isolering under kælderdæk –

teknikskakte i hver enkelt bolig. Ventilationsanlægget udføres som

Rør isoleres iht. gældende normer.

U-værdi 0,18 W/m2K

balanceret ventilationsanlæg efter krav til bygningsklasse 2020.

Stigrør føres op gennem etagerne i skakterne i boligerne, hvor der

Facader: efterisoleres med 250 mm udvendige facade-

Decentrale ventilationsanlæg har den fordel frem for centrale ven-

etableres god adgang til fordelerrør, samlinger mv. Der bliver eta-

batts U-værdi 0,11 W/m2K

tilationsanlæg, at der er et lavere strømforbrug til lufttransport, da

bleret adgang til teknikskakter fra entre/gang.

Tagkonstruktion: efterisoleres med 300 mm isolering i

der er kortere rørstrækninger fra ventilationsaggregatet frem til

Opvarmning i lejlighederne foregår hovedsageligt med radiatorer /

loftrum – U-værdi 0,09 W/m2K
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VVS
Det eksisterende indirekte, 1-strengede varmeanlæg demonteres

værdier:

konvektorer, som tilsluttes via PEX-rør i gulv.

Energibehovet beregnet til 30 kWh/m2 pr. år. Energirammen for

Derudover demonteres og fjernes eksisterende varmtvandsbehold-

overholdelse af lavenergibyggeri 2015 er beregnet til 30,7 kWh/m2

er og der installeres en ny effektiv beholder.

pr. år. Transmissionstabet gennem klimaskærmen ekskl. vinduer og

Der monteres energimåler på varmeforsyningen til varmtvands-

døre er beregnet til 3,1 W/m2, hvor kravet for bygningsklasse 2015

beholderen samt m³-måler på koldtvandstilgangen til varmtvan-

er 5,0 W/m². Kravet til bygningsklasse 2020, som er på 4,7 W/m2 er

dsbeholderen. Derudover monteres der energimålere og forde-

ligeledes overholdt.

lingsmålere på brugsvandet i hver enkelt bolig i bygningen.
Bygningsklasse 2020
Lavtemperaturvarmeanlæg

Det vil også være muligt at opnå energikrav til bygningsklasse 2020

Boligerne udføres med lavtemperaturvarmeanlæg som forsynes

ved at montere solceller på bygningerne/blokkene. Med et ca 20

via centralt beliggende fjernvarmecentral, hvori der udføres bland-

m2 stort solcelleanlæg, placeret på gavl mod syd eller på tagflade

esløjfe med udekompensering.

mod vest, opnås energikravene til bygningsklasse 2020, som er på

I boligerne udføres der lavtemperaturradiatorer, hvilket er med til at

20 kWh/m2 pr. år. Energibehovet for bygningen er beregnet til 19,6

holde energitabet fra varmerør nede på et minimum. Radiatoranlæg

kWh/m2 pr. år. Som det allerede er nævnt er kravet til transmission-

sikres samtidig en hurtig regulering af rumtemperaturen.

stabet gennem klimaskærmen ekskl. vinduer og døre for bygningsklasse 2020 også overholdt.

Energibehov
Energibehovet ved ovenstående tiltag er beregnet for en blok type

Til bygningsklasse 2020 er der dog nogle skærpede krav, som vil

1 med syd-nord orientering. Denne blok anses for at være den type,

være svære at opnå i dette byggeri. Blandt andet er der krav om at

hvor energiforbruget er højest.

tætheden højst må være 0,5 til l/s pr. m2 ved trykprøvning på 50 Pa,

Beregningen viser, at det vil være muligt at overholde kravene til

hvilket formentligt vil være svært at overholde.

lavenergibygning klasse 2015 uden brug af aktive tiltag.
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ENERGIVISION
Vi har allerede med vort projekt, indenfor Landsbyggefondens tilsa-

Følgende forslag og headlines er kun inspiration på former for tiltag

”I afdeling 51 går energien ikke til spilde”

gn, tilbudt Boligforeningen en bebyggelse som lever op til de krav

som kan komme i spil:

Med den meget effektive isolering som vi i vort projekt har indarbe-

som man forventer sig af et byggeri i 2020, med et minimum af

jdet i bebyggelsen, medfører varmetabet fra bygningen efterhånden

solceller er denne ambition nået for renoveringen

”Afdeling 51 lukker for fjernvarmen om sommeren”

ikke mere det største energiforbrug. Energi til varmt brugsvand er

At bo i et område af Danmark hvor fjernvarmen er noget der løber

Ca. 30% af fjernvarmeenergien mistes som varmetab fra ledninger

i den forbindelse også meget stort, ca. halvdelen af den varme-

næsten ”gratis” ind ad døren, bør efter vor bedste overbevisning

i jord, dette gælder både sommer og vinter. Om sommeren er det

energi som vi sender ud i kloakken har vi faktisk mulighed for at

ikke blive en sovepude får hvad der energiteknisk skal implemen-

ingen opvarmningsbehov og fjernvarmen cirkuleres udelukkende

hente tilbage i bebyggelsen og genbruge. Kildeparken bør afhængig

teres i et byggeri som Kildeparken hvor overliggeren er sat meget

for at producere varmt brugsvand. Derfor giver det god mening at

af kloaknettes opbygning etablere en varmeveksler som kan trække

højt når det gælder ”bo-miljø”.

de enkelte blokke selv producerer varmt brugsvand med solfangere

varmen ud af det spildevand som passerer gennem systemet.

Når en afdeling er frontløber på et område, er det i stor grad med

om sommeren. Det er simpelt at etablere akkumuleringsbeholdere

Dette kan gøres med kendte principper, så længe det tænkes ind i

til at skabe identitet for de beboere, som er så ”heldige” at bo i en

i kælderen således at produktionen kan spredes ud over flere dage

projektet fra starten.

bebyggelse som andre valfarter til for at opleve.

og dermed også sikre det varme vand på ”dårlige dage”.

At skabe en energivision der rækker lidt længere end traditionel eft-

”I afdeling 51 gør sig uafhængig af varmeforsyning udefra”

erisolering er på samme facon med til at skabe et fyrtårn for områ-

”Blok x i afdeling opbevarer sin egen elproduktion til “dårlige

Vil man i forsøget navn tage skridtet fuldt ud og gøre sig helt uaf-

det.

tider””

hængig af tilførsel af varme udefra er den mulighed selvfølgelig

Én blok kunne udpeges som forsøgsblok til brintproduktion. Som

også tilstede. Med boringer ned til ca. 100 m’s dybde, afhængig

Derfor tilbyder vi at udfordre afdelingen og bygherren til at turde

el-produktionen fra solceller i dag er indrettet, er man afhængig af at

af jordbundsforhold, kan der ved simpel varmepumpeteknologi pro-

tage beslutninger om at afdeling 51 og for den sags skyld og na-

andre kan bruge og opbevare den energi som cellerne producerer.

duceres al den energi som hele afdelingen har brug for året rundt.

bodelingerne skal være bebyggelser som man i 2020 vil rose den

Der findes kommercielle brintanlæg i dag der kan konvertere el fra

Kombineret med nogle af de ovenfor nævnte tiltag kunne denne

for fremsynethed man havde i 2013.

solceller til brint, som opbevares til der igen er behov for energi.

metode give god mening.

Forsøget kunne være med til at afprøve denne energiform i boligbebyggelser.
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Selvfølgelig skal der i forbindelse med ovennævnte tiltag laves to-

at arbejde med en veldefineret IDP-strategi mod at skabe et bære-

taløkonomiske betragtninger, men muligheden for at få midler fra

dygtigt byggeri, der i højere grad end sædvanligvis sikrer succes

både Energiministeriet og EU, skal være med til at løfte ambition-

end mange andre tilgange.

sniveauet lidt ud over hvad der i dag er totaløkonomisk rentabelt.
Indførelsen af forsyningspligts-afgiften er allerede et godt udtryk

Dette vil teamet opnå ved hjælp af nedenstående delparametre:

for at energi er en justerbar størrelse, som kun bliver dyrere i årene
der kommer.

•

Kendetegnet og styrken ved vores IDP er klare delmål,
målsætning og mål.

•

INTEGRERET DESIGN
Bæredygtighed skal ikke plastres på sent i designforløbet, men bør
indtænkes fra starten. Derfor er der benyttet en Integreret Design
Proces (IDP) der gennem en holistisk tankegang bringer alle fagkompetencer tidligt i spil. Et af målene hermed er, at den stigende

teknologi.
•

erede løsninger kræver en tæt dialog mellem bygherre, brugere,
ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter. Der findes PT ikke
nogen entydig definition af IDP, men det er teamets helt klare mål

Alle involverede i projektet deltager på lige fod, alle har
taleret og vil blive hørt.

•

Afklaring af roller i teamet tidligt i processen.

•

Holistisk eller ”systemetic thinking” med intentionen om
at producere noget, hvor helheden er større end del-

detaljering af projektet finder sted på det bedst mulige beslutningsgrundlag. Bæredygtighed i byggeriet, herunder design af integr-

En iterativ proces, der udvikler og åbner op for ny viden og

elementerne og ofte økonomisk fordelagtige.
•

Fokus på den totaløkonomiske ramme.

•

Brug af eksperter, både interne som eksterne.

•

Brug af intelligente værktøjer ( BIM )
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DRIFT OG VEDLIGEHOLD
Byggeteknisk kvalitet, drift og vedligehold
I forbindelse med projektering og udførelsen af byggeriet holdes

Under udførelsesfasen er fokusområderne:

fremtidige drift og vedligehold af bygningen og de tekniske anlæg.

udeluft, der filtreres inden indblæsning. Der vil i projekteringsfasen
være stor fokus på både termisk og atmosfærisk indeklima.

fokus på sammenhængen mellem byggeteknisk kvalitet og den
•

I projekterings- og designfasen er fokusområderne:
•

At fastholde de udførende entreprenører i et nøje plan lagt
dokumentationsforløb, hvor driftsinstruktioner løbende ind

Det atmosfæriske indeklima

samles og kvalitetssikres

Den væsentligste faktor for et godt atmosfærisk indeklima er

Drifts- og vedligeholdelsesdata indsamles og behandles

friskluftskiftet. Med et passende friskluftskifte vil afgasning fra di-

•

Valg af enkle og gennemtænkte helhedsløsninger

ud fra tesen om at udarbejde et så simpelt og ef-

verse materialer, CO2-udledning fra mennesker mv. ikke være til

•

Valg af robuste konstruktioner og materialer

fektivt driftsværktøj som muligt

gene for brugerne.

•

Valg af gode, sunde materialer i rigtig kvalitet

De indsamlede driftsinstruktioner indarbejdes i simple

I boligerne og børneinstitution mv er der ved dimensioneringen af

•

Valg af rengøringsvenlige løsninger og materialer

bygningsdelskort, som suppleres med forklarende

luftskifter lagt vægt på forventet antallet af personer i de enkelte

•

God hoveddisponering af tekniske løsninger med centralt

fotos og driftstegninger.

lokaler, brug af lavt afgassende materialer, mv. Således vil beboeren

•

og brugeren til hver en tid opleve boligen som et frisk og behageligt

placerede teknikrum, korte føringsveje, tilgængelige og
•

fleksible for drift og vedligehold

Herudover kan der udarbejdes driftsplaner og driftsøkonomiske

Vurdering af materialerne i forhold til rengøring, drift og

kalkulationer.

vedligeholdelse
•

sted at være.
Det termiske indeklima

De tekniske anlæg udføres således, at sliddele let kan ud-

Indeklima og arbejdsklima

Ved et godt termisk indeklima er det vigtigt at brugeren ikke føler

skiftes, og at driftsdata simpelt kan aflæses

Der vil i de ombyggede lejligheder i blokkene, samt i nybyggede lej-

det hverken for varmt eller for koldt. Således er der taget højde for

ligheder i Vision, blive etableret mekanisk ventilation og udsugning.

brugernes aktivitetsniveau, påklædning i de givne lokaler, udformn-

Dette for at sikre et godt indeklima, hvor brugeren vil opleve luften

ing af lokalet og slutteligt hvilken tid på året der er gældende.

som værende frisk og behagelig. Indblæsningsluften vil være frisk

Selve indblæsningen vil blive udformet, således at lufthastighed og
indblæsningstemperatur ikke forårsager træk på brugerne. Ydermere vil rumtemperaturen blive søgt holdt indenfor intervallet 20 til
26°C. Der udføres dog ikke køling af indblæsningsluften.

48

OVERSIGT OVER LEJLIGHEDSTYPER
(Alle arealer er brutto)

VISION

RENOVERING

Rækkehus-type

A B

Type A (Smal type)

115,5 m2 (+ 11m 2 tagterrasse)

5 værelser (fordelt på 3 etager)

34 stk

34 stk

Type B (Bred type)

134,5 m2 (+ 5m 2 altan)

5 værelser (fordelt på 2 etager)

34 stk

34 stk

110,5 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)

3 værelser

86 stk

86 stk

3 værelser

76 stk

76 stk

3 værelser

31 stk

Renoveret type 1

C

Type C

Renoveret type 2

D

Type D (Stue & 1.sal)
Type E (Tagboliger)

E

GK
H
F
L
J I
M

NO

P

110,5 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)
90 m2 (+ 11m 2 altan)

Tårn-lejligheder
Type F

72 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)

3 værelser

20 stk

Type G

58 m2 (+ 17m 2 altan/terrasse)

2 værelser

24 stk

Type H

65 m2 (+ 14m 2 altan/terrasse)

2 værelser

24 stk

Type I

65 m2 (+ 16m 2 altan/terrasse)

2 værelser

24 stk

Type J

89 m2 (+ 25m 2 tagterrasse)

3 værelser (fordelt på 2 etager)

3 stk

Type K

72 m2 (+ 18m 2 tagterrasse)

2 værelser (fordelt på 2 etager)

3 stk

Type L

152 m2 (+ 40m 2 tagterrasse)

6 værelser (fordelt på 3 etager)

3 stk

Type M

148 m2 (+ 36m 2 tagterrasse)

6 værelser (fordelt på 3 etager)

3 stk

Gårdhavehuse
Type N (Normal)

126 m2

6 værelser

40 stk

Type O (Med tilbygning)

148 m2

7 værelser (fordelt på 2 etager)

12 stk

Type P (Dobbelthuse)

62,5 m2

2 værelser

54 stk

I alt 471 stk

52 stk
54 stk

I alt 336 stk

NB. Antallet af nye lejligheder kan varieres efter
hvor mange store lejligheder der ønskes
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ØKONOMI


Renoveringafd.51,Blåkildevej
Kalkulationsskabelon
Afdeling 51
I dag

I fremtiden

Antalbolige

348 stk.

471 stk.

Arealbolige

35.315,6 m2

46.718,0 m2

Budget
Priserinkl.Moms

Etagebolig(Blokke)
Gårdhavehuse
Rækkehuse(Blokke)
Tilgængelighedsboliger(Blokke)

112 stk.
52 stk.
68 stk.
239 stk.
471 stk.

11.741,0 m2
6.816,0 m2
8.500,0 m2
19.661,0 m2
46.718,0 m2

Nyeboliger
y
g

135 stk.

10.389,0 m2 ((Vision))

28%
24%
19%
28%
100%

123.650.074
63.785.486
89.517.556
40.350.802
317.303.919

Vision
Priserinkl.Moms

112 stk.
52 stk.
68 stk.
104 stk.
336 stk.

123.650.074
 63.785.486
 89.517.556
 40.350.802
317.303.918

135 stk.

129.400.000

471stk.

Fjernes / Nedrives

5 stk.

629,5 m2

RealiserbarPris
Vision
Erhverslokaler(børneinstitutionm,administration,varmemesterkontorm.v.
SamledebyggeomkostningerforgennemførelseafVISIONen

591.383

317.895.301 SkemaA

(Bilag:ForudsætningerforSkemaAforKildeparkeniAalborgaf10.10.12,LejlighedslisteͲForudsætningsnotataf20.01.13ogLejlighedsliste)

50

591.383

447.295.301
 14.548.000
461.843.301

ØKONOMI
Kalkulationsskabelonen på modstående er udfyldt med udgangspunkt i
dette arealskema og ankerbudgettet på de efterfølgende sider.

ArealsammenstillngogbyggeomkostningerforgennemførelseafVISIONen
Ombygget

dǇƉĞ
RækkehuseͲtypeA
RækkehusetypeB

ĂƌĞĂů
115,5
134,5

antal
34
34

Renoverettype1
dǇƉĞ
TypeCtilgængelighed(stueetagen)
TypeCtilgængelighed(1.sal)

110,5
110,5

43
43

Renoverettype2
TypeD(stuen)
TypeD(1.sal)
TypeEtagboliger

110,5
110,5
90,0

38
38

Tårnlejligheder
typeF
TypeG
TypeH
TypeI
TypeJ
TypeK
TypeL
TypeM

72,0
58,0
65,0
65,0
89,0
72,0
152,0
148,0

Gårdhavehusene
TypeN
TypeO
TypeP(dobbelthuse)

126,0
148,0
62,5

SUM
ByggeomkostningervedgennemførelseafVISIONen
10873

52
54
336

VISION

arealialt
 3.927
 4.573
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 4.752
 4.752
 Ͳ
 Ͳ
 4.199
 4.199
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 6.552
 Ͳ
 3.375
 Ͳ
36.328

tilgænge
lighed

43

38

antal
34
34

43
43

38
38
31

20
24
24
24
3
3
3
3

81

Økonomi

areal
 3.927
 4.573
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 4.752
 4.752
 Ͳ
 Ͳ
 4.199
 4.199
 2.790
 Ͳ

ny
opførelse
areal
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
 2.790
 Ͳ
 Ͳ
 1.440
 1.392
 1.560
 1.560
267
216
456
444
 Ͳ
 Ͳ

 1.440
 1.392
 1.560
 1.560
267
216
456
444
 Ͳ
 Ͳ
40
 5.040
12
 1.776  1.776
54
 3.375  Ͳ
 Ͳ
 Ͳ
471
46.717  10.389
Byggeomkostningerboliger
erhverv  1.338  1.338
Byggeomkostningerialt

ØkonomiforVISION
VedvurderingafbyggeomkostningervedopførelsseafVISIONsͲboligererdetvurderet,atopførelsesopmkostninger
viludgøre65%afdetgældendemaksimumbeløbforstøttetboligbygger
RammebeløbetforboligbyggerieiAalborgudgørfor2013kr17.680prm2.65%afdettebeløbudgørsåledeskr.11.492prm2
Forsammenlignlighederdettebeløbregulerettilprisindeksjanuar2011,somiflgudbudsmaterialetergrundlag,og
Detreguleredestøttebeløbudgørsvarersåledestilkr10.873prm2.Dettebeløbersåledesanvendvedkalkulationaf
byggeomkostningerforopførelseafVISIONen

Etageboliger

Gårdhavehuse

antal
beløbit.kr
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
 30.336
Ͳ
Ͳ
 15.657
 15.135
 16.962
 16.962
2.903
2.349
4.958
4.828
Ͳ
Ͳ

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
 19.310 tkr
Ͳ
tkr
Ͳ
tkr

Rækehuse(blokke)

antal

antal

areal

areal
34
34

43

4.752

38
31

4.199
2.790

40
12

112

11.741

52

tilgængelighedsboliger
antal

areal
3.927
4.573

areal

43

4.752

38

4.199

20
24
24
24
3
3
3
3

1.440
1.392
1.560
1.560
267
216
456
444

54

3.375

239

19.661

5.040
1.776

6.816

68

8.500

 129.400 tkr
 14.548 tkr
 143.948 tkr
Arealsammenstilling
ĂŶƚĂůďŽůŝŐĞƌ
ĂƌĞĂů
erhvervsarealer
arealialt

ϰϳϭ
ϰϲ͘ϳϭϳ
 1.338
48.055

Vedfordelinafboligtyper,erdetforudsatatallenyeboligeropfylderkravenetiltingængeligehdsboliger,hvorfordisseer
medtagetiopgørelsesomtilgængelighedsboliger.
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AFD. 51

nyt og spændende byområde. Et område hvor det trafikale system,
med helhedsplanen som udgangspunkt, føres gennem bebyggelsen

har valgt at fremkomme med nærværende bud på denne fantastisk
spændende opgave vedr. afd. 51, Blåkildevej samt en mulig eskalering.

dets øvrige aktører, de nye fælles byggerier herunder Sundhedens hus,
skoler, institutioner, AAU samt kulturelle tilbud i området. Dette med
brug af en klart defineret planløsning med et bymæssigt- og smukt
miks mellem grønne områder, pladser, veje, stier, offentlige rum og
smuk arkitektur.

madrettede planer. Et afsæt hvor vi i
”helikopter perspektiv” giver et bud på områdets trafikale, arkitektoniske, miljømæssige og ikke mindst de menneskelige aspekter. Et bud

luft er ligeledes et overordnet tema i nyfortolkningen af den eksisterende boligmasse og dette motiv genfindes i visionsplanens bud på
den nye bebyggelse som kan stå solitær eller opføres samlet.

foreslår vi udgør 320 boliger som illustreret i projektets vignetter. Den
nye del af bebyggelsen kan udgøre mellem 80 og 130 lejligheder alt

overvejelse omkring materialevalg samt etablering af bæredygtige og
energivenlige tiltag som solceller, afvandingstiltag og materialehold-

dispositionsforslag tager sit udgangspunkt i Visionsplanen.

B2
GAVLFACADE - RÆKKEHUS

BLOK TYPE

B3

HAVERUM

FESTLOKALE

GADE

VISUALISERING FRA BLOK OMBYGGET TIL RÆKKEHUS

GAVLFACADE MOD TORV
SYDVENDT TÅRN

BLOK TYPE

boligbebyggelse hvor velvære, sociale miljøer og lys og luft er i højsæ-

rådets fantastiske topografi danner et perfekt udgangspunkt for en

gartede uderum og en identitetsskabende og nutidig arkitektur. Om-

lukkede enklaver omdannes til et integreret byområde med forskelli-

et nutidigt boligbyggeri hvor den nuværende bygningsstruktur med 3

er det projektteamet’s klare intention at transformere afdeling 51 til

Som beskrevet i ” foreløbig helhedsplan” og ”forudsætningsrapport”

ning.

og den daglige drift for boligselskabet. Et af virkemidlerne er en seriøs

lustreres, hvorfor den efterfølgende beskrivelse samt det illustrerede

Visionen

bydel hvor miljø og velvære sættes i højsædet til glæde for beboere

omfatter ombygningen/ renoveringen og det er ønsket at visionen il-

den nye bebyggelse tager sit afsæt i ønsket om at tilføre Aalborg en
I programmet er der opstillet økonomi for den del af byggeriet der

fordelt.

Det grønne. Hovedoverskriften for revitaliseringen/renoveringen samt

tilgængelige for både gangbesværede, ældre, voksne og børn. Lys og

verede del af teamets bud og hermed også den Skema A godkendte,

efter hvordan Himmerland Boligforening ønsker lejlighedsstørrelser

digen arkitektur, velindrettede lejligheder samt adgangsforhold der er

gårdhavehuse, hvoraf 80 – 130 boliger kan være nybyggeri. Den reno-

gives et arkitektonisk og indretningsmæssigt løft med fokus på geAfdeling 51 kan på sigt skabe rammerne for 400 til 450 lejligheder/

eres trivsel der er i højsæde.

Smuk og nyskabende arkitektur. Den eksisterende bebyggelse

relationer mellem boligområdet, det omkring liggende landskab, områ-

give et niveau der spiller helt op til boligforeningens ambitiøse og fre-

hvor det på alle måder er områdets nuværende- og fremtidige bebo-

Landskab med identitet og ejerskab. Teamets strategi er at skabe

tid. Et fagligt, fantastisk afsæt som vi i projektgruppen har forsøgt at

Vore fokusområder kan beskrives som følger:

tidligere har set.

byomdannelse og revitalisering af Kildeparken mht. både bygninger og
uderum blive et af de største bidrag til Aalborgs byudvikling i nyere

og på den af Kommunen fastslagte ”vækstakse” vil den kommende

liggende tæt ved Aalborg Universitet, det kommende Super sygehus

og giver ” shared spaces” og derfor en ny form for byliv, end området

ændres så den fremtidige beboer og besøgende føler sig indbudt i et

krav har teamet bearbejdet udbuddets mange tanker og visioner og

Med Himmerland Boligforenings ca. 2.500 boliger i Aalborg Øst, be-

det. Et område hvor den sociale identitet og beboersammensætning

Med afsæt i det udsendte Udbud og dets mange gode intentioner og

Afsæt til opgaven, historie, i dag- fremtiden, strukturplan

ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ OG VISION
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B2
GAVLFACADE - RÆKKEHUS

BLOK TYPE
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SYDFACADE 1

ØSTFACADE
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KILDEPARKEN
2020

VESTFACADE

HAVERUM

B1
GAVLFACADE - LANG BLOK

BLOK TYPE

GADE

BLOK TYPE

B1
SYDFACADE - KORT BLOK

RAVNKILDEVEJ

BLÅKILDEVEJ

FYRKILDEVEJ

AFD. 52

AFD. 50

AFD. 51

SYDFACADE (UDSNIT)

HELHEDSPLAN

1 I 200

1 I 2000

NORD

KILDEPARKEN OMRÅDE 51 SET FRA SYDVEST

|
10723
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SITUATIONSPLAN

1 I 500

NORD

10723

variation og identitet til nærområdet.

I nybebyggelsen og landskabet skabes rum for fælles beboer faciliteter som skaber

DE FÆLLES RUM

dels giver mulighed for parkering foran sin bolig.

Der udlægges et system af sideveje i området, der dels skaber liv igennem området og

GADERNE

Stier

Lokalvejnet

Blåkildevej

Smedegårdsvej

ligeledes til privathaver.

private haver mellem blokkene. Ingenmandslandet mellem gårdhavehusene inddrages

Blokkene er primært organiseret parvis. Sammen med den ny gadestruktur skabes

HAVERNE

Dyrkningshaver

Private haver

skyline der skaber orientering - i området og mod omverdenen.

af tårne, penthouse lejligheder og ekstra etager, gives området en ny identitet og en

pologier og boformer. Ved yderligt at tilføje området en række ny bebyggelser i form

Monotonien brydes ved at omdanne blokkene og gårdhavehusene til forskellige ty-

MANGFOLDIGHED

FRA MONOTOMI TIL LEVENDE BY

58
SMEDEGÅRDSVEJ

B3

E

F

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN

BLOK TYPE

B3
VESTFACADE - SYDVENDT TÅRN

BLOK TYPE

B2
RÆKKEHUSBOLIGER

BLOK TYPE

F

RENOVERET

BLOK TYPE

B1

E

FESTLOKALE

GAVLFACADE

BLOK TYPE

B1

STUEPLAN

NORD

1 I 200

VISIONEN FOR TRANSFORMERING AF DEN “NORDLIGE BLOK ENKLAVE” - SET FRA VEST

MULTITYPOLOGIER

B3

Der parkeres langs vejene, de fleste steder som langsgående kantstensparkering, så beboerne kan have bilen stående tæt på boligen. Det

DAGPLEJE

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN
RÆKKEHUSBOLIGER

F

RENOVERET

B3
VESTFACADE - NORDVENDT TÅRN

BLOK TYPE

1. SALSPLAN

asfaltflade ellers indbyder til.

B2

bruges til boldspil, cykel-øveplads, hinkebane og alt hvad en stor fri

BLOK TYPE

sareal, en stor plads midt i bebyggelsen, der det meste af tiden kan

Arealerne er grønne og venlige, som en stor fælles have med rig vari-

husene - har blokkene parvis forskellig materialitet i blændpartier mv.

B3

erne vendes med portene mod hinanden omkring et fælles tilkørsel-

vejen, der sikrer, at den ikke indbyder til gennemfart.

pladser, grillpladser og både formelle og uformelle mødesteder.

området. For at skabe genkendelighed - når man bevæger sig mellem

BLOK TYPE

På to steder kan der bygges garager for udlejning til beboerne. Garag-

liggende hastighedsdæmpende foranstaltninger og en sektionering af

Lidt længere væk fra bygningerne er de større fællesarealer med lege-

I kraft af de forskellige bygningstypologier er der skabt stor variation i

Blåkildevej
Denne vej er rygraden i området. Det er her bussen holder, men ve-

2. SALSPLAN

1 I 200

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE OG TÅRN

VESTFACADE

BLOK TYPE

B2

B2

C

A B

P

NO

E

D

GK
H
F
L
J I
M

(Bred type)

Type B

115,5 m2 (+ 11m 2 tagterrasse)

62,5 m2

126 m
Type P (Dobbelthuse)

(Normal)

148 m2

Type N

Type O (Med tilbygning)

2

148 m
Gårdhavehuse

Type M

(+ 36m tagterrasse)
2

72 m2 (+ 18m 2 tagterrasse)

Type K
Type L

(+ 17m 2 altan/terrasse)

89 m2 (+ 25m 2 tagterrasse)

Type J

2

58 m

65 m2 (+ 14m 2 altan/terrasse)
65 m2 (+ 16m 2 altan/terrasse)

152 m2 (+ 40m 2 tagterrasse)

Type G
Type H
Type I

2

72 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)

90 m2 (+ 11m 2 altan)

110,5 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)

110,5 m2 (+ 11m 2 altan/terrasse)

134,5 m2 (+ 5m 2 altan)

Type F

Tårn-lejligheder

Type E (Tagboliger)

Type D (Stue & 1.sal)

Renoveret type 2

Type C

Renoveret type 1

(Smal type)

Type A

Rækkehus-type

LEJLIGHEDSTYPER (Alle arealer er brutto)

RÆKKEHUSBOLIGER

BLOK TYPE

3 værelser

76 stk

3 stk

,DOWVWN

54 stk

hvor mange store lejligheder der ønskes

NB. Antallet af nye lejligheder kan varieres efter

2 værelser

12 stk

40 stk

3 stk

7 værelser (fordelt på 2 etager)

6 værelser

6 værelser (fordelt på 3 etager)

3 stk

24 stk
3 stk

24 stk
24 stk

2 værelser
2 værelser
3 værelser (fordelt på 2 etager)
6 værelser (fordelt på 3 etager)

2 værelser (fordelt på 2 etager)

2 værelser

20 stk

31 stk

3 værelser

3 værelser

86 stk

34 stk

3 værelser

34 stk

VISION
5 værelser (fordelt på 3 etager)
5 værelser (fordelt på 2 etager)

B1

I alt VWN

54 stk

52 stk

76 stk

86 stk

34 stk

34 stk

RENOVERING

RENOVERET

BLOK TYPE

1 I 200

Bevidstheden om at siddende, stående, gående, legende, cyklende og
ligge som fredelige og overskuelige nicher og lommer mellem veje og

SNIT EE

det – og som vil give hele vejforløbet en frodig karakter.
at nå op i fart.
gemt system af smut- og genveje. De store fællesarealer kommer til at

B3

Grøften plantes til med rød hestehov – skræpper, der trives med vankøreretningen, hævede flader og øvrigt inventar forhindrer bilisterne i
nemgangsområder mellem blokkene med et alternativt og lidt bort-

BLOK TYPE

Langs vejens anden side anlægges en grøft til nedsivning af vejvandet.
ning styrer trafikanternes adfærd. Smalle kørebaner, sving og knæk i
De udvidede haver mellem blokkene betyder, at der ikke bliver gen-

kørende deles om de samme arealer på en flade, der skifter mellem at

som kantstensparkering langs vejens ene side.
Lokalvejene er udformet således, at de ved deres fysiske indretenklave til enklave.

jens store bredde indskrænkes og der anlægges parkeringspladser

der er behov for det.

’omvejs-kørsel’ og søgetrafik.
til den anden side. Haverne er private og hører til et rækkehus, en lejlighed eller et gårdhavehus. Haverne spænder fra blok til blok og fra

Det vil være oplagt at nogle garager kan blive klublokaler, hvor og når

byen. Derved mindskes trafikken inde i bebyggelsen, fordi man undgår
Alle bygninger kommer til at ligge med gade til den ene side og have

her vil garagerne blive en del af aktiviteterne på stedet, hvor beboere
vil færdes med forskellige ærinder og mødes spontant eller planlagt.

ingspladsen nær ens bolig og en anden kort og direkte vej frem og ud i

Livet koncentreres
Alle blokke og gårdhavehuse får både adgang til gården og til gaden.

et stort, åbent aktivitetsområde med en multibane som centrum. Også

grønne opholdsarealer.

vende, og det er altid muligt at vælge en kort direkte vej frem til parker-

forløb. Biler kan forsigtigt trille hen over pladserne ved højhusene og
sætte passagerer eller varer af tæt på indgangen. Der er ingen forbud,

er er enten regnbede eller pladsdannelser mellem vejarealet og de

blinde veje eller ensretninger. Det betyder at biler ikke skal bakke og

Kørearealer, gangarealer og pladser afløser hinanden i et varieret

ation i beplantningen. Trafikken holdes på afstand, fordi der alle sted-

På det andet sted, mod nord i etagehusene, vender garagerne ind mod

Garager

at sikre dette ombygges Blåkildevej med et indsnævret vejprofil, tæt-

“LOKALE” FACADER

skiltes det interne vejnet til lav hastighed på maksimalt 30 km/t. For

herom i fremtiden.
mulighed for gennemkørende trafik, der i begrænset omfang vurderes

grillen skal tændes i aften..

ges 0,5 parkeringsplads mere pr. bolig, hvis der måtte opstå ønske
sammenhængende område. Det reducere den interne trafik og åbner

åbne mellemrum mellem lave hække.

på naboen og aftaler, hvornår børnene skal i skøjtehallen eller hvornår

parken og der er yderligere i et diagram vist, hvor der vil kunne anlægdevej så området ikke trafikalt fremstår som tre enklaver, men et

omkring hver deres parkeringsplads og en række øer af lave huse og

vil have fordel af at køre gennem området, og herudover indrettes og

Der er i planen vist én anlagt parkeringsplads for hver bolig i hele KildeOverordnet foreslås Blåkildevej forbundet med Ravnkildevej og Fyrkil-

gende, flertydig og varieret bebyggelse og ikke entydigt to enklaver

den enkeltes bolig. Det er her det helt lokale liv foregår, hvor man hilser

kommer og stiller sin bil og går til sin bolig.
Trafik

fælles arealer mellem bygningerne. Området bliver en sammenhæn-

nemkørsel er ikke så stor, for det er begrænset hvor mange bilister, der

1 I 200

parkeringspladser forsvinder.

giver genkendelse og tryghed, at man kan se, hvem der i dagligdagen

Alle parkeringspladser flyttes ud til boligerne og de store, samlede

fra nu af følge med i alt livet mellem husene.

giver flere ind- og udkørsler til Blåkildevej, og et sammenhængende
indre system af lokalveje og pladser.
I den nye struktur er der flere forskelligartede pladser, lommer og

Parkering

ophold samles på forsiden af husene. I hele Kildeparken kan beboerne

åben struktur, et grønt, urbant system af smalle veje og pladser, som

frem for entydige trafikarealer.

cyklende og kørende færdsel, cykelparkering og bil parkering, leg og

der livet mellem husene. Den eksisterende entydighed er afløst af en

rummene mellem husene som multifunktionelle byrum for aktiviteter

der er forbindelse til de udenom liggende store grønne områder.
For etageboligområdet betyder det på samme måde, at al gående,

fælles liv, leben og trafik samles omkring enklavernes fælles torv, hvor

mange funktionstomme, men plejekrævende mellemrum, som fortyn-

være fliser, asfalt, grus og græsarmering underbygger en forståelse af

mandslandet mellem enklaverne omdannes til private haver og at alt

1 I 200

For enklaverne af gårdhavehuse betyder det at bagsiderne, ingen-

(PRINCIP) PLAN 6.ETAGE

huse uden skjulte ud- og indgange.

1 I 200

var eneste adgang til etageboligerne øst for Blåkildevej. Og væk er de

(PRINCIP) PLAN 5.ETAGE

rådets rumlige struktur. Væk er de to store parkeringsarealer, som før

1 I 200

I denne helhedsplan for Kildeparken, har vi radikalt ændret dele af om-

4.ETAGE

B3

TÅRN BYGGET TIL OMBYGGET BLOK MED PENTHOUSEETAGE

BLOK TYPE

Den Landskabelige Idé

LANDSKAB

(PRINCIP) PLAN

B3

TÅRN BYGGET TIL OMBYGGET BLOK MED PENTHOUSEETAGE

BLOK TYPE

i bebyggelsen. Bilerne parkeres i gader mellem bygningerne, tæt på

E

B3

TÅRN BYGGET TIL OMBYGGET BLOK MED PENTHOUSEETAGE

BLOK TYPE

som et plus, men som ikke må dominere. Risikoen for uønsket gen-

B1

1 I 200

BLOK TYPE

(PRINCIP) PLAN 3.ETAGE

TÅRN BYGGET TIL OMBYGGET BLOK MED PENTHOUSEETAGE

BLOK TYPE

VIEW FRA STUEPLAN I RÆKKEHUS MOD INDGANG-I OG DOBBELTHØJT FACADEPARTI

mulighed for indretning af cykel P.

per. Eksisterende kældre bevares som depot- og teknikrum samt med

eller zink. Trapperummene fjernes og erstattes af nye udvendige trap-

duespartier i træ/ alu samt lette partier i eksempelvis Moelven træ

Alle boligblokkene facaderenoveres med facadepuds og nye vin-

arkitektur samt velindrettede og gennembelyste boliger.

tema er facaderenovering, adgangsforhold direkte fra terræn, nutidig

Boligblokkene foreslås renoveret i 3 kategorier, hvor det overvejende

Nybyggeri

Gårdhavehusene

Boligblokkene

Bebyggelsen kan opdeles i følende 3 kategorier:

er plads til det grønne rum.

den nuværende institutionsbygning og fællesvaskeriet nedrives og giv-

og institutioner placeres i stueetagen. Dette bevirker, at vi foreslår,

veres og at der tilføres et nybyggeri hvori afdeling 51,s fællesfaciliteter

Overordnet set foreslår vi i visionsplanen, at samtlige boliger reno-

klare afsæt i den nordiske arkitektur tradition.

afklaret materialeholdning samt et arkitektonisk udtryk der har sine

i teamet ændre ved et nutidigt arkitektonisk hovedgreb med en meget

abet, men fremstår som et typisk monotont 60’er byggeri. Dette vil vi

Den eksisterende boligmasse i afdeling 51 ligger meget smukt i landsk-

boliger samt opførelse af nybyggeri.

Arkitektonisk hovedgreb, herunder renovering af eksisterende

ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ

Ved at ændre strukturen ændrer vi den måde, man bevæger sig rundt

boliger har derfor adgang til en vestvendt have eller altan/terrasse.

Blokkene koncentrerer sig to og to omkring et privat haverum. Alle

gangstanke i blokkene eksisterer således ikke længere.

sker direkte fra terræn eller via en udendørs trappe. Den tidligere op-

parkering. Alle blokkene er renoveret så ankomsten til boligen enten

Ankomsten til boligerne sker fra et gaderum, hvor der er mulighed for

EGEN UDERUM, PARKERING OG ENTRÉ

med mange forskellige boligtyper og størrelser.

Variationen i bygningstypologierne skaber et oplevelsesrigt område

- i visionen - tillægges en penthouseetage og et tårn i op til 7 etager.

|
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B1

B2

B3

B2

Blokkene renoveres i 3 forskellige kategorier, hvor type 3B derudover

BLOKKENE
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G2

G1

G1

traditionelt bortledes i kloaksystemer.

også lavpraktiske metoder til håndtering af de nødbørsmængder, der

Vand er et tema i planen, hvor der er anvendt en række effektive, men

vand, lokal udnyttelse af regnvand.

LAR, LIR, LUR, lokal afledning af regnvand, lokal indsamling af regn-

Vand

LANDSKAB FORTSAT....

GAVL MOD PLADS

TYPE

GAVLFACADE

B1

gårdhavehusene.

Ingenmandslandet mellem gårdhavehusenes karréstruktur tillægges

FRA INGENMANDSLAND TIL HAVE

GAVLFACADE

BLOK TYPE

B1

VESTFACADE

BLOK TYPE

Frodighed og oplevelsesrigdom skal være bestemmende for beplant-

Beplantning

bebyggelsen rum og beboernes ønsker lige omkring det særlige sted.

nemgående design, men om noget særligt til særlige steder, tilpasset

møbel, der skal stå i byrummet. Der vil altså ikke blive tale om et gen-

både stedet og den bænk, plint, bom eller hvad det nu er for et stykke

er beboernes egne ønsker. Tanken er at beboerne selv skal udvælge

Det foreslås, at der afsættes en pulje til indkøb af byrumsinventar eft-

Byrumsinventar

ingen skilte med anvisninger, påbud og forbud i uderummene.

hovedet muligt i forhold til de tiltænkte funktioner. Idealet er få eller

nuanceret belægningsflade, der er selvforklarende så langt som over-

Asfalt, beton og grus er basismaterialer, som anvendes til at skabe en

Materialer

ing.

vand, der kan anvendes lokalt, eksempelvis til vandleg eller havevand-

På længere sigt kan der bygges nedgravede opsamlingsbassiner til tag-

membran for at sikre at der altid står vand.

tilbageholde 100-års regn. De permanente søer anlægges med en ler-

vandspejl og på udvalgte steder suppleres med lavninger, som kan

grøfter og større opsamlingsbassiner med permanent, men variabelt

På langs i begge grønninger anlægges gennemgående systemer af

sives.

og faskiner bygges sammen i et system, der kan håndtere normale

GAVL MOD PLADS

TYPE

nedbørsmængder, som på den lokale jordbund forholdsvis let kan ned-

B1

G1
ANKOMSTFACADE OG CARPORT

TYPE

PLAN

relser giver mulighed for forskellig beboersammensætning.

VIEW FRA RÆKKEHUSLEJLIGHED

ANKOMSTFACADE

TYPE

1 I 200

Permeable belægninger, åbne vandrender, åben sandfang, regnbede

G3

G2
ANKOMSTFACADE

TYPE

PLAN

G2
OMBYGGET GÅRDHAVEHUS MED 1. SAL

GÅRDHAVEHUS TYPE

Gårdhavehusene renoveres i 3 forskellige typer. Variationen i boligstør-

G1

G2

G1

RENOVERET GÅRDHAVEHUS

GÅRDHAVEHUS TYPE

FORSKELLIGE TYPOLOGIER

BLOK TYPE

10723

VARIATION
ning, som giver identitet og genkendelighed til den enkelte karré.

Gårdhavehusene får “karréens” forskellige materialitet og farvesæt-

GÅRDHAVEHUSENE

60
G2

G3

For de beboeren der ikke har have til lejligheden udlægges særlige
dyrkningsbede i form af stålkantede højbede, der placeres efter behov
rundt mellem husene.
På det store friareal mod sydøst kan efter behov anlægges lidt større
hækindrammede dyrkningshaver mellem rækker af frugttræer til fælles
høst.

Træerne mellem husene vælges efter rig blomstring, frugtsætning og
spiselighed. Hvor der er god plads på grønningerne vælges store træer
som gråpærer, ægte kastanjer, fuglekirsebær og valnød.
Gråpærerne kunne være karaktertræ ned langs bækken mod øst, suppleret med rødel eller pil ved vandhullerne. Langs Blåkildevej vil fuglekirsebær kunne udfylde pladsen på en flot måde med hvidblomstring,

BLÅKILDEVEJ

Mange af de eksisterende haver kan bevares, som de er i dag og i

sti, som giver direkte trillebør-adgang til den enkelte have.

af regnvand til vanding. Haverne forbindes bagud af en fælles, privat

hvert område af haver placeres en fælles kompost og fælles opsamling

Omkring de private haver opbygges et fællesskab. I forbindelse med

Haverne

rumlige og funktionelle variationer i uderummene.

Der tilstræbes altså et meget varieret lysniveau som understreger de

dem.

eauet og oplyse udvalgte steder kraftigere for at gøre opmærksom på

med spots på høje master, der kan skabe variation i belysningsniv-

På opholdsarealerne bruges lave armaturer, enkelte steder suppleret

høje.

Langs trafiklinjerne inde mellem husene sættes parkarmaturer 4 m

Belysning

bler og tilsvarende.

karakteristiske trægrupper af hvidtjørn, rødtjørn, guldregn, paradisæ-

Pladserne i gårdhusbebyggelserne varieres på tilsvarende måde med

områder.

bler, tjørn, rønnebær, bærmispel til at sætte præg på pladser og grønne

Hvor der er mindre plads inde mellem etagehusene vælges paradisæ-

det være smukt med store felter af blomstrende lupiner i solen.

På skråningen vest og syd for gårdhusene plantes kun få træer. Her vil

røde kirsebær og smukke høstfarver.

Dyrkningshaver

sumpstar og meget andet til at stortrives.

kunne realisere dette mål, når det opsamlede regnvand får iris, lysesiv,

mange forskellige hække føres videre i de nye haver. Dyrkningshaver

1 I 200

1 I 200

dette forslag lægges op til at den eksisterende frodige struktur med

FACADER

ANKOMSTFACADE OG CARPORT

TYPE

PLAN

De mange naturnært tilplantede regnbede vil yde et godt tilskud til at

G3

ningskaraktererne i Kildeparken.

GAVL MOD PLADS

TYPE

1 I 200

DOBBELT BOLIG

GÅRDHAVEHUS TYPE

PERSPEKTIV FRA GÅRDRUM MELLEM GÅRDHAVEHUSE - I BAGGRUNDEN SES DE TRANSFORMEREDE BLOKKE OM NYBYGGEDE TÅRNE

G3

samt nogle alternative tilbygningsoptioner. Generelt forekommer klyn-

terrasse.

GAVLFACADE

BLOK TYPE

G2

OMBYGGET MED PENTHOUSEETAGE

|
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G1

husene får nyt tag med hældning, ændrede facade og planløsninger

frit med adgang fra vest/ havesiden. Lejlighederne har egen have og

GAVLFACADE

BLOK TYPE

arkitektoniske identitet. Overordnet set foreslår teamet, at klynge-

der bidrager til stedets identitet. Adgang til boligerne udføres niveau-

B3

tonisk løft hvor hver klyngehus enklave får sin egen landskabelige og

fra boligblok til rækkehuse giver ligeledes nogle karakterfulde facader,

BLOK TYPE

er med gulve- og ydervægge udbedres. Boligerne gives et arkitek-

deling 51 mulighed for et helt nytænkt bo tilbud. Denne transformation

større vinduespartier og vægfladerne fremstår hvide.

BLOK TYPE

udtryk i det de eksisterende facader har fået væsentligt

GAVLFACADE

BLOK TYPE

G2

energi til boligerne og sikre et større dagslysindfald.

Det forøgede vinduesareal og de nye vinduer tilfører

De eksisterende vindueshuller udvides og føres til gulv.

VINDUESPARTIER

reduceres markant.

i isolering, elimineres diverse kuldebroer og varmetabet

GAVLFACADE

BLOK TYPE

G2

de nye konstruktive elementer.

Isoleringen opsættes på de eksisterende facader. Da

GAVLFACADE

Den eksisterende tagkonstruktion bevares og tilpasses

Facader efterisoleres med facadebats og puds.

den eksisterende konstruktion pakkes fuldstændigt ind

TAGKONSTRUKTION

FACADER

og fibercementplader.

eksempler på blindpartier i emalitglas, træbeklædning

materialitet og farve i blændpartier mv. Ovenfor er vist

sig mellem husene - har blokkene parvis forskellig

For at skabe genkendelighed - når man bevæger

som bidrager med et let udtryk.

kanapper og andet nybyggeri med zinkbeklædning,

Der ud over udføres store dele af penthouse etager,

De eksisterende facader er givet et let arkitektonisk

eksisterende

bærende og stabiliserende konstruktioner.

de

lastpåvirkninger

til

materialer, og udføres så lodrette og vandrette
videreføres

Den ny etage opbygges i lette og bæredygtige

Moelven- natur

Moelven - sort

FACADEUDTRYK

Emalitglas - orange

Emalitglas - gråblå

ver og byrum en arkitektonisk identitet.

Pladebekl.- orange/grå

Pladebeklædning - grå

dagligdagen for hele kvarterets beboere, samt giver de enkelte enkla-

tionærer. Herved fungerer tårnenes stueplaner som samlingspunkter i

dagpleje og børnehave samt kvarters sekretærer og ejendomsfunk-

PENTHOUSEETAGEN

cadeløsning.

nogle identitetsskabende karnapper og en ændret og mere nutidig fa-

gehusene meget lukkede, hvilket der foreslås ændret ved påføring af

ledes en væsentlig del ag afdeling 51 fællesfunktioner/ fælleslokaler.

Gårdhavehusene renoveres og de eksisterende byggetekniske skad-

med en meget moderne og åben planløsning i 2 plan, hvilket giver afI tårnenes stueplan placeres bl.a festlokaler, ungdomsklub, vaskeri,

tårnene bliver områdets skalamæssige ” eye catchers” er tårnene lige-

tagterrasser der også tilbyder en anderledes bomulighed. Ud over at

vator via trace’et, og på boligblokkene etableres taglejligheder med

attraktive som f.eks ældreboliger samt nogle lejligheder på ca. 130m2

disse tårne indrettes lejligheder på i gennemsnit 65 m2 som kan være

eksisterende bærende vægge. Dette giver nogle spænde rækkehuse

lede indtryk.

dere nybyggeri i og ved gavlene, der giver de enkelte enklaver et helt
perummene fjernes og der etableres vertikale lejlighedsskel ved de

på taget etableres spændende tagboliger. Disse bl0kke tilføres endvi-

terrasse.
nyt og identitetsskabende arkitektonisk element der løfter det sam-

eksisterende boligblog type 3’s stueetage betjenes af ” tårnets” ele-

en tidssvarende indretning. I gavle etableres lysgivende karnapper og

føres lysgivende karnapper. Lejligheder i stueplan har egen have med

Boligblokkene type B2 ” rækkehustype”Facader renoveres, trap-

som måske appellerer til en mere ressource stærk beboer type. Den

køkken og bad så de opfylder nutidens krav. Planerne ændres så de får

jlighedsindretning samt nogle lejligheder med en fantastisk udsigt. I

som et markant arkitektonisk element der tilbyder en anderledes le-

es opført tagboliger.. Disse tårne tilpasser sig boligblokkene type 3

langt stykke hen ad vejen opfylder nutidens krav. De lukkede gavle til-

laves gennemlyste og der tilføres nye renoverede altaner incl. transpar-

lyste og der tilføres nye altaner incl. transparent værn.Stueplanen laves

tårne” integreret i den eksisterende bloktype 3 hvorpå der også tænk-

ent værn. Stueplanen laves handicapvenlig med adgang fra øst/nord

de ydervægge samt stabiliserende tværskillevægge men lejlighederne

samt stabiliserende tværskillevægge men lejlighederne laves gennem-

trafikale system forestiller teamet sig at nybyggeriet opføres som ”

men grundet den overordnede tankegang om det landskabelige og

Nybyggeriet tager sit udgangspunkt i den foreløbige helhedsplan,

via et trace, direkte til den gennemlyste lejlighed. Herudover renoveres

I lejlighedsplanerne bevares blokkenes hoved princip med eksisteren-

erne bevares blokkenes hoved princip med eksisterende ydervægge

handicapvenlig med adgang fra øst/nord via et trace, direkte til den

renoveres, trapperummene fjernes og der tilføres en udvendig trappe.

perummene fjernes og der tilføres en udvendig trappe.I lejlighedsplan-

gennemlyste lejlighed. Herudover renoveres køkken og bad så de et

Boligblokke type B 3 ” gennemgribende renovering” Facader

Boligblokkene type B 1 ” let renovering”Facader renoveres, trap-
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B2

BLOK OMBYGGET TIL RÆKKEHUS

BLOK TYPE

DELUDSNIT FF

som eksempelvis præfab. badeværelseselementer.

1 I 50

er i anerkendt fabrikat. Badeværelser vil fremstå nyrenoverede eller

lyse vægge, parketgulve, malede døre samt køkken og hårde hvidevar-

- Indvendige vil såvel eksisterende som nye lejligheder fremstå med

-Tagterrasser belægges med profilerede hårdttræs belægninger

værn i webnet i rammer.

- Udvendige trapper udføres som ståltrapper med fiberbetontrin og

- Altaner udføres som fiberbeton altaner med værn i webnet.

ven eller emalitflader

- Udvendige døre og vinduer er træ/alu med blændpartier i zink Moel-

føres nyt tag med ensidig taghældning og tagpapbelægning

-Tage efterisoleres hvor det findes nødvendigt og på klyngehusene ud-

zink.

I forskellige farver eller zinkbeklædning som alm. zink eller forpatineret

enkelte ydervægge udføres som et arkitektonisk element i Moelven

gerier med overflade i stopuds på isoleringsbats. Tagboliger, kviste og

-Ydervægge udføres overordnet set både i de ombyggede og nye byg-

Udvendige materialer:

energivenlige materialer.

Den overordnede materialeholdning tager sit udgangspunkt i miljø- og

Materialer

kravet til transmissionstabet gennem klimaskærmen ekskl. vinTil bygningsklasse 2020 er der dog nogle skærpede krav, som vil
være svære at opnå i dette byggeri. Blandt andet er der krav om
at tætheden højst må være 0,5 til l/s pr. m2 ved trykprøvning på
50 Pa, hvilket formentligt vil være svært at overholde.

Klimaskærmen i den eksisterende boligmasse efterisoleres,
således der opnås et minimalt varmetab samt god komfort og
indeklima.

Vi har allerede med vort projekt, indenfor Landsbyggefondens
tilsagn, tilbudt Boligforeningen en bebyggelse som lever op til
de krav som man forventer sig af et byggeri i 2020, med et minimum af solceller er denne ambition nået for renoveringen
At bo i et område af Danmark hvor fjernvarmen er noget der
løber næsten ”gratis” ind ad døren, bør efter vor bedste overbevisning ikke blive en sovepude får hvad der energiteknisk skal
implementeres i et byggeri som Kildeparken hvor overliggeren er

Terrændæk: 100 mm isolering i gulvkonstruktion – U-værdi 0,24
W/m2K
Etagedæk mod kælder: 100 mm isolering i gulvkonstruktion
samt 100 mm isolering under kælderdæk – U-værdi 0,18 W/m2K
Facader: efterisoleres med 250 mm udvendige facadebatts –
U-værdi 0,11 W/m2K
Tagkonstruktion: efterisoleres med 300 mm isolering i loftrum –
U-værdi 0,09 W/m2K

en bebyggelse som andre valfarter til for at opleve.
At skabe en energivision der rækker lidt længere end traditionel
efterisolering er på samme facon med til at skabe et fyrtårn for
området.

0 kWh/m2, hvilket lever op til krav for bygningsklasse 2020. Den
meget lave U-værdi på vinduerne sikrer, udover et meget lavt
varmetab, også at der ikke er kuldenedfald med trækgener til
følge.

projektet, men som er ansvarlig for processen.
- En iterativ proces, der udvikler og åbner op for ny viden og
teknologi.
- Alle involverede i projektet deltager på lige fod, alle har taleret

beslutningsgrundlag. Bæredygtighed i byggeriet, herunder
design af integrerede løsninger kræver en tæt dialog mellem
bygherre, brugere, ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter.

- Holistisk eller ”systemetic thinking” med intentionen om at

VESTFACADER

- Brug af intelligente værktøjer ( BIM )

- Brug af eksperter, både interne som eksterne.

- Fokus på den totaløkonomiske ramme.

og ofte økonomisk fordelagtige.
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producere noget, hvor helheden er større end delelementerne

- Afklaring af roller i teamet tidligt i processen.
gi mod at skabe et bæredygtigt byggeri, der i højere grad end
sædvanligvis sikrer succes end mange andre tilgange.

teamets helt klare mål at arbejde med en veldefineret IDP-strate-

og vil blive hørt.

- Faciliteres målet af en person der ikke er direkte involveret i
stigende detaljering af projektet finder sted på det bedst mulige

Der findes PT ikke nogen entydig definition af IDP, men det er

og mål
alle fagkompetencer tidligt i spil. Et af målene hermed er, at den

- Kendetegn og styrke for vores IDP er klare delmål, målsætning

Dette vil teamet opnå ved hjælp af nedenstående delparametre:

VISIONEN SET FRA BLÅKILDEVEJ MOD NORDØST

den for fremsynethed man havde i 2013.

nabodelingerne skal være bebyggelser som man i 2020 vil rose

tage beslutninger om at afdeling 51 og for den sags skyld og

Design Proces (IDP) der gennem en holistisk tankegang bringer

bør indtænkes fra starten. Derfor er der benyttet en Integreret

Bæredygtighed skal ikke plastres på sent i designforløbet, men

INTEGRERET DESIGN

til at skabe identitet for de beboere, som er så ”heldige” at bo i

en gennemsnitlig U-værdi på 0,85 W/m2K med en Eref-værdi over

Derfor tilbyder vi at udfordre afdelingen og bygherren til at turde

Når en afdeling er frontløber på et område, er det i stor grad med

Derudover udskiftes alle vinduer og døre med nye vinduer med

sat meget højt når det gælder ”bo-miljø”.

Energivision

U-værdier:

Konstruktionerne udføres med følgende isoleringstykkelser og

Lavt varmetab

duer og døre for bygningsklasse 2020 også overholdt.

2020, som er på 20 kWh/m2 pr. år. Energibehovet for bygningen

på tagflade mod vest, opnås energikravene til bygningsklasse

med varmegenvinding og varmeanlæg ændres således energi-

er beregnet til 19,6 kWh/m2 pr. år. Som det allerede er nævnt er

et ca 20 m2 stort solcelleanlæg, placeret på gavl mod syd eller

geri. Bygningerne efterisoleres, der udføres ventilationsanlæg

ere forbedres væsentligt.

2020 ved at montere solceller på bygningerne/blokkene. Med

som muligt under de givne forhold der er i det eksisterende byg-

bliver minimale samtidig med at indeklimaet for de enkelte bebo-

Det vil også være muligt at opnå energikrav til bygningsklasse

Bygningerne udføres med henblik på at få så lavt energiforbrug

forbruget og dermed de fremtidige omkostninger til el og varme

Bygningsklasse 2020

Intereret energidesign

BÆREDYGTIGHED OG ENERGI

INDGANGSFACADE TIL RÆKKEHUSBOLIG

KILDEPARKEN 2020
2013.09.05
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INTRODUKTION I MAPPENS INDHOLD
Udbud med forhandling.
Afsæt til opgaven, efter offentliggørelse af 2 vinderprojekter.
Med afsæt i det udsendte Udbud og de gennemførte decentrale møder vedr. tema 1 og 2 har vi i
projektteamet bearbejdet vinderforslag 10723.
Teamet har taget udgangspunkt i det fremsendte materiale af 15 august 2013 samt bilagsmaterialet til
forhandlingsmøderne hvor nedennævnte punkter var ønsket præciseret:
Bilag ” Ud over det i udbudsbetingelserne anførte krav ønskes følgende punkter præciseret under
forhandlingsmøderne”.


En nærmere redegørelse for omfang og placering af Stopuds og træ i facaderne. Stopuds kan være udsat
de forkerte steder i en facade.
2- En yderligere bearbejdning af punkthusenes planer. Enkelte af boligerne lider af svær møblerbarhed i
køkken/alrum.
3- En nærmere redegørelse for hvorledes gårdhavehusene renoveres og hvorledes de ved renoveringen kan
opfylde BR´s krav.
4- En nærmere redegørelse for hvilke kvaliteter det tilfører gårdhavehusene at udføre tage med ensidigt
fald. Dette fremgår ikke klart af forslaget. Der skal redegøres i snit og opstalt på den høje side hvorledes
husene er tænkt.
Anbefalinger til den videre bearbejdning og drøftelse:
5- Det kunne overvejes, om enkelte af de fælles områder i blokenklaven skulle være mere bymæssige
(mindre ’grønne’)
6- Det bør overvejes nærmere, om der i videreudvikling af LAR-løsningerne skal lægges mere vægt på
nedsivning og temporær opstuvning af regnvand, og mindre på etableringen af permanente vand-spejl.
7- Det grønne område med dyrkningshaver mod sydøst virker lidt til overs og bør bearbejdes/gennemtænkes nærmere.
8- Det overvejes at indpasse aktiviteter i det grønne område mod vest – jf. Helhedsplanen.

Ovennævnte spørgsmål blev gennemgået på Temamøderne som ”ufærdigt materiale” og er siden blevet
viderebearbejdet og fremstillet i nærværende og udført i denne mappes første del. De konkrete punkter
som ønskes oplyst ifølge materialet dateret 15.august 2013 blev overordnet gennemgået på temamøderne
og bliver ligeledes besvaret i denne mappe.
Punkter skrevet med kursiv er i det efterfølgende præciseret via supplerende tegningsmateriale hvortil
nedennævnte kommentarer kan knyttes.
Ad 1) Teamet har med interesse lyttet til de forskellige synspunkter på temamøde 1, og vi har besluttet at
ændre facadematerialet i stueplan på blokkene og punkthusene. Vi fastholder den før viste arkitektur, der
klart refererer til den enkle nordiske arkitekturopfattelse, med lyse farver brudt af henholdsvis zink og
Moelven træbeklædning samt enkelte og velvalgte farvenuancer der giver de enkelte områder deres egne
karakter. Vi forestiller os, at husenes base (stueplan) konstruktivt udføres som før beskrevet, men med en
afsluttende facadeplade i fiberbeton. Fiberbeton fremstår lyst, smukt og glat og er ikke modtagelig for
fysisk påvirkninger ved boldspil eller ” når man smider cyklen op ad facaden. De øvrige stopuds facader
fastholdes fra 1. sal og opefter, og vi vil i den videre proces have stort focus på de byggetekniske detaljer
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således, at facaden ikke ser ” træt og anløben” ud efter ganske få år. Reviderede facader og facadeudsnit
fremgår af nærværende mappe.
Ad 2) Punkthusenes planer er siden konkurrenceforslaget blevet bearbejdet således, at lejlighedsplaner og
adgang fremstår mere møbleringsvenlige uden at miste deres hovedgreb med lys og luftige planer.
Fordelingen af planer mellem 2-4 værelses lejligheder har vi tegnet, så de i en videre proces kan optimeres i
forhold til bygherreønsker og beboernes ønsker.
Ad 3) Teamet har rebearbejdet gårdhavehusene således, at der nu foreslåes 4 forskellige
ombygningsmodeller, type G1 , G2, G3 ( som oprindeligt foreslået) , samt G 4. Fælles for dem alle er, at
gårdhavehusene tilføres ensidige taghældninger med deraf følgende smukke lyseffekter,
renoverede/isolerede gule teglstensfacader samt nye lette facader. Herudover har vi foreslået en ” model G
4” der tilgodeser ønsket om en mere transparent og åben facade mod gader og torve, hvor planen nu
tilføres et køkken/alrum, samt indgang til boligen der vender mød disse fælles arealer. Alle gårdhavehusene
opfylder BR’s krav i forhold til energi og tilgængelighedskrav opfyldes forskelligt alt efter hvor
gennemgribende bygherre vælger ombygningen.
Type G 1- i alt 52 stk: Denne type renoveres som nævnt ovenfor, og boligindretningen udføres under
hensyntagen til eksisterende vådrum
Type G 2- aftales som en del af visionen: Denne type er en del af visionen hvor type 1 tilføres et
opholdsrum i tagetagen der vil give den enkelte beboer en rigtig flot udsigt ud over området.
Type G 3- i alt 14 stk ( som bliver til 28): Dobbelthusene udføres under hensyntagen til den eksisterende
indretning og opfylder tilgængelighedskravet på niveau C. Hvis det ønskes- og økonomien kan bære, kan
boligen mod vej- eller fællesarealer spejlvendes så køkken/opholdsrum bliver vendt mod vejen.
Type G4- i alt 13 stk: Efter input fra de meget inspirerende temamøder har teamet foreslået en ny
boligtype; G4. Denne bolig tænkes nyindrettet med adgang fra veje og torve samt køkken/alrum mod
samme. På den måde åbnes gårdhavehusene mere op og tilføre området mere liv samt tryghed, da livet
opleves både indefra og udefra.
Ad 4) I nærværende mappe har vi illustreret kvaliteter i det løftede tag samt de reviderede plan- og
facadeløsninger. Alt sammen under hensyntagen til den, i konkurrenceforslaget, foreslåede arkitektur som
komplementerer blokkene og punkthusene til et samlet helstøbt byggeri.
Ad 5,6 og 8) Efter temamøderne har teamet bearbejdet situationsplanen således, at det overordnede greb
bevares, men de gode input fra temamøderne er indarbejdet. Herunder en mere detaljeret løsning af et
torv/ fællesområde samt en bearbejdning af de foreslåede dyrkningshaver.
Ad 7) På temamøderne drøftede vi forskellige løsningsmodeller på LAR løsninger og Teamet føler, at denne
del af projektet bør bearbejdes/koordineres med de øvrige etaper inden endelig beslutning tages.
Udbud med forhandling, Udbudsbetingelser, dateret 15.august 2013.09.02
Nedennævnte er en opsummering af de anførte udbudsbetingelser samt en arkitektonisk og procesmæssig
opsamling efter afholdte temamøder. De forespurgte arbejder/ oplysninger kommer herefter i summarisk
rækkefølge i nærværende mappe.

Ad pkt 10.1 Supplerende illustrerende tegningsmateriale og redegørelser.
Med afsæt i vinderprojektet og de efterfølgende input har teamet arbejdet med en optimering/ forbedring
af forslaget, hvor hovedideen om et smukt nutidig byggeri stadig er i højsædet. Teamet har i denne periode
arbejdet med bla.:
x Materialeholdning i blokkene hvor basen’s materiale ændres fra stopuds til fiberbeton.
x Ændring af lejlighedstyper i punkthusene.
x Ændrede planløsninger i gårdhavehusene.
x Supplerende oplysninger om snit- og facader i gårdhavehusene.
x Byrum og landskabelig bearbejdning.
Ovennævnte illustreres i nærværende mappe.
Ad pkt.10.2 Supplerende tekniske redegørelser og illustrationer
Som supplement til konkurrenceforslaget og illustreret via power point til tema møderne har teamet videre
bearbejdet projektet.
x Hovedprincipper for de bærende konstruktioner er illustreret i nærværende mappe
x Energirammen er eftervist
x De primære facader, især de eksisterende betonfacader i blokkene blev gennemgået på
temamøderne. Teamet har i forslaget arbejdet med, at eksisterende betonfacader bevares. Dette
baseret på erfaringer fra lignende projekter, bl.a. Rosenhøj i Aarhus. Dette ønskes af bygherren
ikke, hvorfor vi her i mappen har anvist en metode, hvor hele betonelementet fjernes og erstattes
af et nyt ”let” facadeelement.
Ovennævnte illustreres i nærværende mappe.
Ad pkt. 10.3 Økonomisk anlægsoverslag.
Projektets økonomi har efter konkurrenceforslaget og de mange input fra temamøderne været genstand
for en yderligere granskning og bearbejdning. Vi har i temaet valgt at vise vores ankerbudget som er direkte
sammenligneligt med det tidligere udleverede. Bag ankerbudgettet ligger en række specifikke under bilag,
som danner grundlag for det udleverede ankerbudget og som vil danne grundlag for økonomien når
projektet forhåbentligt skal viderebearbejdes. Ved den reviderede budgettering har vi bl.a udskiftet
blokkenes betonfacader samt isoleret gårdhavehusene udvendigt, herunder også opmuring af en ny
facadesten.
Dette fremgår af ” de gule skemaer” med tilhørende bilag i nærværende mappe.
Ad pkt 10.4 Organisation og bemanding.
Bygherre fremlagde på temamøde 2 en ide’ om et projektkontor hvor alle parter i den kommende sag
kunne have base på daglig eller ugedags basis. En glimrende ide’ som vi i teamet vil bakke fuldt op omkring.
Et projektkontor hvor tegningsmateriale og sidste opdateringer altid er til rådighed samt et kontor hvor
områdets nuværende og nye beboere kan kigge ind og på den måde få hele processeser og projektet dybt
ind under huden, og herved føle et ejerskab/ stolthed over det færdige byggeri.
Projektorganisation med ansvarsområder og CV’er fremgår af nærværende mappe. Teamet har lavet en
procesbeskrivelse som er udsprunget ud fra teamets samlede erfaringer og professionelle indgangsvinkler
til denne spændende opgave.




KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik

|

5

PUDS

REVISIONER I FORDELING AF MATERIALER

ZINK

KARAKTERGIVENDE MATERIALE
(Her Moelven - sort)

De gennemgående materialer i de renoverede blokke, samt i de nye
SXQNWKXVHHU¿EHUEHWRQ LVWXHHWDJHQ KYLGWSXGV IUDVDORJRSHIWHU 
]LQNJODVVDPWHWNDUDNWHUJLYHQGHPDWHULDOHVRPYLYDULHUHUIUDEORNWLO
EORNRJIUDHQNODYHWLOHQNODYH

UDVALGTE KARAKTERGIVENDE MATERIALER:
Emalitglas - gråblå

Moelven - sort

Pladebeklædning - grå

Emalitglas - orange

Moelven- natur

Pladebekl.- orange/grå

BLOK TYPE B3
FACADEUDSNIT SYD

GRUNDMATERIALER
Fiberbeton

Puds - hvid

Zink

REVIDERET VERSION
EKSEMPEL PÅ VARIATION VED MATERIALESKIFT
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KARAKTERGIVENDE MATERIALE
(Her Emalitglas - gråblå)

REVISIONER I FORDELING AF MATERIALER

KARAKTERGIVENDE MATERIALE

FIBERBETON

ZINK

PUDS

(Her Moelven - sort)

BLOK TYPE B3
FACADEUDSNIT VEST

1 I 200

KARAKTERGIVENDE MATERIALE
(Her Pladebeklædning - orange)

REVIDERET VERSION
EKSEMPEL PÅ VARIATION VED MATERIALESKIFT
KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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REVISIONER I FORDELING AF MATERIALER
SKITSE FRA PROCESSEN:
EKSEMPEL PÅ PARVIS / KLYNGEVIS FORDELING AF
KARAKTERGIVENDE MATERIALER:
Moelven - sort

MS

PGr

PGu

EB
PGu

MS
MN

Moelven- natur

PGu
PG
MN

EO

MN

MN

Emalitglas - gråblå

PGr

EB

PGu

MS

EB

MN

Emalitglas - orange

PGu
MN

EO
PGr

Pladebeklædning - grå

PG

EB

MS

Pladebekl.- gul/grøn

PG

PGu
8
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EO
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|

9

REVISIONER I BEARBEJDNING AF PUNKTHUS-PLANER

BLOK TYPE B3

REVIDERET VERSION
PLANUDSNIT - STUEN
10
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF PUNKTHUS-PLANER

BLOK TYPE B3

REVIDERET VERSION
3/$18'61,76$/
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF PUNKTHUS-FACADER

REVIDERET VERSION
FACADEUDSNIT - VESTFACADE
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REVIDERET VERSION
FACADEUDSNIT - ØSTFACADE
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF PUNKTHUS-FACADER

REVIDERET VERSION
FACADEUDSNIT - SYDGAVL
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REVIDERET VERSION
FACADEUDSNIT - NORDGAVL
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF GÅRDHAVEHUSE
BEARBEJDNING AF TAGKONSTRUKTION

TAGKONSTRUKTION

VINDUESPARTIER

FACADER

Den eksisterende tagkonstruktion erstattes

Den eksisterende vinduesfacade udskiftes

Eksisterende ydermur nedbrydes og erstattes

ydervæg sikre mod jordtryk og fugt.

af et nyt “omvendt” gitterspær, hvilket - ud

med nye blind- og vindues-partier, der opfylder

af ny gul teglstensvæg lig den nuværende.

Omfangsdræn leder overskydende vand i

over øget isoleringsevne - giver mulighed

gældende energikrav. Vinduesarealet forøges,

Mur- og isoleringstykkelsen øges og diverse

terræn væk fra facaden og hindre opstigende

for at etablere et højtsiddende vinduesbånd.

hvilket medvirker til en reducering af brugen af

kuldebroer elimineres og varmetabet reduceres

fugt i ydervæg.

De højtsiddende vinduer øger rumkvaliteten

elektrisk belysning.

markant.

SOKKEL
Betonsokkel

ved

nedgravet/lavtliggende

væsentligt og gør det muligt at få gennemlyst
boligen.

SNIT
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PLANTEGNING

6$/
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF UDEAREALER
BYRUMMENE I BYEN
I videreudviklingen af uderummene har vi bearbejdet den første lille del af byrummene mellem bygningerne.
Den belysning og inventar som allerede var placeret er blevet genovervejet og justeret i forhold til funktion og
solorientering. Bænkene på pladsen foran festsalen er flyttet op langs solfacaden, så der bliver et godt sted at
sidde, med udsigt til plads og gade og med bygningen i ryggen. Langs en anden facade er der ekstra god mulighed
for morgensol, her er en lang morgen bænk placeret.
På samme måde skal hver enkelt plads, torv og grønt areal nuanceres og bearbejdes.

TRAFIK OG BELÆGNING

Alternativ 1
Blåkildevej anlægges med
mørk asfalt og hvid grafik,
sektioneringer og hævede
flader i samme materiale. Alle
øvrige arealer anlægges i lysere
farver, kørearealer og shared
space som grå asfalt, fortove og
parkeringsarealer i forskellige
betonsten i samme farve.

Belægningstyper, farver og niveauforskelle skal bearbejdes så de underbygger den fleksible og ikke restriktive
belagte flade. I udgangspunktet er materialerne asfalt, betonfliser og en permeabel belægning. Niveauforskellene
mellem gangarealer og kørearealer er størst langs Blåkildevej og bliver mindre længere inde i bebyggelsen hvor
hastigheden er lavere. I torvene ved gårdhavehusene er arealerne fælles – shared space.

Alternativ 2
Kørearealer, både Blåkildevej
og boligvejene anlægges med
mørk asfalt. Gangarealer og
parkeringsarealer i forskellig
nuancer af grå betonsten,
shared space og hævede
flader anlægges som
sammenhængende flader af grå
asfalt.

Alternativ 2B
Som alternativ 2 anlægges
kørearealer med mørk asfalt.
I dette alternativ anlægges
gangarealer og shared space i
betonfliser og bindes sammen på
tværs af Blåkildevej af hævede
asfaltflader i samme farve som
betonbelægningen.

Betonbelægningerne kan i hvert forslag nuanceres ved at arbejde med forband, mønster og flisestørrelser.
ILLUSTRATIONER AF BELÆGNINGSSKIFT & INSPIRATIONSBILLEDER

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF UDEAREALER I DET SYD-ØSTLIGE HJØRNE
UDSNIT AF SITUATIONSPLAN 1:500
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REVISIONER I BEARBEJDNING AF UDEAREALER

BYDELE I BYEN

VIDEREUDVIKLING AF KILDEPARKENS UDEAREALER

Bydelen forbindes til naboområderne af grønne områder. Afdeling 51 og 52 forbindes

I bearbejdningen af helhedsplanen har vi set nærmere på afdelingens sammenhæng

Forbindelsen til Astrupstien og idrætsfaciliteterne har vi søgt at styrke ved at

af et fælles parkrum, her er aktiviteter, mødesteder og mange forbindelser på tværs

med de to øvrige afdelinger og den omkring liggende by. I denne sammenhæng ser

revidere funktionerne i området tættest på stien. I stedet for de lidt indadvendte

af rummet. De to bydele har en tæt samhørighed.

vi Astrup stien som en vigtig forbindelse. De planlagte funktioner omkring stien dvs.

nyttehaver forslår vi at placere et aktivt samlingssted. Samlingsstedet er en stor

Mod vest ligger den nærmeste bebyggelse på den anden side af Durupstien. Her

Idrætshangaren og de udendørs idrætsfaciliteter er sammen med det eksisterende

amphi, en terrasseret fordybning i græsfladen orienteret efter solen. Amphien

fungerer skråningen med sin engagtige karakter mere som en tiltrængt afstand

Sundhedshus og et revitaliseret Kulturhus vigtige lokale attraktorer.

forhøjes i den nordlige ende med 3-4 trin. Disse trin indgår i et bevægelses eller

mellem de to bebyggelser. Her er der plads til at boltre sig, finde insekter og plukke

Afdeling 51 skal skabe god forbindelse og adgang til disse attraktore og er altså ikke,

træningsforløb. Området skaber lege og bevægelsesmuligheder for både børn og

blomster. Om vinteren skal der kælkes!

som vi ser det i konkurrence med dem, tvært imod. Afdeling 51 skal være et dejligt

voksne. På samme tid er der mange siddemuligheder og scene eller festplads i

Englandskabet fungerer som nedsivningslandskab med nedsivningslunker og plads

sted at bo, et dejligt levende, smukt sted tæt på Astrup stien, Sundhedshuset,

bunden af amphien.

til opstuvning af regnvand. Her kunne placeres naturlegeplads og tarzan-bane

idrætsfasiliteter, skole, universitet, sygehus..

opbygget af afbarkede stammer, sten og andre naturmaterialer.

Et sted man vælger at bo fordi bebyggelsen har karakter og kvalitet, boligenhederne

For at styrke forbindelsen og sammenhængen længere ind i den nye bydel kan

Stien i bunden af dalen bør lægges om så det lange, lige, jævnt faldende tracé

er velfungerende og lyse og fordi udearealerne er karakteristiske og fleksible. Disse

blokken vil vi pege på muligheden for at afkorte den østlige af de to sydligste blokke.

brydes op. I den forbindelse kunne der anlægges små mødesteder og siddepladser

egenskaber sikre en levende og fremtidssikret bydel.

i kanten af engen.

Espalier med Blå Regn
og siddepladser

Plinte og pæle

Trappe med siddepladser
og fordybning i landskabet

Plinte og pæle

PRINCIPSNIT IGENNEM OMRÅDET

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik

|

37

SUPPLERENDE TEKNIK I REDEGØRELSE & ILLUSTRATIONER
<ŽƌƞĂƩĞƚďĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂĨĨĂĐĂĚĞƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐǀĞĚĞƚĂŐĞďůŽŬŬĞ͘
I forbindelse med fremsendelse af konkurrenceforslag 10723 var forudsat, at der i forbindelse med renovering
ƐŬĞƚĞĞŶĞŌĞƌŝƐŽůĞƌŝŶŐĂĨďůŽŬŬĞŶĞǀĞĚŵŽŶƚĞƌŝŶŐĂĨĞƚĂŐĞŚƆũĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌƵĚĞŶƉĊĚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞ
ƐĂŶĚǁŝĐŚďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌ͘,ǀŽƌǀŝŶĚƵĞƌƐƐƚƆƌƌĞůƐĞƐŬƵůůĞĨŽƌƆŐĞƐ͕ǀŝůůĞĚĞƌƐŬĞĞŶƵĚƐŬčƌŝŶŐŝďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞŽŐ
ůŝŐĞůĞĚĞƐǀŝůůĞĚĞƌďůŝǀĞƵĚĨƆƌƚĨŽƌƐƚčƌŬŶŝŶŐĞƌ͕ƐĊůĞĚĞƐďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞƐďčƌĞĞǀŶĞǀŝůůĞĨŽƌďůŝǀĞƵčŶĚƌĞƚ͘
sĞĚĚĞĞŌĞƌĨƆůŐĞŶĚĞĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐĞƌďůĞǀĚĞƚĨƌĂ,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐƐƐŝĚĞŬůĂƌƚƟůŬĞŶĚĞŐŝǀĞƚ͕ĂƚĚĞƚǀĂƌĞƚƆŶƐŬĞ͕
ĂƚĚĞƌŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚĞŌĞƌŝƐŽůĞƌŝŶŐĂĨĨĂĐĂĚĞƌŶĞƐŬĞƚĞĞŶĚĞŵŽŶƚĞƌŝŶŐĂĨĚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƐĂŶĚǁŝĐŚďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌ͘
,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐŚĂƌŝĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚĚĞƌĞƐĨŽƌƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞƌĨŽƌĞƚĂŐĞƚĞŶĚĞƐƚƌƵŬƟǀƵŶĚĞƌƐƆŐĞůƐĞ͕
ŚǀŽƌĚĞƚŬƵŶŶĞŬŽŶƐƚĂƚĞƌĞƐ͕ĂƚƐĂŶĚǁŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞǀĂƌĨĂƐƚŐũŽƌƚŵĞĚǀŝŶŬĞůƉƌŽĮůĞƌĚĞůƐŝďĞƚŽŶĚčŬŬĞƚ͕ĚĞůƐŝ
ďĞƚŽŶǀčŐŐĞŶĞůŝŐĞůĞĚĞƐŵĞĚĨĂƐƚďŽůƚĞĚĞǀŝŶŬĞůƉƌŽĮůĞƌ͘ŶĚĞŵŽŶƚĂŐĞǀŝůƐĊůĞĚĞƐĞŶŬĞůƚŬƵŶŶĞĨŽƌĞƚĂŐĞƐ͘
'ƌƵƉƉĞŶŚĂƌĚĞƌĨŽƌĞŌĞƌĨƆůŐĞŶĚĞĨŽƌĞƚĂŐĞƚĞŶŬĂůŬƵůĂƟŽŶ͕ŚǀŽƌĚĞĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƐĂŶĚǁŝĐŚďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌłĞƌŶĞƐ
ŽŐĚĞƌĞŌĞƌĨƆůŐĞŶĚĞŵŽŶƚĞƌĞƐŶǇĞŚƆũŝƐŽůĞƌĞĚĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ͕ŚǀŽƌǀŝŶĚƵĞƐĞůĞŵĞŶƚĞƌĞƌŵŽŶƚĞƌĞƚĨŽƌŝŶĚĞŶ
ĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞŝŶĚďǇŐŐĞƐ͘
/ŬĂůŬƵůĂƟŽŶĞŶĞƌĚĞƌƐĊůĞĚĞƐĨŽƌĞƚĂŐĞƚĨƆůŐĞŶĚĞĨƌĂĚƌĂŐ͗
Ž
^ŬčƌŝŶŐŝďĞƚŽŶĨŽƌƐƚƆƌƌĞǀŝŶĚƵĞƐŚƵůůĞƌ
Ž
^ƚĊůŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞƌŝŝŶĚŐĂŶŐƐĨĂĐĂĚĞŶŚǀŽƌĚĞƌǀĂƌĨŽƌƵĚƐĂƚƐŬčƌŝŶŐŝƐĂŶĚǁŝĐŚďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞ

ŽŐĨƆůŐĞŶĚĞƟůůčŐ
Ž
ĞŵŽŶƚĂŐĞ͕ŶĞĚƚĂŐŶŝŶŐŽŐďŽƌƚƐŬĂīĞůƐĞĂĨĞŬƐŝƐƚ͘ƐĂŶĚǁŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞƌ
Ž
DŽŶƚĂŐĞĂĨƉƌčĨĂďƌŝŬĞƌĞĚĞůĞƩĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌʹĞƌƵčŶĚƌĞƚ
Ž
/ŶĚǀĞŶĚŝŐďĞŬůčĚŶŝŶŐĂĨůĞƩĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌŝŶŬů͘ŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞčŶĚƌŝŶŐĞƌŝĞůͲŽŐss^ͲŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌ
Ž
dŝůƐůƵƚŶŝŶŐŵŽĚĞŬƐŝƐƚ͘ďǇŐŶŝŶŐƐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞƌŵŚƚ͘ůǇĚŽŐďƌĂŶĚ
WƌŝƐĞƌŶĞƉĊĚŝƐƐĞčŶĚƌŝŶŐĞƌĞƌĚĞůƐŬĂůŬƵůĞƌĞƚǀĞĚĂŶǀĞŶĚĞůƐĞĂĨsΘ^ʹƉƌŝƐĚĂƚĂ͕ĚĞůƐǀĞĚĞƌĨĂƌŝŶŐƐƉƌŝƐĞƌĨƌĂ
ƟůƐǀĂƌĞŶĚĞďǇŐŐĞƌŝĞƌ͕ŚǀŽƌĞŬƐŝƐƚ͘ƐĂŶĚǁŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞƌĞƌŶĞĚƚĂŐĞƚŽŐŶǇĞŚƆũŝƐŽůĞƌĞĚĞĞƚĂŐĞŚƆũĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ
ŝŶĚďǇŐŐĞƐ͘
ĞŶŶĞŬĂůŬƵůĂƟŽŶƵĚǀŝƐĞƌ͕ĂƚĨŽƌƐŬĞůƐƉƌŝƐĞŶĞƌďĞƐŬĞĚĞŶ͕ŽŐƐĊůĞĚĞƐǀŝůŬƵŶŶĞŚŽůĚĞƐŝŶĚĞŶĨŽƌĚĞŶƆŬŽŶŽŵŝƐŬĞ
ƌĂŵŵĞƉĊŬƌ͘ϯϭϴŵŝŽ͘Ŭƌ͘sŝƐĞƌƐĊůĞĚĞƐĨƌĞŵƟůŝĚĞŶĞŌĞƌĨƆůŐĞŶĚĞƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐƐĨĂƐĞĂƚŬƵŶŶĞŽƉƟŵĞƌĞƉƌŽũĞŬƚĞƚŝ
ƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚ,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐŽŐƐƚǇƌĞŐƌƵƉƉĞŶ͘
ĞƚĞƌǀĞĚŐĞŶŶĞŵĨƆƌĞůƐĞĂĨĚĞŶŶĞƉƌŽĐĞƐƐĞŶƐčƌĚĞůĞƐǀŝŐƟŐƚ͕ĂƚĚĞŶƵǀčƌĞŶĚĞƐĂŶĚǁŝĐŚĞůĞŵĞŶƚĞƌƵĚƚĂŐĞƐŽŐ
ŐĞŶŵŽŶƚĞƌŝŶŐĂĨŶǇĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌƵĚĨƆƌĞƐƐĂŵŵĞĂƌďĞũĚƐĚĂŐ͕ƐĊůĞĚĞƐƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌĨƆůŐĞƐŬĂĚĞƌƐŽŵĨƆůŐĞĂĨ
ǀĂŶĚŝŶĚƚƌčŶŐĞŶŵǀ͘ďĞŐƌčŶƐĞƐŵĞƐƚŵƵůŝŐƚ͘

'ĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŶĞ
sĞĚǀŽƌƚĨŽƌŚĂŶĚůŝŶŐƐŵƆĚĞǀĂƌĚĞƚĨƌĂ,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐĞƚƆŶƐŬĞ͕ĂƚĚĞƌƐŬĞƚĞŽŵŽŵĚŝƐƉŽŶĞƌŝŶŐĂĨ
ŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŶĞ͕ƐĊůĞĚĞƐŬƆŬŬĞŶĞƌďůĞǀƉůĂĐĞƌĞƚƵĚŵŽĚĂĚŐĂŶŐƐĂƌĞĂůĞƌŶĞŽŐĚĞƌƐĂŵƟĚŝŐƐŬĞƌĞŶĊďŶŝŶŐĂĨŐĂǀůĞŶĞ͘
sĞĚĞŶŬĂůŬƵůĂƟŽŶĂĨŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐƚǇƉĞ'ϰƵĚǀŝƐĞƌĚĞŶŶĞ͕ĂƚŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌƟůďǇŐŶŝŶŐƐĂƌďĞũĚĞƌƐǀĂƌĞƌƟůĚĞ
ďǇŐŶŝŶŐƐĂƌďĞũĚĞƌ͕ĚĞƌĞƌŬĂůŬƵůĞƌĞƚŝ'ϯ͘ĞƩĞŐŝǀĞƌƐĊůĞĚĞƐ,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐŵƵůŝŐŚĞĚĨŽƌĂƚĨŽƌĞƚĂŐĞĞŶ
ƐƉƌĞĚŶŝŶŐĞůůĞƌďůĂŶĚŝŶŐĂĨďŽůŝŐƚǇƉĞƌŶĞ͕ƐĊůĞĚĞƐĚĞƌƉůĂĐĞƌĞƐďŽůŝŐƚǇƉĞ'ϯĞůůĞƌ'ϰƐĂŵůĞƚĞůůĞƌƌƵŶĚƚŝĚĞŶƐĂŵůĞĚĞ
ďĞďǇŐŐĞůƐĞ͘
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/ĨŽƌďŝŶĚĞůƐĞŵĞĚŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐĂĨƆŬŽŶŽŵŝĨŽƌŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŶĞďůĞǀĚĞƚŐĂŶƐŬĞŬŽƌƌĞŬƚƉĊƚĂůƚ͕ĂƚĚĞƌǀĂƌĂŶĨƆƌƚ
ƵĚŐŝŌĞƌƟůŶĞĚƌŝǀŶŝŶŐĂĨϱŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŵĞĚŬƌ͘ϭϱ͘ϵŵŝŽ͘Ŭƌ͘ʹŚǀŝůŬĞƚǀƵƌĚĞƌĞƐĂƚǀčƌĞ͟ŶŽŐĞƚŝŽǀĞƌŬĂŶƚĞŶ͘͟
&ĞũůĞŶǀĂƌƐŬĞƚǀĞĚĞŶĨĞũůĂŐƟŐŽǀĞƌĨƆƌƐĞůĂĨďĞůƆďĨƌĂĚĞƵŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞƌĞŐŶĞĂƌŬ͕ĚĞƩĞĞƌŶƵŽƉƌĞƩĞƚŽŐ
ŶĞĚƌŝǀŶŝŶŐƐŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌŝŶŬů͘ƌĞƚĂďůĞƌŝŶŐĂĨƚĞƌƌčŶ͕ůĞĚŶŝŶŐĞƌ͕ďĞůčŐŶŝŶŐĞƌŵǀ͘ĞƌƐĊůĞĚĞƐƌĞĚƵĐĞƌĞƚƟůϯ͕ϮŵŝŽ͘Ŭƌ͘
ĞŶƐĂŵůĞĚĞƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐƐƐƵŵĨŽƌƌĞŶŽǀĞƌŝŶŐĂĨŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŶĞǀĂƌƐĊůĞĚĞƐŬŽƌƌĞŬƚ͘

'ĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞŶĞʹĨƵŐƚƐŝŬƌŝŶŐŽŐĞŌĞƌŝƐŽůĞƌŝŶŐ
ĞƚĞƌŝƵĚďƵĚƐŵĂƚĞƌŝĂůĞƚďĞƐŬƌĞǀĞƚ͕ĂƚĚĞƌĞƌĨƵŐƚƉƌŽďůĞŵĞƌŝĐĂ͘ϯϮŐĊƌĚŚĂǀĞŚƵƐĞ͘sĞĚŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐĂĨ
ƉƌŽũĞŬƞŽƌƐůĂŐĞƚďůĞǀĚĞƚŽƉůǇƐƚ͕ĂƚĚĞƌǀŝůůĞďůŝǀĞĨŽƌĞƚĂŐĞƚĞŶŝŶĚǀĞŶĚŝŐĞŌĞƌŝƐŽůĞƌŝŶŐĂĨŵƵƌŇĂĚĞƌŶĞŝŐĂǀůĞŽŐĚĞŶ
ůƵŬŬĞĚĞŵƵƌŵŽĚŶĂďŽĞŶ͘ĞŶŶĞůƆƐŶŝŶŐďůĞǀĚƌƆŌĞƚ͕ŽŐĚĞƌǀĂƌĞƚŬůĂƌƚƆŶƐŬĞĨƌĂ,ŝŵŵĞƌůĂŶĚŽůŝŐĨŽƌĞŶŝŶŐŽŵ͕Ăƚ
ŝƐŽůĞƌŝŶŐƐŵĞƚŽĚĞŶďůĞǀčŶĚƌĞƚ͕ƐĊůĞĚĞƐĚĞƌƐŬĞƚĞĞŶƵĚǀĞŶĚŝŐŝƐŽůĞƌŝŶŐ͘ĞƩĞŵĞĚĨƆƌĞƌ͕ĂƚĚĞŶĞŶŬĞůƚĞďŽůŝŐƐĂƌĞĂů
ĨŽƌďůŝǀĞƌƵčŶĚƌĞƚŽŐďǇŐŐĞƌŝĞƚƐŶƵǀčƌĞŶĚĞĂƌŬŝƚĞŬƚƵƌĨŽƌďůŝǀĞƌƵčŶĚƌĞƚ͘
sŝŚĂƌĨŽƌĞƚĂŐĞƚĞŶĞŌĞƌŬĂůŬƵůĂƟŽŶ͕ĚĞƌƵĚǀŝƐĞƌ͕ĂƚŵĞƌŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƵĚǀĞŶĚŝŐĨĂĐĂĚĞŝƐŽůĞƌŝŶŐ͕ĞƌďĞŐƌčŶƐĞĚĞ͘
ĞƌĞƌŝĚĞŽƉƌŝŶĚĞůŝŐĞŬĂůŬƵůĂƟŽŶĞƌŝŶĚƌĞŐŶĞƚŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƟůƐůƵƚŶŝŶŐƟůĚĞƟůƐƚƆĚĞŶĚĞďǇŐŶŝŶŐƐĚĞůĞ͕
ŶǇĞĞůŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶĞƌŵǀ͕͘ŚǀŽƌĚĞŶǇĞŬĂůŬƵůĂƟŽŶĞƌƵĚǀŝĚĞƐ͕ƐĊůĞĚĞƐĂƚŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐĞƌǀĞĚƵĚǀĞŶĚŝŐŝƐŽůĞƌŝŶŐĞƌ
ďĞŐƌčŶƐĞƚĞůůĞƌϬ͕ƉŐĂ͘ǀčƐĞŶƚůŝŐĞŽŵŬŽƐƚŶŝŶŐƐďĞƐƉĂƌĞůƐĞƌ͕ŝĚĞƚďǇŐŐĞŵĂƚĞƌŝĂůĞƌŶĞŬĂŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞƌĞƐĚŝƌĞŬƚĞƟů
ŝŶĚďǇŐŶŝŶŐƐƐƚĞĚĞƚŽŐƐĊůĞĚĞƐŝŬŬĞďčƌĞƐŝŶĚŝďŽůŝŐĞŶ͘

Besvarelse af supplerende spørgsmål:
I UDBUDSBETINGELSER – udbud med forhandling, er der under pkt. 10.3 oplistet en række punkter, hvor
der ønskes en uddybning, besvarelsen er anført nedenfor:

De konstruktive forudsætninger for renoveringen af blokkene tager udgangspunkt i det i forvejen meget
robuste elementbyggeri, som blokkene består af.
På tværs af blokkene udgør de mange lejlighedsskel sammen med interne skillevægge et yderst robust
afstivende system, som sikrer stabiliteten i denne retning. Stabiliteten er sikret, uanset om der i forbindelse
med omstruktureringer af boligerne skulle blive etableret huller i nogle af væggene. De samme vægge
udgør samtidigt det bærende system for lodrette belastninger.
På langs ad blokkene har ønsket om at kunne etablere åbninger som sikrer gennemlyste lejligheder
medført, at vi har koncentreret det afstivende system omkring eksisterende skillevægge mod opgangene.
Vore beregninger viser, at der med de omtalte vægge kan etableres den fornødne stabilitet for blokkene,
uanset hvilken type der er tale om. Væggene, som går igen i alle blokke og som vi har valgt at bibeholde,
fremgår af nedenstående indretningsforslag.

De eksisterende etagedæk i blokkene udgør en perfekt skive for fordeling af de
vandrette kræfter og uanset om der etableres nye trappehuller og åbninger
imellem de enkelte etager, så vil de mange skillevægge på tværs af byggeriet til
stadighed være forbundet til skiver, som kan lede de vandrette kræfter derhen.
Vore umiddelbare vurderinger af dækelementplanerne tyder på, at dækkene
har samme typenummer i tagetagen som i de øvrige etager, derudfra
konkluderer vi, at det vil være muligt at etablere nye taglejligheder direkte på
dækkene. Skulle dette vise sig ikke at holde stik, vil alternativet være at opbygge
et bærende system, som understøttes af de bærende vægge i byggeriet.
Løsningen kunne også være at etablere de nye lejligheder som færdige moduler,
hvilket kunne optimere tidsforbruget. Begge metoder ligger indenfor de
kompetencer og erfaringer, som vore firmaer besidder.

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Verifikation af energirammens overholdelse

Ventilation

Vi har ved beregningerne af energibehovene for bebyggelsen taget udgangspunkt i type 1, hvilket ud fra
vore vurderinger er den bloktype hvor der udføres færrest ombygninger. Nedenstående skema viser de
forudsætninger, vi har lagt til grund for vore vurderinger, og som nøgletallene viser, er det muligt at opnå
energiklasse 2015 uden brug af vedvarende energikilder og med introduktion af ca. 20 m² solceller pr. blok
er det muligt at nå niveauet for 2020. Som det er anført i det oprindelige oplæg, er det på nuværende
tidspunkt svært at vurdere den endelige tæthed at blokkene, hvorfor vi har måttet forudsætte tallene
herfor.

I projektet er der som udgangspunkt indarbejdet balanceret ventilation i samtlige lejligheder. Der er taget
udgangspunkt i ét selvstændigt anlæg i hver lejlighed, hvilket giver den umiddelbare fordel, at alle forhold
omkring brandspjæld og lydsmitte mellem lejlighederne elimineres, samtidig er denne ventilationsform den
mest energiøkonomiske.
Derudover giver de selvstændige anlæg også beboerne ansvaret for og glæden ved at styre sit eget anlæg.
Hvor det viser sig muligt, vil ventilationsrørene kunne føres under gulvet og indblæsningen foretaget under
facadevinduer og døre. Udsugningen vil traditionelt blive foretaget i køkken og bad.
Indtag og afkast vil blive forsøgt placerede i facaderne, alternativt kan afkast føres over tag i brandsikrede
skakter.

TǀƌŝŐĚŽŬƵŵĞŶƚĂƟŽŶŝĨŽƌŵĂĨĚĞƚĂůũĞƌĞĚĞŶƆŐůĞƚĂůŽŐŵŽĚĞůĚĂƚĂĮŶĚĞƐƐŽŵďŝůĂŐǀĞĚůĂŐƚŝƌĂƉƉŽƌƚĞŶ
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ZĞĚĞŐƆƌĞůƐĞĨŽƌĚĞƉƌŝŵčƌĞĨĂĐĂĚĞƌƐƐĂŵƚĚŝƐƐĞƐƵŶĚĞƌůŝŐŐĞŶĚĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶĞƌ͘

Bearbejdning og beskrivelse af udearealer

ĞƐŬƌŝǀĞůƐĞĂĨƉƌŝŶĐŝƉǀĞĚĨĂĐĂĚĞŽƉďǇŐŶŝŶŐƉĊďŽůŝŐďůŽŬŬĞ͘
,ƵƐĞŶĞŝĚĂŐŚĂƌďčƌĞŶĚĞůĞũůŝŐŚĞĚƐƐŬĞůŽŐƐŬŝůůĞƌƵŵŝďĞƚŽŶ͘ĞůĂŶŐƐŐĊĞŶĚĞĨĂĐĂĚĞƌĞƌŝĚĂŐŵĞĚ
ƐĂŶĚǁŝĐŚďĞƚŽŶĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ͘^ĊĨƌĞŵƚĚŝƐƐĞďĞƚŽŶĞůĞŵĞŶƚĞƌłĞƌŶĞƐ͕ǀŝůĚĞƌŬƵŶŶĞŵŽŶƚĞƌĞƐĞŶŶǇ
ǀčŐŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶŽƉďǇŐŐĞƚŵĞĚŚƆũŝƐŽůĞƌĞĚĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ͕ŚǀŽƌǀŝŶĚƵĞƐĞůĞŵĞŶƚĞƌŶĞĞƌŵŽŶƚĞƌĞƚƉĊĨĂďƌŝŬ͘
ĞŶŶĞůƆƐŶŝŶŐŵĞĚĨƆƌĞƌ͕ĂƚĚĞŶƐĂŵůĞĚĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶŽŐŝŬŬĞŵŝŶĚƐƚǀŝŶĚƵĞƐŵŽŶƚĂŐĞŶŬĂŶƵĚĨƆƌĞƐƵŶĚĞƌ
ŬŽŶƚƌŽůůĞƌĞĚĞŽŐŽƉƟŵĂůĞĨŽƌŚŽůĚ͘

I den videre bearbejdning af konkurrenceforslaget er der sideløbende med skitseringen sket en
bearbejdning af overslaget.

DŽŶƚĂŐĞĂƌďĞũĚĞƚǀŝůůŝŐĞůĞĚĞƐŬƵŶŶĞƵĚĨƆƌĞƐƐĊůĞĚĞƐ͕ĂƚĚĞŶĞŶŬĞůƚĞůĞũůŝŐŚĞĚŬƵŶƐƚĊƌĊďĞŶŝĨĊƟŵĞƌŽŐƌŝƐŝŬŽĞŶĨŽƌ
ĨƆůŐĞƐŬĂĚĞƌƐŽŵĨƆůŐĞĂĨǀĞũƌůŝŐƌĞĚƵĐĞƌĞƐŵĞƐƚŵƵůŝŐƚ͘
ĞŶǇĞĞůĞŵĞŶƚĞƌƵĚĨƆƌĞƐƐĊůĞĚĞƐ͕ĂƚĚŝƐƐĞĞƌĨƌŝƚďčƌĞŶĚĞĨƌĂƐŬŝůůĞƌƵŵƟůƐŬŝůůĞƌƵŵŽŐŵŽŶƚĂŐĞŶƐŬĞƌŝ
ƐŬŝůůĞǀčŐĞŶĞ͕ĂůƚĞƌŶĂƟǀƚŽƉƐƟůůĞƐĞůĞŵĞŶƚĞƌƉĊĞƚŶǇƚďčƌĞŶĚĞƐǇƐƚĞŵǀĞĚĨƵŶĚĂŵĞŶƚƐŶŝǀĞĂƵŽŐĨĂƐƚŐƆƌĞƐ
ĞƚĂŐĞǀŝƐ͘ĞŶŶĞŬŽŶƐƚƌƵŬƟŽŶŵĞĚĨƆƌĞƌ͕ĂƚĚĞƌǀŝůƐŬĞĞŶŽƉƟŵĂůƚčƚŶŝŶŐĨŽƌůǇĚŽŐďƌĂŶĚ͘ĞƐƵĚĞŶĞƌĚĞƚǀŽƌ
ĞƌĨĂƌŝŶŐ͕ĂƚĚĞƌĨƌĂďƌĂŶĚŵǇŶĚŝŐŚĞĚĞƌŶĞŽŌĞƐƟůůĞƐŬƌĂǀƟů͕ĂƚĚĞĞŶŬĞůƚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌƐŬĂůďĞǀĂƌĞĚĞƌĞƐƐƚĂďŝůŝƚĞƚ͕
ƐĊĨƌĞŵƚĚĞƌǀĞĚďƌĂŶĚŝĞŶůĞũůŝŐŚĞĚƐŬĞƌƐĊƐƚŽƌĞƐŬĂĚĞƌƉĊĞƚĞůĞŵĞŶƚ͕ĂƚƐƚĂďŝůŝƚĞƚĞŶƐǀŝŐƚĞƌ͘
sŝŚĂƌŶĞĚĞŶĨŽƌǀŝƐƚƉƌŝŶĐŝƉĨŽƌŽƉďǇŐŶŝŶŐĂĨĚĞŚƆũŝƐŽůĞƌĞĚĞĨĂĐĂĚĞĞůĞŵĞŶƚĞƌ͘ĞŶǀŝƐƚĞůƆƐŶŝŶŐĞƌŵĞĚƉƵĚƐ͕ŵĞŶ
ƐŽŵĚĞƌďůĞǀĚƌƆŌĞƚǀĞĚǀŽƌĞƐĨƌĞŵůčŐŐĞůƐĞ͕ŬĂŶĚĞŶŶĞŝĚĞŶŶĞĚĞƌƐƚĞĞƚĂŐĞčŶĚƌĞƐƟůĞƚŵĞƌĞƌŽďƵƐƚŵĂƚĞƌŝĂůĞ͕
ŚǀŝůŬĞƚǀŝůƐŬĞŝƐĂŵĂƌďĞũĚĞŵĞĚďǇŐŚĞƌƌĞŶǀĞĚĚĞŶǀŝĚĞƌĞƉƌŽũĞŬƚĞƌŝŶŐ͘

Der er foretaget følgende ændringer:
Det grønne område mod sydøst er revideret. Nyttehaverne udgår og der foreslås et aktivt
samlingssted i stedet.
Samlingsstedet foreslås som en amphi dels som terræntrappe, dels med en trætrappetribune i
forlængelse af terrænformationen. Terrænreguleringen er med i grundprojektet, mens
overbygningen er med i visionen.
Strategien for håndtering af tagvand revideres, så der satses på helt lokal nedsivning frem for
transport af vand til større vådområde udenfor konkurrenceområdet. Dette er en besparelse.
Desuden er der foretaget en række reguleringer, bl.a. er der sat mere af til belægninger (særligt
gangarealer og arealerne ved gårdhavehusene) og lidt mindre til legepladser og udearealer ved
institutionerne og ungdomsklub.

Beskrivelse af den økonomiske robusthed, herunder specifikt en redegørelse for, hvor tilbudsgiveren selv
ser mulighed for at tilpasse og ændre projektet, såfremt den økonomiske ramme viser sig ikke at holde.
Der ønskes et økonomisk estimat på besparelsesmulighederne.
Som det blev oplyst ved gennemgangen, bygger den økonomiske kalkulation på erfaringspriser fra
Rosenhøj, hvor den afholdte licitation viste, at den foretagne kalkulation var i overensstemmelse
med de priser, der blev modtaget. Det er således vor klare vurdering, at det beskrevne projekt vil
kunne gennemføres indenfor den udførte kalkulation. Ved eventuelle ændringer og tilpasning af
projektet, skal der således foretages en løbende kalkulation af de økonomiske konsekvenser.
Liste med omfang af beskrevne eller foreslåede løsninger, der ikke er medtaget i anlægsoverslaget.
Ved gennemførelse af VISION vil der skulle foretages en detaljeret gennemgang med bygherren.
I vore kalkulationer er medtaget udgifter til indkøb af hvidevarer i de boliger, hvor der sker en
udskiftning af køkkener og modernisering af baderum. Det er vor erfaring, at indkøb af hvidevarer
ofte foretages af den enkelte lejer, hvorfor vi her kan foreslå, at der fradrages kr. 2,6 mio. kr. Der
”mangler” således anvisning af besparelsesmulighed for 3,7 mio. kr.
Ved mødet med Himmerland Boligforening blev nedrivning af en opgang ved en af de blokke, der er
beliggende i den sydlige del af bebyggelsen og ud mod de beskrevne nyttehaver, drøftet.
Ved nedrivning af en blok, vil der således være meromkostninger ved nedrivning og bortskaffelse af
en opgang og samtidig besparelse ved udeladelse af bygningsarbejder som beskrevet i projektet.
Disse udgifter ses således:
o Nedrivning og bortskaffelse af 1 opgang – kr. 0,2 mio. kr.

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Reducerede bygningsarbejder som følge af udeladelse af bygningsarbejder i den opgang, der
nedrives - 3,6 mio. kr.
o Resterende 0,3 mio. kr. skal således findes ved optimering af projektet, hvilket vurderes som
absolut realistisk.
Som det fremgår af ovenstående, vil det således være muligt at fortage projektjusteringer, således
udbudsmaterialet samlede ramme for bygningsarbejder kan overholdes.
o

Budgetters robusthed
Ved gennemgangen blev den anvendte kalkulation gennemgået, og det blev her vist, at der
er foretaget en detaljeret kalkulation af de enkelte bygningstyper.
Denne kalkulationsmodel giver således mulighed for hurtigt at se konsekvenser af en
eventuel projektændring.
Kalkulationsmodellen er ligeledes opbygget således, at der umiddelbart kan ses, hvor de
enkelte arbejder skal placeres i forbindelse med Landsbyggefondens behandling af projektet.
Denne model er valgt, da det efter vor vurdering er af stor betydning for den efterfølgende
udregning af støttetilsagn, fordeling af støttede arbejder, opgørelse af ikke støttede
arbejder. Denne opsplitning og fordeling af de enkelte beløb er af stor betydning for den
efterfølgende huslejeberegning.

ĞƐƉĂƌĞůƐĞƐŬĂƚĂůŽŐ
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Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Model: Type 1_Kildeparken Ålborg_2015

SBi Beregningskerne 6, 12, 6, 23

0,0

Be10 nøgletal: Kildeparken, Ålborg, 2015

Varmepumpe

0,0

Transmissionstab, W/m²

Solceller

0,0

Vindmøller

0,0

Klimaskærm ekskl. vinduer og døre

3,3

Energiramme BR 2010, kWh/m² år
Energiramme BR 2010, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

Samlet elbehov, kWh/m² år
53,7

Elbehov

33,1

0,0

Samlet energiramme

53,7

Samlet energibehov

36,5

Energiramme lavenergibyggeri 2015, kWh/m² år
Energiramme lavenergibyggeri 2015, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

30,7
0,0

Samlet energiramme

30,7

Samlet energibehov

30,5

Energiramme Byggeri 2020, kWh/m² år
Energiramme Byggeri 2020, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

20,0
0,0

Samlet energiramme

20,0

Samlet energibehov

22,7

Bidrag til energibehovet, kWh/m² år
Varme

30,3

El til bygningsdrift

2,5

Overtemperatur i rum

0,0

Netto behov, kWh/m² år
Rumopvarmning

12,8

Varmt brugsvand

16,7

Køling

0,0

Udvalgte elbehov, kWh/m² år
Belysning

0,0

Opvarmning af rum

0,0

Opvarmning af varmt brugsvand

0,3

Varmepumpe

0,0

Ventilatorer

2,1

Pumper

0,4

Køling

0,0

Varmetab fra installationer, kWh/m² år
Rumopvarmning

0,8

Varmt brugsvand

3,6

Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år
l
KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Be10 model: Type 1_Kildeparken Ålborg_2015

Dato 2.09.2013 16.23

Kildeparken, Ålborg, 2015

Etageadskillelse
mod kælder

272,0

0,18

0,700

Ydervægge

644,0

0,13

1,000

Tagkonstruktion

Bygningen
Bygningstype

Etagebolig

Rotation

0,0 deg

Opvarmet bruttoareal

1343,0 m²

Areal eksisterende / anden anvendelse

0,0 m²

Varmekapacitet

120,0 Wh/K m²

Normal brugstid

168 timer/uge

Brugstid, start - slut, kl

10

672,0

0,09

1,000

1988,0

-

-

-

-

Bygningsdel

l (m)

Tab (W/mK)

b

Dim.Inde (C)

Dim.Ude (C)

Linjetab
fundamenter

155,0

0,12

1,000

Ialt

155,0

-

-

-

-

Ialt
Fundamenter mv.

0 - 24
Vinduer og yderdøre

Beregningsbetingelser
Beregningsbetingelser

BR: Aktuelle forhold

Tillæg til energirammen

0,0 kWh/m² år

Bygningsdel Antal Orient

Hældn.

Areal
U
(m²) (W/m²K)

b

Ff
g (-)
(-)

Fc Dim.Inde Dim.Ude
(-)
(C)
(C)

Skygger

Vest

1

v

90,0

56,2

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Øst

1

ø

90,0 127,0

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Syd

1

s

90,0

10,1

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Varmeforsyning og køling
Grundvarmeforsyning

Fjernvarme

Elradiatorer

Nej

Brændeovne, gasstrålevarmere etc.

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Nord

1

n

90,0

10,1

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Varmepumper

Nej

Solceller

Nej

Altandøre
vest

1

v

90,0 113,5

0,85 1,000 0,75 0,63

Altandøre
1,00
vest

Vindmøller

Nej

Ialt

5

-

- 316,9

Mekanisk køling

Nej

-

-

-

-

-

-

-

-

Skygger
Beskrivelse

Rumtemperaturer, setpunkter

Horisont (°)

Udhæng (°)

Venstre (°)

Højre (°)

Vindueshul (%)

Opvarmning

20,0 °C

Altandøre vest

10

20

35

35

5

Ønsket

23,0 °C

Horisont 15

10

0

0

0

5

Naturlig ventilation

24,0 °C

Mekanisk køling

25,0 °C

Opvarmning lager

15,0 °C

Ventilation
Areal
(m²)

Zone

Dimensionerende temperaturer
Rumtemp.

20,0 °C

Udetemp.

-12,0 °C

Rumtemp. lager

15,0 °C

Terrændæk
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1343,0 1,00

Areal (m²)

U (W/m²K)

b

400,0

0,24

0,700

Dim.Inde (C)

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Dim.Ude (C)
10

qm
(l/s
m²),
Vinter

ti (° ElC) VF

qn (l/s
m²),
Vinter

qi,n
(l/s
m²),
Vinter

SEL
(kJ/m³)

qm,s (l/s
m²),
Sommer

qn,s (l/s
m²),
Sommer

qm,n qn,n
(l/s (l/s
m²), m²),
Nat Nat

0,30 0,85 18,0 Nej

0,10

0,00

0,8

0,30

1,40

0,00 0,00

n
vgv
(-)

Internt varmetilskud
Zone

Ydervægge, tage og gulve
Bygningsdel

Hele
bygningen

Fo,
-

Hele bygningen
Belysning

Areal (m²)

Personer (W/m²)

App. (W/m²)

App,nat (W/m²)

1343

1,5

3,5

0,0

Zone

Areal
(m²)

Almen
(W/m²)

Almen
(W/m²)

Belys.
(lux)

DF (%)

Styring
(U, M,
A, K)

Fo (-)

Arb.
(W/m²)

Andet
(W/m²)

Standby
(W/m²)

Nat
(W/m²)

Varmt brugsvand temperatur

55,0 °C

Varmvandsbeholder
Beskrivelse

Andet elforbrug
Udebelysning

0,0 W

Særligt apperatur, brugstid

0,0 W

Særligt apperatur, altid i brug

0,0 W

Areal
(m²)

1,0

Beholdervolumen

0,0 liter

Fremløbstemperatur fra centralvarme

60,0 °C

El-opvarmning af VBV

Nej

Solvarmebeholder med solvarmespiral i top

Parkeringskældre mv.
Zone

Ny varmtvandsbeholder

Antal varmtvandsbeholdere

Almen
(W/m²)

Almen
(W/m²)

Belys.
(lux)

DF (%)

Styring
(U, M,
A, K)

Fo (-)

Arb.
(W/m²)

Andet
(W/m²)

Standby
(W/m²)

Nej

Varmetab fra varmtvandsbeholder
Nat
(W/m²)

1,5 W/K

Temperaturfaktor for opstillingsrum

0,7

Ladekredspumpe
Effekt

Mekanisk køling
Beskrivelse

Mekanisk køling

Andel af etageareal

0

El-behov

0,00 kWh-el/kWh-køl

Varme-behov

0,00 kWh-varme/kWh-køl

Belastningsfaktor

1,2

Varmekap. faseskift (køling)

0 Wh/m²

Forøgelsesfaktor

1,50

Dokumentation
Varmefordelingsanlæg
Opbygning og temperaturer
Fremløbstemperatur

60,0 °C

Returløbstemperatur

30,0 °C

Anlægstype

2-streng

Konstant drift i
opvarmningssæson

Styret

Nej

Ladeeffekt

0,0 kW

Varmetab fra tilslutningsrør til VVB
Længde
10,0 m

Tab

b

0,2 W/K

0,70

Beskrivelse

PumpCirc

Antal

1,0

Effekt

50,0 W

Antal

0,0

Effekt

0,0 W
1,00 W

El-tracing af brugsvandsrør
Anlægstype

Beskrivelse

Antal

Pnom

Fp

Cirkulationspumpe

1

60,0 W

0,40

Beskrivelse

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

Reduktionsfaktor

Pumper
Pumpetype

0,0 W

Nej

Rør til varmt brugsvand
Rørstrækninger i fremløb
og returløb

l (m)

Tab (W/mK)

b

Cirkulationsrør

60,0

0,16

0,700

0,0

0,00

0,000

Varmerør
Rørstrækninger i
fremløb og
returløb

l (m)

Tab (W/mK)

b

Udekomp (J/N)

Afb. sommer
(J/N)

Varmerør i
kælder

80,0

0,16

0,700

J

J

Vandvarmere
Elvandvarmer
Beskrivelse

Varmetab fra varmtvandsbeholder

Varmt brugsvand
Beskrivelse
Varmtvandsforbrug, gennemsnit for bygningen

Elvandvarmer

Andel af VBV i separate el-vandvarmere

Varmt brugsvand
250,0 liter/år pr. m²-etageareal

Temperaturfaktor for opstillingsrum

0,0
0,0 W/K
1,00

Gasvandvarmer

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Beskrivelse

Gasvandvarmer

Andel af VBV i separate gasvandvarmere

0,0

Varmetab fra varmtvandsbeholder

0,0 W/K

Virkningsgrad

0,5

Pilotflamme

50,0 W

Temperaturfaktor for opstillingsrum

1,00

Solceller
Beskrivelse

Nyt solcelle anlæg

Solceller
Areal 20,0 m²

Orientering s

Hældning 90,0 °

Horisont 0,0 °

Venstre 0,0 °

Højre 0,0 °

Diverse
Peak power 0,150 kW/m²

46
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Virkningsgrad 0,75

Model: Type 1_Kildeparken Ålborg_2020

0,0

SBi Beregningskerne 6, 12, 6, 23

Be10 nøgletal: Kildeparken, Ålborg, 2020 (inkl. solceller)

Varmepumpe

0,0

Transmissionstab, W/m²

Solceller

1,5

Vindmøller

0,0

Klimaskærm ekskl. vinduer og døre

3,3

Samlet elbehov, kWh/m² år

Energiramme BR 2010, kWh/m² år
Energiramme BR 2010, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

53,7

Elbehov

33,1

0,0

Samlet energiramme

53,7

Samlet energibehov

32,7

Energiramme lavenergibyggeri 2015, kWh/m² år
Energiramme lavenergibyggeri 2015, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

30,7
0,0

Samlet energiramme

30,7

Samlet energibehov

26,7

Energiramme Byggeri 2020, kWh/m² år
Energiramme Byggeri 2020, uden tillæg
Tillæg for særlige betingelser

20,0
0,0

Samlet energiramme

20,0

Samlet energibehov

19,9

Bidrag til energibehovet, kWh/m² år
Varme

30,3

El til bygningsdrift

2,5

Overtemperatur i rum

0,0

Netto behov, kWh/m² år
Rumopvarmning

12,8

Varmt brugsvand

16,7

Køling

0,0

Udvalgte elbehov, kWh/m² år
Belysning

0,0

Opvarmning af rum

0,0

Opvarmning af varmt brugsvand

0,3

Varmepumpe

0,0

Ventilatorer

2,1

Pumper

0,4

Køling

0,0

Varmetab fra installationer, kWh/m² år
Rumopvarmning

0,8

Varmt brugsvand

3,6

Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år
l
KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Be10 model: Type 1_Kildeparken Ålborg_2020

Dato 2.09.2013 16.19

Kildeparken, Ålborg, 2020 (inkl. solceller)

Etageadskillelse
mod kælder

272,0

0,18

0,700

Ydervægge

644,0

0,13

1,000

Tagkonstruktion

Bygningen
Bygningstype

Etagebolig

Rotation

0,0 deg

Opvarmet bruttoareal

1343,0 m²

Areal eksisterende / anden anvendelse

0,0 m²

Varmekapacitet

120,0 Wh/K m²

Normal brugstid

168 timer/uge

Brugstid, start - slut, kl

10

672,0

0,09

1,000

1988,0

-

-

-

-

Bygningsdel

l (m)

Tab (W/mK)

b

Dim.Inde (C)

Dim.Ude (C)

Linjetab
fundamenter

155,0

0,12

1,000

Ialt

155,0

-

-

-

-

Ialt
Fundamenter mv.

0 - 24
Vinduer og yderdøre

Beregningsbetingelser
Beregningsbetingelser

BR: Aktuelle forhold

Tillæg til energirammen

0,0 kWh/m² år

Bygningsdel Antal Orient

Hældn.

Areal
U
(m²) (W/m²K)

b

Ff
g (-)
(-)

Fc Dim.Inde Dim.Ude
(-)
(C)
(C)

Skygger

Vest

1

v

90,0

56,2

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Øst

1

ø

90,0 127,0

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Syd

1

s

90,0

10,1

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Varmeforsyning og køling
Grundvarmeforsyning

Fjernvarme

Elradiatorer

Nej

Brændeovne, gasstrålevarmere etc.

Nej

Solvarmeanlæg

Nej

Nord

1

n

90,0

10,1

0,85 1,000 0,75 0,62

Horisont
1,00
15

Varmepumper

Nej

Altandøre
vest

1

v

90,0 113,5

0,85 1,000 0,75 0,63

Altandøre
1,00
vest

Ialt

5

-

- 316,9

Solceller

Ja

Vindmøller

Nej

Mekanisk køling

Nej

-

-

-

-

-

-

-

-

Skygger
Beskrivelse

Rumtemperaturer, setpunkter

Horisont (°)

Udhæng (°)

Venstre (°)

Højre (°)

Vindueshul (%)

Opvarmning

20,0 °C

Altandøre vest

10

20

35

35

5

Ønsket

23,0 °C

Horisont 15

10

0

0

0

5

Naturlig ventilation

24,0 °C

Mekanisk køling

25,0 °C

Opvarmning lager

15,0 °C

Ventilation
Areal
(m²)

Zone

Dimensionerende temperaturer
Rumtemp.

20,0 °C

Udetemp.

-12,0 °C

Rumtemp. lager

15,0 °C

Terrændæk

48
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1343,0 1,00

Areal (m²)

U (W/m²K)

b

400,0

0,24

0,700

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Dim.Inde (C)

Dim.Ude (C)
10

qm
(l/s
m²),
Vinter

ti (° ElC) VF

qn (l/s
m²),
Vinter

qi,n
(l/s
m²),
Vinter

SEL
(kJ/m³)

qm,s (l/s
m²),
Sommer

qn,s (l/s
m²),
Sommer

qm,n qn,n
(l/s (l/s
m²), m²),
Nat Nat

0,30 0,85 18,0 Nej

0,10

0,00

0,8

0,30

1,40

0,00 0,00

n
vgv
(-)

Internt varmetilskud
Zone

Ydervægge, tage og gulve
Bygningsdel

Hele
bygningen

Fo,
-

Hele bygningen
Belysning

Areal (m²)

Personer (W/m²)

App. (W/m²)

App,nat (W/m²)

1343

1,5

3,5

0,0

Zone

Areal
(m²)

Almen
(W/m²)

Almen
(W/m²)

Belys.
(lux)

DF (%)

Styring
(U, M,
A, K)

Fo (-)

Arb.
(W/m²)

Andet
(W/m²)

Standby
(W/m²)

Nat
(W/m²)

Varmt brugsvand temperatur

55,0 °C

Varmvandsbeholder
Beskrivelse

Andet elforbrug
Udebelysning

0,0 W

Særligt apperatur, brugstid

0,0 W

Særligt apperatur, altid i brug

0,0 W

Parkeringskældre mv.
Zone

Areal
(m²)

Ny varmtvandsbeholder

Antal varmtvandsbeholdere

Almen
(W/m²)

Almen
(W/m²)

Belys.
(lux)

DF (%)

Styring
(U, M,
A, K)

Fo (-)

Arb.
(W/m²)

Andet
(W/m²)

Standby
(W/m²)

1,0

Beholdervolumen

0,0 liter

Fremløbstemperatur fra centralvarme

60,0 °C

El-opvarmning af VBV

Nej

Solvarmebeholder med solvarmespiral i top

Nej

Varmetab fra varmtvandsbeholder
Nat
(W/m²)

1,5 W/K

Temperaturfaktor for opstillingsrum

0,7

Ladekredspumpe
Effekt

Mekanisk køling
Beskrivelse

Mekanisk køling

Andel af etageareal

0

El-behov

0,00 kWh-el/kWh-køl

Varme-behov

0,00 kWh-varme/kWh-køl

Belastningsfaktor

1,2

Varmekap. faseskift (køling)

0 Wh/m²

Forøgelsesfaktor

1,50

Dokumentation
Varmefordelingsanlæg
Opbygning og temperaturer
Fremløbstemperatur

60,0 °C

Returløbstemperatur

30,0 °C

Anlægstype

2-streng

Konstant drift i
opvarmningssæson

Styret

Nej

Ladeeffekt

0,0 kW

Varmetab fra tilslutningsrør til VVB
Længde
10,0 m

Tab

b

0,2 W/K

0,70

Beskrivelse

PumpCirc

Antal

1,0

Effekt

50,0 W

Antal

0,0

Effekt

0,0 W
1,00 W

El-tracing af brugsvandsrør
Anlægstype

Beskrivelse

Antal

Pnom

Fp

Cirkulationspumpe

1

60,0 W

0,40

Beskrivelse

Cirkulationspumpe til varmt brugsvand

Reduktionsfaktor

Pumper
Pumpetype

0,0 W

Nej

Rør til varmt brugsvand
Rørstrækninger i fremløb
og returløb

l (m)

Tab (W/mK)

b

Cirkulationsrør

60,0

0,16

0,700

0,0

0,00

0,000

Varmerør
Rørstrækninger i
fremløb og
returløb

l (m)

Tab (W/mK)

b

Udekomp (J/N)

Afb. sommer
(J/N)

Varmerør i
kælder

80,0

0,16

0,700

J

J

Vandvarmere
Elvandvarmer
Beskrivelse
Andel af VBV i separate el-vandvarmere
Varmetab fra varmtvandsbeholder

Varmt brugsvand
Beskrivelse
Varmtvandsforbrug, gennemsnit for bygningen

Varmt brugsvand
250,0 liter/år pr. m²-etageareal

Temperaturfaktor for opstillingsrum

Elvandvarmer
0,0
0,0 W/K
1,00

Gasvandvarmer

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik

|
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Beskrivelse

Gasvandvarmer

Andel af VBV i separate gasvandvarmere

0,0

Varmetab fra varmtvandsbeholder

0,0 W/K

Virkningsgrad

0,5

Pilotflamme

50,0 W

Temperaturfaktor for opstillingsrum

1,00

Solceller
Beskrivelse

Nyt solcelle anlæg

Solceller
Areal 20,0 m²

Orientering s

Hældning 90,0 °

Horisont 0,0 °

Venstre 0,0 °

Højre 0,0 °

Diverse
Peak power 0,150 kW/m²

50

|
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Virkningsgrad 0,75

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
|
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,QGEON VQLQJDILVROHULQJVJUDQXODWLWDJUXP
8GI¡UHOVHDIIRGEU GW
QGULQJDIVWHUQNRQVWUXNWLRQQ\WDJUHQGH
2SE\JQLQJDIRYHQO\VRJWDJKXVHPHGWHUUDVVHU

,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO

rev . 03-09-2013

02-06-2013

100%

,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO

100%
100%
100%
100%

2SE\JQLQJDIQ\HWDJHDGVNLOOHOVHLWLGOLJHUHWUDSSHUXP
(IWHULVROHULQJHWDJHDGVNLOOHOVHPP
2SE\JQLQJDIQ\WWU JXOYLEROLJHUPEROLJ
YULJHE\JQLQJVDUEHMGHU

11%

1.697.268

100%
100%

5HQRYHULQJRJXGVNLIWQLQJDIYDQGLQVWDOODWLRQ

33%
33%


24.147.333

6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd

BLOKKE I ALT

100%

-

235.303.629


295.691

25%

25%

100%

total malerrenovering


38.023.534

25%
25%

25%





100%

33%

33%



50%

50%




6.860.038

6%

100%

100%


1.306.955

100%
100%

NRQRPL5RVHQK¡M

47.244.903


9.505.884








7.968.620






3.430.019


295.691

33%

29.734.407

33%

33%

33%



30.325.155


7.968.620



25%

25%

25%

25%

25%



100%
25%



100%


22.259.640

100%

11 Nedbrydning af opgang

891.805



Nye hvidevarer

8GVNLIWQLQJDIN¡NNHQHURJJDUGHUREHVNDEH







QGULQJDIVNLOOHUXPPY

10 Øvrige bygningsdele

100%

Ny varmeinstallation og radiatorer

100%

Renovering el-installation inkl ny gruppetavle

09 Tekniske anlæg

8GVNLIWQLQJIDOGVWDPPHULE\JQLQJHU

,IOJUHWWHOHVEODGQUXGI¡UHVGHULNNH QGULQJDIOHGQLQJHUXGHQIRUE\JQLQJHUQH

08 Afløb i jord og bygninger

100%

2.744.015


100%
25%

50%

25%


11.033.023

544.072


100%

5%

50%


21.020.126









Sammenlægn.




100%

50%


42.040.252

+ YHJXOYEHO JQLQJRJQ\IOLVHEHNO GQLQJSnY JJH

50%



100%

50%

50%

50%






Opretning

28.241.073


9.505.884







17.031.818






733.504



50%

50%

50%

50%

50%

12%

50%



50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

50%

8.571.145

684.443

4.447.389

3.439.314

1.857.568

92.492
92.492
924.922
92.492
521.055
134.114

4.127.193

136.728
136.728
2.332.413
1.644.393
492.220
1.990.581

7.371.909

1.529.055
321.862
1.850.961

1.166.206
364.440
273.455
1.865.930

34%

34%

34%

34%

50%

50%

6%

25%

34.874.883


8.210.093






3.430.019


1.306.955

Vedligeholdelse

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

21%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

34%

Vedligeholdelse

54.794.221 100%


19.011.767








2.613.911

4.179.892








21.020.126









modernisering

Forbedring/

2.269.726



2.754.660







363.700





2SE\JQLQJDIQ\JXOYNRQVWUXNWLRQYHGDOWDQVWXHHWDJHQ

100%

21%

50%

100%



100%

969.867



Tilgængelighed



100%





5.335.099





5HQRYHULQJDIHNVLVWEDGLVWXHHWDJHQLQNOK YHWJXOY

Ombygning/

181.850



100%

 25%

181.850 11%

 25%

664.312
8.319.052

 33%

4.316.583

3.338.158

8.319.052 33%

33%

 33%

33%

 33%

1.802.933

89.772
89.772
897.719
89.772
505.730
130.169



50%

34%

34%

34%

100%

100%

+ YHJXOYEHO JQLQJRJQ\IOLVHEHNO GQLQJSnY JJH

33%

33%

33%

33%

33%

33%

1.802.933 33%








4.005.805

132.706
132.706
2.263.813
1.596.028
477.743
1.932.034

7.155.088

Forbedring/
modernisering



100%

(WDEOHULQJDIQ\WEDGSnVDO

33%

33%

33%

33%

33%

33%

4.005.805 20%








7.155.088 33%

1.484.082
312.396
1.796.521

1.131.906
353.721
265.413
1.811.050

Tilgængelighed



100%

07 Vådrum

33%

33%

33%

33%

33%

33%

 33%
 33%
 33%










5.229.971

Ombygning/
Sammenlægn.

100%

Miljø

Miljø



NRQRPL5RVHQK¡M

25%

33%




33%

33%

33%



Renovering kældertrapper

(IWHULVROHULQJDIVRNOHUG FPXQGHUWHUU Q

33%
33%

25.209.250



(IWHULVROHULQJN OGHUORIWPP

06 Fundamenter og kælder

100%

50%

33%



33%

33%

33%

33%

33%

5.463.435

33%

33%








Total

1HGWJDQLQJDIHNVLVWWUDSSHRJUHSRVHLWUDSSHUXP

05 Etageadskillelse

20%

LQNOPRPV

100%

2SE\JQLQJDIDOWDQVWXHHWDJHQ

33%

19.803.122

33%

33%

33%







33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%

33%



50%

33%

33%

33%

21.682.086

3.469.228





33%

Enh. pris

100%

2SE\JQLQJDIQ\DOWDQ

25%

33%

33%

33%

Opretning













14.034.297

LQNOPRPV

100%

Terrasse stueetagen

6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Renovering altanbund

Altanfacaden

04 Altaner og altangange
Indgangsfacaden

,QGJDQJVDOWDQVDO

7UDSSHWLOVDO

Vinduespartier

Vinduespartier

100%


Gavle


100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total
LQNOPRPV

Enh. pris

version 2013 06 02 revideret 2016-09-03

LQNOPRPV

Altanfacaden

Enh. Antal

Enh. Antal

Indgangsfacaden

Vinduespartier

03 Døre og vinduer

Gavle 2 stk

Skæring huller i gavle

6WnONRQVWUXNWLRQHUIRUYLQGXHVKXOOHULJDYOH

3nE\JQLQJDINDUQDSSHULJDYOH

6WnONRQVWUXNWLRQLYLQGXHVKXOOHUDOWDQIDFDGHQ

PPHIWHULVROHULQJ

)DFDGHEHNO GQLQJ

Altanfacaden

6N ULQJLEHWRQIRUVW¡UUHYLQGXHUDOWDQIDFDGHQ

VN ULQJDIIDFDGHHOHPHQWHUYHGJODOWDQHU

6WnONRQVWUXNWLRQLDOWDQIDFDGHIRUVWDELOLWHW

PPHIWHULVROHULQJ

)UHPU\NQLQJDIIDFDGHSDUWLHU

)DFDGHEHNO GQLQJ

02 Ydervægge
Indgangsfacaden

Nedbrydning

2SE\JQLQJDIQ\IDFDGHLWUDSSHUXPXQGHUNRQVWUXNWLRQVWN

Stabuiliserende stålkonstriktioner

1HGWDJQLQJHNVLVWIDFDGHHOHPHQWHU

6N ULQJLEHWRQIRUVW¡UUHYLQGXHULQGJDQJVIDFDGHQ

6WnONRQVWUXNWLRQLYLQGXHVKXOOHULQGJDQJVIDFDGHQ

PPHIWHULVROHULQJ

,QGYHQGLJEHNO GQLQJDIQ\HIDFDGHHOHPHQWHU

)DFDGHEHNO GQLQJ

01 Tag





Blokkene

Dato

Økonomisk overslag Kildeparken afd. 51

Side: 1

Side: 2

83.478.512

-


19.011.767








8.210.093






3.430.019

-

-

-

-

4.179.892

-








21.020.126









DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder

-

-

-

-

-

363.700



8.571.145






-

-

1.857.568








4.127.193








7.371.909













5.335.099

DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder
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100%

100%

(WDEOHULQJDIKXOIRUYLQGXHLJDYOHVDPWnEQLQJPRGDGNRPVW

Vinduesparti i gavle og adkosmt



RSJUDYQLQJYHGRSIXJWHWPXUY UN

2PE\JQLQJDIEDGHY UHOVH

HWDEOHULQJDILQVWDOODWLRQHUIRUN¡NNHQHU

QGULQJDIYDUPHLQVWDOODWLRQ

0DOHUDUEHMGHU



8GVNLIWQLQJDIYLQGXHVSDUWLHUPRGJnUGUXP
Vinduesparti i gavle, åbning mod adkomst
Altaner og altangange



01.04

1HGULYQLQJDIJnUGKXVH



6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd



01.12



Gårdhavehuse i alt

Øvrrige bygningsdele



01.11

Øvrrige bygningsdele

01.10



HWDEOHULQJDILQVWDOODWLRQHUIRUN¡NNHQHU
Tekniske anlæg

01.09

01.07



Vådrum



2PE\JQLQJDIEDGHY UHOVH

5HWDEOHULQJDIIOLVHEHO JQLQJHU



Afløb i jord og bygninger

)XJWVLONULQJDIPXUY UNLQNORPO JQLQJDIGU Q



01.08

RSJUDYQLQJYHGRSIXJWHWPXUY UN

01.06



8GVNLIWQLQJDIJXOYEHO JQLQJLFDEROLJHUGHURPE\JJHVWLOGREEKXVH
Fundamenter og kælder



Etageadskillelse

01.05



(WDEOHULQJDIKXOIRUYLQGXHLJDYOHRJDGNRPVW
Døre og vinduer

01.03

Ydervægge

01.02


2SE\JQLQJDIJDYORJVWHUQNRQVWUXNWLRQ
)LNVHULQJDIWDJNRQVWUXNWLRQ

2SE\JQLQJDIQ\WDJNRQVWUXNWLRQPHGPPHNVWUDLVROHULQJ






Tag

01.01

Økonomisk overslag for gårdhuse

,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO

6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd



05.12



Gårdhavehuse ombygget til dobbelthuse i alt

Hvidevarer



05.11

1HGULYQLQJDIJnUGKXVH
,QGUHWQLQJDIN¡NNHQHU




05.10 Øvrrige bygningsdele



05.09 Tekniske anlæg



05.08 Afløb i jord og bygninger



05.07 Vådrum



Enh. Antal

8GVNLIWQLQJDIJXOYEHO JQLQJLFDEROLJHUGHURPE\JJHVWLOGREEKXVH

05.06 Fundamenter og kælder



05.05 tageadskillelse



05.04 Altaner og altangange

8GVNLIWQLQJDIYLQGXHVSDUWLHUPRGJnUGUXP



05.03 Døre og vinduer



05.02 Ydervægge

100%

2SE\JQLQJDIJDYORJVWHUQNRQVWUXNWLRQ
)LNVHULQJDIWDJNRQVWUXNWLRQ



31.383.668


8.398.815

100%

100%

100%







#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



33%

50%

50%

32.324.558 ####

-

-

-


14.222.751




2.067.769




16.034.038







43%

#####

#####

15%

25%

25%

25%

33%

33%

50%

12%

######

######



100%

######



50%

######

######

######

######

######

######

######

######



50%

NRQRPL5RVHQK¡M

17.001.959 #####

3.942.547




1.033.885


12.025.528





Opretning

NRQRPL5RVHQK¡M

13.601.758


1.301.337






632.306


14.193





50%




2.067.769


850.979

2.047.091




322.895


6.339.828





Opretning





Total

100%


28.386


37.848


1.916.080

LQNOPRPV

100%

33%

33%

100%


2.067.769 100%


2.578.724



#####

33%

50%

50%


7.384.890


645.790


Enh. pris

100%





 100%
8.325.366 





LQNOPRPV

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2SE\JQLQJDIQ\WDJNRQVWUXNWLRQPHGPPHNVWUDLVROHULQJ



Total
LQNOPRPV

Enh. pris
LQNOPRPV



Økonomisk overslag for gårdhuse til dobbelthuse

Enh. Antal



05.01 Tag

,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO

3.193.466




590.791


1.137.820

1.137.820

Miljø

3.784.257

Miljø

###

####

####

####

####

####

####

####

####

####

####

33%

33%

33%

33%

####

Ombygning/

Sammenlægn.

Ombygning/

-

1.483.285


632.306


850.979

Sammenlægn.

5.540.725


2.602.675






14.193


876.766

2.047.091



####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



33%

Forbedring/

Forbedring/

2.227.513


1.301.337






12.490


590.791


322.895

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####



50%

4.746.129


651.467

2.109.125



1.985.537





#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

#####

100%



34%

50%

50%

25%

25%

25%

25%

9.104.412

4.062.018




1.033.885


4.008.509





Vedligeholdelse

#####

100%

#####

100%

34%

34%

#####



34%

24%

25%

25%

Vedligeholdelse

1.137.820 ####


1.137.820

modernisering

#####

#####

15%

25%

25%

25%

33%

33%

#####



50%

50%

50%

modernisering

3.942.547 ####

3.942.547



Tilgængelighed

#####

#####

31%

50%

50%

50%

50%

50%

34%

34%

#####



33%

Tilgængelighed

-

Side: 4

10.242.232

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


5.199.838




1.033.885


4.008.509





DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder

Side: 3

6.973.642

-


1.301.337





-


651.467

-


12.490

-

-

-


2.699.916




322.895

1.985.537





DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
|
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24%



















)RUVLQNHOVHVV\VWHPYHVW VDPPHQK QJHQGHEDVVLQHU
Vandleg m dysser
Tagvands magasin 50 m3
5HJQYDQGVPDJDVLQWLOYDQGLQJDIKDYHU
Beplantning, Haver og inventr
1\HVROLW UHWU HULQFORSELQGLQJ
1\HIUXJWWU HULQFORSELQGLQJ









Legeplads
græs og terræn





%OnNLOGHYMH
%ROLJYHMH
Stier
Klyngehuse, pr enklave
(IIHNWEHO\VQLQJ







100%
100%




18.982.024

66.349.423

99.541.139

16.243.115

%HVSDUHOVHUSnGULIW
'LVSRVLWLRQVIRQGHQ
Andet:

I alt:

I alt:

Henlagte midler:

6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd



99.541.139

99.541.139

WNU

25%



16%

16%

NRQRPL5RVHQK¡M

Finansiering ustøttede arbejder:

Andet:

Ydelser:

136.668.478

Egen trækningsret:

WNU

Finansiering støttede arbejder:

100%

102 

257.034.112

2JDQLVDWLRQVGLVSRVLWLRQVIRQG

bolig

Samlede udgifter - ustøttede arbejder

100%

102 

393.702.590

8VW¡WWHGHOnQ

bolig

Samlede udgifter - støttede arbejder

100%

102 

6W¡WWHGHOnQ

bolig

Samlede udgifter - støttede og udsøttede arbejder

25%

24%


551.058.942

406.602.873







83.298.024




340.253.450



77.848.621

317.993.879

317.993.879

85%

100%



-

100%

77.848.621

Opretning

NRQRPL5RVHQK¡M

100%



100%



100%

100%



100%

100%





100%



100%



100%



-

102.679.800



100%



,QNOIRUGHOWHDUEHMGHU

1,0%



2,0%

1,5%

3,5%

100%

100%

100%

100%



100%

100%



-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%





-



-

-

-

-

-

-

-







Total
LQNOPRPV

Enh. pris
LQNOPRPV
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

)RUGHOWHDUEHMGHU XGI\OGHVDI/%)

Samlede udgifter i alt

Omkostninger og gebyrer i alt

Omkostninger
Gebyrer og byggetilladelse

Byggepladsomkostninger
'ULIWDIE\JJHSODGV
9LQWHUIRUDQVWDOWQLQJHU
Håndværkerudgifter inkl drift af byggeplads

Sum - bygningsarbejder, imkl moms

24 Omkostninger

Bygningsarbejder i alt inkl moms

Udearealer i alt

Belysning



,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO

6DJVQU
Sag:
Aarhus Syd

Fællesrum Klyngehuse
1HGVLYQLQJVEHGYHMYDQG



Bordtennis

Cykelstativer
$NWLYLWP¡GHVWHG







Nærlegeplader

+RFNH\EDQH



Fuglepæle

Multibane





Aktivitetsbane





Dyrkningsbede
/HJHSODGVHUE¡UQHKDYHRJYXJJHVWXHUnGLJKHGVEHO¡E



Græs
Grillpladser




Enh. Antal



)RUVLQNHOVHVV\VWHP¡VW UHQGHURJEDVLQHUPHGSHUPDQHQWYDQGVSHMO



Hække omkring haver

7DJYDQGIUDNO\QJHKXVHI¡UHVWLOEOnVWUXNWXU



1\WWHKDYHU K NOnJHPXOG

7DJYDQGIUDEORNNHI¡UHVWLOEOnVWUXNWXU



100%

100%

7UXJODQJV%OnNLOGHYHM



100%



100%

1HGVLYQLQJVEHGHYHMYDQGVW [OEP

100%







100%



100%

























-

Permeable belægninger på p-arealer
100%

















1HGVLYQLQJVEHGHYHMYDQG EUHGHWUXJODQGVNDEOLJEHDUEHMGQLQJ[OEP

Afvanding



100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Opretning



$VIDOWI OOHVDUHDOHU

100%

Total
LQNOPRPV

Enh. pris
LQNOPRPV



%HO JQLQJIRUWRYHRJRSKROG EHWRQIOLVHU







1\EHO JQLQJSnHNVLVWHUHQGH%OnNLOGHYHM


1\EHO JQLQJSnHNVLVWHUHQGHEROLJYHM

1\YHMIRUO QJHOVHDI%OnNLOGHYHM DVIDOWRJYHMNDVVH



Ny belægning klyngehuse

1\HYHMHEUHGHPHWHU DVIDOWRJYHMNDVVH





1\HYHMHEUHGHPHWHU DVIDOWRJYHMNDVVH





Ny vejstruktur og belægninger
1\HYHMHEUHGHPHWHU DVIDOWRJYHMNDVVH



5nMRUGDWDIJUDYHRJERUWN¡UHIRUYHMHRJVWLHU
0XOGDWKHQWHIUDGHSRWRJXGO JJH




0XOGDWDIU¡PPHRJGHSRQHUH

Boligveje - Jordarbejdet


0XOGDWDIU¡PPHRJERUWN¡UH

Beplantning at rydde





9HMNDVVHDWRSEU\GH HNVLVWHUHQGHSSODGVHUPHOOHPEORNNH





9HMEHO JQLQJDWRSEU\GHRJERUWVNDIIH EHWRQIOLVHU NO\QJHKXVH
Stibelægning at opbryde

9HMEHO JQLQJDWRSEU\GHRJERUWVNDIIH EHWRQIOLVHU PHOOHPEORNNHQH






Opbrydningsarbejder

Enh. Antal



UDEAREALER

,QGHNVIRUHWDJHEROLJHUNYDUWDO



















































































65.028.402 16%

65.028.402 10%



64.984.716

65.028.402 10%

10.611.329







54.417.073 10%

50.857.078

50.857.078

16.200.594

Miljø

Miljø

Ombygning/

































20%

13%

13%

13%

15%

51.792.710

51.792.710



64.332.535

51.792.710

8.451.530







43.341.180

40.505.775

40.505.775

2.781.431

Tilgængelighed

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%



Tilgængelighed

25%

Husleje beregning:

40.671.861

40.671.861



62.027.778

40.671.861

6.636.831







34.035.030

31.808.440

31.808.440

Sammenlægn.

Ombygning/

Sammenlægn.

Forbedring/

54%





18%

74.365.715

74.365.715

74.365.715

12.134.991







62.230.724

58.159.555

58.159.555

modernisering

Forbedring/

modernisering

46%

16%

15%

15%

62.302.763

62.302.763

62.302.763

10.166.560







52.136.203

48.725.424

48.725.424

Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

32%

32%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Side: 5

Side: 6

128.752.876



21.009.884
-




107.742.993

100.694.386

100.694.386

DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder

DXWRPDWLVN

Fordelte arbejder

ORGANISATION
Organisation
6RPGHWIUHPJnUDIPDWHULDOHWEHVWnUWHDPHWDIEUHGWIDYQHQGHUnGJLYHUH
LQGHQIRUKYHUYRUHVIDJRPUnGH9RUHVLQWHUQHUROOHRJDQVYDUVIRUGHOLQJYLO
KHOWQDWXUOLJWDIVSHMOHGLVVHIDJOLJHJU QVHU
2UJDQLVDWLRQHQRJDQVYDUVIRUGHOLQJHQHUVnOHGHVHQNHOWRJNODUWRSE\JJHW
±RJDIVSHMOHUHQRSWLPDOXGQ\WWHOVHDIWHDPHWVIDJOLJHNRPSHWHQFHURJHQ
HQW\GLJDQVYDUVIRUGHOLQJ
(QPHUHVSHFL¿NRJQXDQFHUHWIRUGHOLQJDI\GHOVHUQHYLONU YHUHWQ UPHUH
NHQGVNDEWLOGHWNRQNUHWHSURMHNW
9LKDUYDOJWDWXGI¡UHRSJDYHQVn.3)VWnUIRU´'HQNUHDWLYHSURFHV´
PHGWRWDOUnGJLYQLQJ3UHEHQ6NDDUXSVWnUIRUODQGVNDEVDUNLWHNWXUHQ
,QJHQL¡U¿UPDHW9LJJR0DGVHQYDUHWDJHUGHQLQJHQL¡UP VVLJHSURFHVRJKDU
9,$7UD¿NVRPXQGHUOHYHUDQG¡UYHGULQIUDVWUXNWXU

Kompetente nøglepersoner
7HDPHWV Q¡JOHSHUVRQHU YLO Y UH EODQGW ¿UPDHUQHV
DEVROXW PHVW HUIDUQH Sn RPUnGHW 9L WLOVWU EHU DW
NRQWDNWÀDGHQ WLO E\JKHUUHQ RJ EUXJHUQH XGJ¡UHV DI In
PHQPHJHWNRPSHWHQWHQ¡JOHSHUVRQHU
8GRYHUVSLGVNRPSHWHQFHUSnGHWIDJOLJHEHVLGGHUGLVVH
SHUVRQHUVDPWLGLJVDPDUEHMGVHYQHUGHUXQGHUE\JJHUHW
GLDORJEDVHUHWRJIUXJWEDUWVDPDUEHMGH

Himmerlands Boligforening
Afd. 51

Arkitekt MAA/ Partner
Jan Krogh

Sagsarkitekt/projektansvar

Sagsarkitekt

Sagsingeniør / projektansvar

Sagsansvarlig

Jan Krogh

Preben Skaarup

Kim Clausen

Peter Stanley Andersen

Arkitekt/designansvar

Projektansvar

Fagansvarlig / Anlæg

Projektansvarlig

Jan Krogh og

Anne Vium Skaarup

Ole Bondrop

Steffan Schiermer Nielsen

Landskabsarkitekt

Fagansvarlig / Installation

Kollektiv trafk

Catrine Hancke

Gert Larsen

Augustyn Rzepkiewicz-Hansen

Harry Christopher Riekehr
Arkitekter
Mathilde Rødbro og
Kristian Lange
Beboerkontakt
Jesper Laursen
Energi, bæredygtighed &
miljøledelse
Erik Frehr
Projektering, kvalitets- &
byggeledelse
Per Boier
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Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Landskabsarkitekt
Michael Hammelsvang

Fagansvarlig / Konstruktion

CykeltraÚk

Lars Just

Martin Kristian Kallesen

Økonomi og kalkulation
Gorm Nørmark-Larsen

TraÚksikkerhed
Troels Vorre Olsen
Tilgængelighed
Christina Mervald

PREBEN SKAARUP
Jan Krogh
Arkitekt MAA/partner
Sagsarkitekt/projektansvar/designansvar

Preben Skaarup
Landskabsarkitekt MAA/MDL/PLR
Landskabsarkitekt/designansvar

Kim Clausen
Teknikumingeniør
Projektingeniør

Peter Stanley Andersen
Civilingiør/partner/seniorplanlægger
Projektingeniør

Harry Christopher Riekehr
Arkitekt MAA/partner
Arkitekt/designansvar

Anne Vium Skaarup
Landskabsarkitekt MAA/ledelse
Landskabsarkitekt

Ole Bonderup
Diplomingeniør
Projektingeniør

Steffan Schiermer Nielsen
Diplomingiør
Trafikplanlægger

Kristian LAnge
Arkitekt MAA
Arkitekt/sagsarkitekt

Catrine Hanche
Landskabsarkitekt MDL
Landskabsarkitekt

Gert Nylund Larsen
Teknikumingeniør
Ingeniør, installationer

Augustyn Rzepkiewicz-HAnsen
Civilingiør
Trafikplanlægger

Mathilde Rødbro
Arkitekt MAA
Arkitekt/sagsarkitekt

Michael Hammelsvang Jørgensen
Landskabsarkitekt MAA
Landskabsarkitekt

Lars Just
Teknikumingeniør
Projektingeniør

Martin Kristian KAllesenCivilingiør
Trafikplanlægger

Gorm Nørmark-LArsen
Arkitekt MAA, byggeøkonom
mdb, bygningskonstruktør
Økonom

Troels Vorre Olsen
Civilingiør/trafiksikkerhedsrevisor
Trafikplanlægger

Jesper Laursen
Arkitekt MAA
Beboerkontakt/projektledelse

Erik Frehr
Arkitekt MAA/konstruktør
Energi og bæredygtighed

Christina Merwald
Diplomingeniør/tilgængelighedsrevisor
Trafikplanlægger

Per Boier
Bygningskonstruktør
Projekterings- og byggeledelse

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik

|
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PROCESBESKRIVELSE

Projektkontor
Teamet vil etablere et projektkontor, hvor alle parter kan mødes på dagligt eller ugedagsbasis. Det
er vores erfaring og holdningen at en fælles base
vil øge kvaliteten gennem hele projektforløbet. Et
projektkontor til orientering af borgere, beboere,
byggemøder og diverse møder, vil sikre at meget
viden tilføres og øge ejerskabet til projektet.
KontoWORKSHOP
ret vil være rum for orientering og sparring, som vil
maksimere kvaliteten gennem projektforløbet frem
til det endelige projekt.
56
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Dispositionsforslag
Beskrivelse af forslagets forudsætninger:
• Arkitektonisk ide, funktioner, miljø, overordnet
materialevalg, etageareal og trafikaleforhold.
• Beliggenhedsplan, plan- og facader
• Konstruktive- og installationsprincipper
• Tidsplan for projektering, udbud og udførelse
• Økonomisk overslag med hovedposter
• Myndigheder
• Kvalitetssikring og granskning

Helhedsplan
Afstemning

Da værdier er reflekser der aktiveres, når der skal
træffes beslutninger, bliver værdigrundlaget den
overordnede ramme, som spændes ud over en fysisk, organisatorisk og faglig virkelighed. Udgangspunktet er at aktiviteter og praksis skal afspejles i
værdigrundlaget og i de 3 ben, som gensidigt understøtter hinanden, jf. illustration. Værdigrundlaget skal fungere som den røde tråd og fastholde
bygherrens succeskriterier igennem et langt byggesagsforløb.
Et eksempel på overordnet værdigrundlag for
Kildeparken 2020:
• At skabe et levende krydsfelt i bydelen, som
en del af ”Helhedsplan 2020, Kildeparken”
• At skabe et overskueligt og trygt miljø med
respekt og nærvær
• At give beboerne et æstetisk, funktionelt og
mere tidssvarende hjem
• At skabe et socialt og miljømæssigt mere
bæredygtigt byggeri
Processen gør det muligt at udforme et projekt af
brugerønsker, som tager hensyn til bygherreorganisationens ønsker, potentielt uden at maximere projektets arealmæssige ramme. Nogle gange er den
bedste ide langt fra den dyreste!

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Godkendt
Skema A

Workshops i opstarten samler alle idéer
Workshop Processen ses primært i opstartsfasen,
hvor alle idéer kommer på bordet. Boligforeningen
og beboerrepræsentanter høres og rådgiverne kan
samle det hele til et projektforslag.
Stadie p.t i processen

Værdigrundlag

Fysisk ramme

Løbende økonomisk risikostyring
Fra starten gennemgåes projektøkonomien i helhedsplanen. Der udarbejdes et økonomisk risikoregister til risikostyring af det følgende projektforløb.
Dette er redskaber der gør det muligt at få det rette
overblik fra starten af forløbet, samt holde en stram
løbende styring, som løbende detaljeres og ajourføres, hver gang forudsætninger og påvirkninger ændres. I dispotitionsfasen er overslag baggrund for
fastlæggelse af den økonomiske ramme, hvor projektfasens detaljerede budgetter løbende reducere
usikkerhedsmargin. Opstår der uforudseelige udfordringer undervejs udarbejdes der plan for kompenserende tiltag, såfremt dette er nødvendigt. KPF
bliver ofte rost af bygherrerne for vores stramme
økonomistyring, der medfører at der kan gennemføres store projekter inden for den fastlagte ramme.
Drejebogen sammenkobles med en tidsplan, der er
en vekselvirkning mellem proces og delbeslutninger, så det sikres at politiske terminer, udbudstekniske terminer og praktiske terminer overholdes.
Tidsplanen ajourføres løbende, så fremdrift og plan
sammenholdes, så der kan foreslås initiativer til opretning af evt. afvigelser.

Vi foreslår i dette projekt en række udvidede workshopmøder hvor Projektgruppen inviteres ind på
tegnestuen, her vil vi i fællesskab få vendt og modificeret ideer og udkast ved hjælp af skitser, små
modeller og ”live” 3D modellering på storskærm
via pc. Dette gør det muligt at se og afprøve forskellige løsninger med det samme, med kvalificererde
input fra flere faggrupper fra rådgiverteamet.

Organisering/struktur

Værdibaseret projektforløb
Som styringsværktøj igennem projektet udarbejder teamet en drejebog, der klart definerer processer, kompetencer og milepæle. Denne synliggøres for byggesagens parter og baner vejen for et
gennemsigtigt byggesagsforløb, med ejerskab og
konsensus omkring kvalitet, tid og økonomi men
er samtidig de bedste arbejdsbetingelser for alle
byggesagens parter. Som det første gennemgåes
den fremlagte helhedsplan, for fælles forståelse af
udgangspunktet.

Tværfaglige workshopforløb
KPF har i flere projekter med stor succes forestået
og afholdt en række workshops, hvor brugere, brugerrepræsentanter, specialkonsulenter, meningsdannere og stakeholders bringes sammen og fastlægger et værdibaseret projektgrundlag igennem
dialogbaseret teamwork. Herigennem sikres at meget tilgængelig viden tilføres projektet, samt at en
stor gruppe får ejerskab. Herved opnås konsensus
omkring tid, økonomi og kvalitet.

Aktivitet

Intro
Det bydende team, lægger vægt på kvalitet frem for
kvantitet, hvor kreative og smukke løsninger lever
op til bygherrens ønsker til funktion, tid og økonomi.
Udformningen sker i en fortløbende og tæt dialog
mellem rådgivere og bygherren, med udgangspukt i
værdiskabelse for bygherre. Rådgivningen styres af
totalrådgiver KPF's projektleder Jan Krogh, der har
den personlige kontakt til bygherren og er ansvarlig
for projektforløb og kvalitetssikring gennem firmaets KS-system.

OPSTART OG FORSLAGSFASE
Projektforslag
Beskrivelse og dokumentation af:
• Samlede arkitektonisk holdning og materialevalg
• Situationsplan, planer, snit og facader
• Principielle møbleringsplaner
• Etageareal og lejlighedsstørrelser
• Konstruktioner og energiramme
• Installationers omfang, føringer mv.
• Tidsplan for projektering, udbud og udførelse
• Summarisk budget og totaløkonomiske bereg.
• Myndigheder
• Risikobehæftede forhold
• Kvalitetssikring og granskning

Info til beboere /projektgruppe/ Sociale aktiviteter
Opstart
WORK
SHOP

Dispositionsforslag
WORK
SHOP

BRUGERSAMARBEJDE / SAMARBEJDE MED STYRE- OG PROJEKTLEDELSE
Projektet vil I sit samlede forløb fra det nuværende program og helhedsplan til færdigt hovedprojekt
gennemgå en række faser, hvor der med stigende detaljeringsgrad tages stilling til alle projektets
problemstillinger. Fra en videreudvikling af dispositionsforslaget med stor indflydelse af beboerrepræsentanter vil processen få et stigende teknisk
indhold.
Vi betragter os selv som katalysator for et tillidsbaseret samarbejde i fht bygherre og brugere, og
vores proces og redskaber vil være målrettet dette
forløb og sikre en frugtbar dialog i alle faser.
Som et led i videreudviklingen ser vi høj grad vores
opgave i at inspirere og guide – men også at skubbe
til grænserne og udfordre opgavens indhold.
Med program og skema A godkendelse gennemført vil vi strukturere den viderer proces i tre overordnede faser, der på hver sin måde engagerer
byggeudvalget og projektgruppen - og afklarer projektforhold i en kontinuert proces: Forslagsfasen,
Projekteringsfasen og Udførelsesfasen.

Projektforslag

WORK
SHOP

DISPOSITIONSFORSLAGSFASEN
1. møde: Gennemgang af Helhedplan / konkurrenceforslag.
Efter helhedsplan og konkurrenceforslag har ligget
og simret i baghovedet hos de involverede parter,
er der sikkert kommet tanker og ideer til videreudvikling. Projektgruppen har her mulighed for yderligere at vælge nogle nedslagspunkter i projektet,
hvor de gerne ser en videreudvikling / præcisering
eller en helt ny vinkel af. På mødet gennemgåes
forslag til disse samt projektet generelt, hvor der
zoomes helt ud, perspektiveres med nye ideer og
friske indspark i fællesskab.
Dette muliggøres bla. via realtime ideudvikling i 3D,
hvor det er muligt at prøve ideer af i et kompetent
og tværfagligt forum af arkitekter og ingeniører,
med afsæt i, at den gode ide ikke altid er dyr.
2. møde: Opfølgningsmøde
Projekttilpasning, hvor evt. revisioner til forslag
samt nye input inkorporeres. Møderne giver en
transparens i processen hvor projektgruppen løbende er med i udviklings og beslutnings arbejdet, hvilket giver en tryghed gennem processen.
3. møde: Godkendelsesmøde
Projekttilpasning, hvor evt. revisioner til forslag inkorporeres. Godkendelse af oplæg dispositionsforslag.

PROJEKTERINGSFASE

PROCESDIAGRAM

Tværfaglig
workshop

Info til beboere / projektgruppe

Info til beboere/ projektgruppe / Sociale aktiviteter

Forprojekt

Hovedprojekt
Projektering til udbud

WORKSHOP - FÆLLES RETNING
OG MÅL MED KILDEPARKEN 2020
3URJUDPPHULQJHQIRUHVOnVVRPYLVWLQGOHGWPHG
HQZRUNVKRSPHGEUHGGHOWDJHOVHIUDE\JKHUUHRUganisationen, hvor deltagerne via en ”struktureret
EUDLQVWRUP´ RJ JUXSSHDUEHMGH GLVNXWHUHU Y UGLJUXQGODJHW
7HPDHUQHIRUHIWHUI¡OJHQGHZRUNVKRSVDIVWHPPHV
med programeringens progression og diskuteres
LQGLGHQY UGLP VVLJHUDPPH'HWHUY VHQWOLJW
DWRPIDQJRJWHPDHUIDVWV WWHVLHWW WVDPDUEHMGH
PHGE\JKHUUH
Når entreprenøren er fundet, afholdes en workshop
gerne med alle underentreprenører, beboerrepræsentanter, rådgiver og boligorganisationens medarbejdere. Formålet er at få afstemt forventningerne til hinanden igennem byggeperioden. Dette er
særligt vigtigt for entreprenørerne, der her får viden
om, hvor de skal tage hensyn til beboerne, hvilket
erfaringsmæssigt resulterer i færre beboerklager.

PROCESBESKRIVELSE
RENOVERING OG NYBYGGERI
Nyhedsbreve holder beboerne løbende orienteret
Nyhedsbreve er tænkt som regelmæssige udgivelser, der bl.a. kan orientere beboerne om projektets
og byggesagens udvikling.
Hjemmeside
Abhim.dk er oplagt til at vise, hvordan byggesagen
skrider fremad ved eksempelvis at lægge billeder
m.v. ud på siden og vise status for renoveringen.
Beboermøder
Faste beboermøder er ligeledes til orientering om
byggesagens udvikling. Undervejs i byggesagen
kan der blive behov for at indkalde til ekstraordinær
generalforsamling, hvis der skal træffes beslutninger af større karakter.

Værdi

WORKSHOP

Byggeudvalg

Rådgivere

Vi vil i procesbeskrivelsen for renovering fokusere
på de særlige indsatsområder hvor renoveringesprojekterne adskiller sig fra nybyggeri.
Fase diagrammet viser, hvilke elementer en sag bør
indeholde, skaleret i forhold til opgavens type/størrelse, og på hvilke tidspunkter elementerne bringes
i spil.
Beboerinddragelse
Ved renoveringsopgaver i en boligforening, som
samtidig skal være brugbar for beboerne, er det
vigtigt at beboerne inddrages – inddrages rettidigt.
Renoveringen vil have en betydelig indflydelse på
beboernes hverdag, hvorfor det er vigtigt med en
tidlig inddragelse i processen for at sikre et medejerskab i projektet.
Konkret vil det betyde at beboerne i en periode skal
acceptere gener af et vist omfang, eksempelvis
genhusning for en periode. I den forbindelse er det
meget vigtigt at beboerne informeres tidligt således at der er mulighed for i god tid at finde andre lokaliteter og evt. flytte inventar m.v. Det er afgørende for flow og succes i byggeprocessen, er at der er
en effektiv minimering af de gener der vil være for
beboerne. Dertil kommer vigtigheden af information til de berørte om tidspunkt, omfang og årsag til
de gener som ikke kan undgås. Vi mener derfor at

Godkendt
Skema B

Projekt start

Hovedprojekt
Endelig afklaring af byggetilladelsens betingelser
samt for udbud, kontrahering og udførelse:
• Byggesagsbeskrivelse
• Arbejdsbeskrivelser og tilbudslister
• Hoved-, oversigts-, bygningsdels- og detail- og
tavletegninger samt diagrammer
• Ajourført beregninger for etageareal, bebyggelsesprocent, akustik, statik, energiramme mv.
• Myndigheder og risikobehæftede forhold
• Kvalitetssikring, udbudskontrlplan og granskning
• Tidsplan for arbejdets udførrelse
• Tilbudsindhentning, samlet budget og totaløkonomi
• Kontrahering og bekendtgørelse om kontrakter
(EU)
• - Projektopfølgning og skema B
Licitation

Projekteringsledelse
IRUSURMHNWHULQJVIRUO¡EHW
Forprojekt
Redegørelse og dokumentation for endelig
udformning i relation til myndighedskrav:
• Arkitektur, materialer, planforhold mv.
• Konstruktioner, tekniske installationer, beregninger samt hovedtegninger, herunder situationsplan og udearealer
Projektanalyse
• Ajourført tidsplan og styrende budget
Forslagsfase
• Myndighedsandragende indsendes
Projektering Ny fremtid for
Kildeparken 2020
• Kvalitetssikring og granskning

det er altafgørende at beboerrepræsentanter deltager i planlægningsmøder vedrørende udførelsen
af byggearbejderne. I dette forum er det muligt at
de udførende og beboerne kan mødes og drøfte
byggesagens fremdrift og hvilke tiltag der evt. kan
iværksættes for minimering af gener.
I god tid før udførelsen af byggearbejdet sættes i
gang, udarbejdes et informationsmateriale – i forbindelse med et større projekt som dette afholdes
der et informationsmøde – hvor vi overfor beboerne
oplyser hvad der skal ske, i hvilken rækkefølge og
hvornår. Her vil vi også redegøre for de forventelige
gener og for de forholdsregler der tages fra byggeledelsen, med henblik på at begrænse generne
mest muligt. Det er af afgørende betydning, at de
oplyste tidsplaner holdes, idet beboerne i modsat fald vil opleve unødige gener. Dette kræver en
stram opfølgning på byggearbejdets tidsplan.
Beboerinddragelsesprocessen
Et højt informationsflow sikrer engagement og ejerskab. Et kontinuerligt og korrekt informationsflow
fremmer engagement og motivation hos beboerne og bidrager til at afværge misforståelser
og unødvendige rygtedannelser. Samtidig kan
de mest interesserede beboere få ejerskab over
processen og være med til at påvirke projektet.
For at få det fulde udbytte skal man være i stand
til at omsætte beboernes signaler til handling.

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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UDFØRELSESFASE

Drift
Skriftlig varsling
af berørte beboere

Møde med driftspersonale
Skriftlig varsling
af berørte beboere

5 års
gennemgang

Løbende varsling af berørte beboere

Dialog med driftspersonale

1 års
gennemgang

Info til beboere / projektgruppe/ Sociale aktiviteter
Udførelse

Godkendt
Skema C

Fagtilsyn
Kvantitative og kvalitative kontrol. Udarbejder tilsynsplan
• Kontrolopgaver, tilsynsnotater og rapporter
• Tilvejebringer oplysninger
• Byggemøder
• Mangellister samt udbedring
• Samlede budget efter tilbudsindhentning
• Myndigheder
• Tidsplan og stadeafrapportering
• Opgørelser og kontrol
• Skema C

Aflevering

Byggeledelse
Styring af byggeriets samlede tids-, kvalitetsmæssige
samt økonoiske forløb samt dokumentation heraf.
Koordinering af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.
• Tilrettelæggelse og udførelse
• Byggepladsplan og logistikplan
• PSS, sikkerhedskoordinering og dokumentation
• Bestemmelser for tilsyn, koordinering og dokumentation
• Styring af tid
• Samlede økonomiske forløb og byggeregnskab
• Myndigheder
• Orientering af bygherre
• Indsamling af D&V
• Afleveringsforretning & 1. års eftersyn
• KS

GENHUSNING
Det vil være nødvendigt at genhuse beboerne i
forbindelse med ombygningen af boligerne, denne
kan for at mindske gener for beboerne, foregå efter
nedenstående procedure:
• Erstatningsboliger til genhusning tilvejebringes
af bygherren.
• Der afholdes orienteringsmøde for de berørte
beboere i god til forud for tidspunktet for genhusning, hvor sted, tid og variehed (midlertidig/permanent) for genhusningen oplyses.
• Der entreres med et flyttefirma, som skal forestå alt det praktiske i forbindelse med genhusningen, og som i god tid forud leverer flyttekasser til
beboerne.
• Orienteringsskrivelse til beboerne, hvori angives hvorledes flytningen skal forløbe, hvem der gør
hvad, hvad beboeren skal gøre, og hvad flyttefirmaet tager sig af.
• Orienteringsskrivelse til beboerne, hvori angives
erstatningsboligens tilstand (istandsat), hvem der
gør hvad, hvad skal beboeren selv gøre, og hvad
gøres af bygherrens håndværker i forbindelse med
indflytning og indretning af sig i erstatningsboligen.
• Løbende orientering til genhusede beboere om
byggesagens fremdrift og stade, således evt. tidsforskydninger for tilbageflytning er kendt i god tid.
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Tilkald
De renoverede bygninger tages løbende i brug, normalt opgangsvist. Driftspersonalet vil i en periode
komme til at stå i situationer, hvor de skal forholde
sig til, om en henvendelse fra en beboer er ”drift”
eller ”projekt”. Beboerhenvendelser vedr. projektet
skal driftspersonalet kunne sende videre til byggeledelsen. Dette er vi meget opmærksomme på.

Styring af byggeprocessen
Når disse ting er på plads, har byggelederen optimale rammer at virke i, og man kan derefter supplere de klassiske aktiviteter med nye vinkler, som gør
tingene bedre.

Det er alt afgørende for at bibeholde det hævede
kvalitetsniveau efter renoveringen, at driftspersonalet føres sikkert ind i driften af afdelingen. Det
er vores erfaring, at indkøringsfasen løber fra aflevering til årsgennemgang. Den løbende dialog mellem byggeledelsen og driftspersonalet sikrer også
vidensopsamling mhp. fokusemner ifm. årsgennemgangen.

• Individuelt fastlagte rapporteringsrutiner fra
byggeledelsen til bygherren

Styring af byggeprocessen
Et vigtigt element i en god styring af byggeprocessen er at erkende, at der ikke er nogen lette løsninger. De klassiske Byggeleder-dyder, samt effektivt
tilsyn og projektopfølgning er i højsædet, og det er
hårdt arbejde. Skelettet i vor byggeledelse er DAV’S
og FRI's ydelsesbeskrivelse.
Det er også vigtigt at fastholde, at grundlaget for
en god byggeplads skabes i projekteringsfasen: Der
skal være en realistisk tidsplan, en god logistikplan,
der skal være et bygbart projekt, og der skal være et
godt afregningsgrundlag med en detaljeret tilbudsliste.

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Nedenstående gennemgås nogle forskellige forhold, som vi finder relevante:

• Tiltag som understøtter, at alle personer i afdelingen tager ejerskab, og dermed at hærværk reduceres.
Dette kan f.eks. være et drengeklub-initiativ, som
kobler "gråzone-drenge" til byggepladsen, og andre
boligsociale initiativer.
Konfliktråd
Det er ikke givet – men det er sandsynligt – at der
i renoveringsprojekter opstår situationer, som kan
udvikle sig til konflikter. Vores indgang til dette er
primært at styre uden om konflikter, således at alle
oplever fairness. Når dette måtte svigte, skal konflikter som udgangspunkt altid løses på det lavest
mulige niveau, men lykkes dette ikke, skal uoverensstemmelsen hurtigt bringes op på næste niveau
i organisationen. Dette skal ske, inden tingene går i
hårdknude, og i sådanne situationer træder et kon-

fliktråd til som en enhed, der har overblik og med
medlemmer, der har kompetence internt i egen
virksomhed.
Fremmedsprogede
Det skal overvejes, om der er behov for en særlig informationsindsats over for beboere, som har
problemer med at forstå og tale dansk. I afdelinger
med mange børn viser det sig ofte, at alle foretrækker at få informationen på dansk; men det skaber
en positiv stemning, at andre muligheder overvejes.
Enkelte meget afgørende informationer (f.eks. om
indboforsikringen) bør udarbejdes på flere forskellige sprog.
Aflevering og mangelafhjælpning
I de fleste boligbygge- og renoveringsprojekter vil
det være relevant at arbejde med løbende teknisk
gennemgang med henblik på ibrugtagning og dermed også med løbende mangelafhjælpning.
Dette betyder i praksis, at afleveringsforretningen
kan reduceres til stort set at være en juridisk forretning, hvor man opsummerer og journaliserer det
hidtidige forløb.

BÆREDYGTIGHED
Bæredygtighed skal ikke plastres på sent i designforløbet, men bør indtænkes fra starten. Derfor er
der benyttet en Integreret Design Proces (IDP) der
gennem en holistisk tankegang bringer alle fagkompetencer tidligt i spil. Et af målene hermed er, at
den stigende detaljering af projektet finder sted på
det bedst mulige beslutningsgrundlag. Bæredygtighed i byggeriet, herunder design af integrerede
løsninger kræver en tæt dialog mellem bygherre,
brugere, ingeniører, landskabsarkitekter og arkitekter. Der findes PT ikke nogen entydig definition af
IDP, men det er teamets helt klare mål at arbejde
med en veldefineret IDP-strategi mod at skabe et
bæredygtigt byggeri, der i højere grad end sædvanligvis sikrer succes end mange andre tilgange.
Dette vil teamet opnå ved hjælp af nedenstående
delparametre:
• Kendetegnet og styrken ved vores IDP er
klare delmål,
målsætning og mål.
• En iterativ proces, der udvikler og åbner op
for ny viden og teknologi.
• Alle involverede i projektet deltager på lige
fod, alle har taleret og vil blive hørt.
• Afklaring af roller i teamet tidligt i processen.
• Holistisk eller ”systemetic thinking” med intentionen om at producere noget, hvor helheden er større end del-elementerne og ofte økonomisk fordelagtige.
• Fokus på den totaløkonomiske ramme.
• Brug af eksperter, både interne som eksterne.
• Brug af intelligente værktøjer ( BIM )

KVALITETSSIKRING
Selvom målet ikke er en Passivhus certificering,
er den viden om alle kvalitetskriterierne og de bygningsmæssige løsninger disse fagspecialister tilfører, garant for at vi fra første dag har stor fokus og
kompetence på bæredygtighedsdelen af hele projektet.
For os betyder bæredygtighed i byggeriet, at bygherren får en bygning, der gennem hele processen
fra de første tanker og ideer er i støbeskeen til den
står færdig og er i drift, er gennemtænkt og gennem
hele sin levetid, slider minimalt på verdens naturlige ressourcer. Derudover har bygningen et optimalt
inde-klima og et minimalt energifor-brug til gavn for
såvel brugere og driftspersonale.
Materialer og løsninger vil bl.a. valgt ud fra deres
rengørings- og vedligeholdelsesvenlighed samt et
minimalt energiforbrug. Det sikrer, at alle bygningsdele, som kræver vedligehold, er tilgængelige for
dette med minimalt brug af hjælpemidler. Et bæredygtighedsoptimeret byggeri er det synlige tegn
på, at der er draget omsorg for såvel beboere af
bygningen, men også for det miljø og de omgivelser
vi alle er en del af.
Et passivhus er en byggestandard, der ved fokuseret udnyttelse af passive tiltag såsom solorientering, indre varmekilder, høj isoleringsgrad af klimaskærm og kompakthed, giver mulighed for at
bygge særdeles energireducerende hvilket resulterer i et ekstremt lavt energiforbrug. Dette uden
unødige installationsmæssige tiltag hvilket kan gøre
et traditionelt varmeanlæg overflødigt.
Beboere i passivhuse har glæde af god indendørs
komfort og et godt indeklima både vinter og sommer.

De enkelte aktiviteter er koordineret i en tværfaglig kvalitetssikring på specifikt udvalgte tidspunkter
i fht det konkrete projekt. Al projektering udføres
i henhold til tegnestuens Projekteringshåndbog,
som også indbefatter en Kvalitetssikrings-håndbog.
Håndbogen tager afsæt i Byggestyrelsens KS-cirkulære af marts 2001, og kan forenklet beskrives som
følger:
Generelt: Organisation og proces
• Firma- og projektorganisation, herunder KS funk
tionen i firmaet
• Ansvarsforhold i firmaets generelle organisation
• Ansvarsforhold i projektorganisationen
• Sagsgang vedr. kommunikation, internt såvel
som eksternt
• Krav til dokumentation og KS fasevis i hht DANSKE ARK/FRI´s faser
KS aktiviteter gennemføres fasevis jvf. den viste
strategiplan. I projektforløbet gennemføres forskellige KS aktiviteter:
Løbende granskningsprotokol
Projektteamet gennemfører løbende en gransknings af projektets fasebestemte fokusområder.
Denne KS aktivitet gennemføres således som egenkontrol af sagsmedarbejderne. Som et operationelt
redskab hertil er der udarbejdet checklister, der
sammenfatter konkrete relevante kontrolelementer
i hver fase. Check listerne fungerer som huskelister
ved fasegennemførelse - og som kontrolredskab
ved faseafslutning. De er grundlæggende opdelt i:

KS FASEFORLØB:

•
•
•

Tegnestuen
Myndigheder
Bygherren

KS kontrol v. faseskift.
Ved relevante faseskift gennemføres en KS kontrol,
hvor ”eksterne” medarbejdere gransker projektet
og anfører/noterer spørgsmål og kontrolbemærknigner til opfølgning i efterfølgende fase. De eksterne medarbejdere udvælges med baggrund i stor
erfaring med tilsvarende projekter - og bidrager til
at tilføre projektteamet teknisk spidskompetence.
Ved faseskift vil KS materialet således udgøre:
• Kontrolliste for såvel generelle som sagsspecifikke forhold
• Et sæt granskede tegninger med anførte
spørgsmål og risikoforhold til opfølgning i næste fase
• Et sæt referater af afholdte møder med kontrol
for indarbejdede beslutninger. (bygherre-, bruger-, myndigheds- og projekteringsmøder)

DGNB DIAGRAM - 5 BÆREDYGTIGHEDS FOKUSPUNKTER

Vi har en holdning til vores omgivelser og mener at
vi bør tilgå klodens knappe ressourcer med omhu
og omtanke. Et bæredygtigt byggeri er ensbetydende med et byggeri af høj kvalitet, hvor alle tænkelige
forhold er blevet vurderet, så de valgte materialer
og løsninger er gennemtænkte og velovervejede.
I renoveringen af Kildeparken 2020 har vi ambitioner om også at have et højt kvalitetsniveau på
bæredygtighedsområdet i hele processen, og har
derfor tilknyttet Passivhus designer Erik Frehr fra
KPF til vort projektteam. Han kan vejlede omkring
bæredygtighed i bred forstand og rette fokus på de
specifikke områder og løsninger, man skal være opmærksom for at få et så bæredygtigt byggeri som
muligt i det givne tilfælde.

PASSIVHUS DIAGRAM

Kravene til et passivhusbyggeri modsvarer betingelserne til den nuværende frivillige bygningsklasse
2020, der bliver det almindelige bygningsreglement
krav fra år 2020. Med passivhuscertificeringen har
således sikret os, at vi har den fornødne indsigt og
kompetence til at opfylde kravene til fremtidens
byggeri.
Ved denne renoveringen af Kildeparken 2020 kan
vi med udgangspunkt i ønsker og krav, finde den
rette balancere mellem energi, bæredygtighed og
arkitektur, i et udtryk der er tidssvarende og langtidsholdbart.
KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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RISIKOSTYRING

EKSEMPEL PÅ RISIKOREGISTER

Formålet med risikostyringsprocessen er at identificere og reducere/eliminere risici i en struktureret,
kontinuert proces gennem hele projektets levetid,
med henblik på at opnå følgende overordnede risikostyringsmål:
• Økonomi: Projektet skal gennemføres uden
budgetoverskridelser.
• Tid: Projektet skal gennemføres uden forsinkelser.
• Kvalitet: Det renoverede byggeri skal leve op
til projektets visioner.

Risikotyper
For at kunne vurdere hvor stor indflydelse de identificerede hændelser har på risikostyringsmålene,
skal disse kvantificeres i det omfang, det er muligt.
Til dette formål indføres følgende risikotyper på delprojektniveau:
• Økonomi. For denne risikotype vurderes den
samlede budgetoverskridelse.
• Tid. For denne risikotype vurderes den samlede forsinkelse for projektet.
• Kvalitet. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til visionerne
for projektet.

Risikostyringsmålene danner grundlag for definition
af projektets risikotyper, der anvendes som overordnede parametre i forbindelse med vurdering af
projektets risikoniveau.
Risikostyringsprocessen foreslås implementeret
i projektet ved at etablere en procedure og dertil
knyttede værktøjer, der tilvejebringer følgende:
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Risikoregister
Projekt:
ProjektNumber:
Delprojektleder:
Version
Revisionsdato:
Oprettelsesdato:

Myndighed

14-10-2011
Risikovurdering

Identifikation

Projektfase

Kategori

Status

Tid

Kvalitet

Beskrivelse

Dato

Økonomi

Registrering

Nr.

Risikoniveau

Konsekvens (1 - 5)

Tid

Det er vigtigt at forstå at risikostyring er og bliver en
central og integreret del af projektledelse, og derfor
skal denne funktion også forankres her.
Projektlederne og de faglige ledere er ansvarlige for
risikostyring på delprojektniveau, og skal gennemføre følgende aktiviteter:
• Opdatere og vedligeholde et register over de
identificerede hændelser, der er relevante for
deres delprojekt eller fagområde.
• Sørge for at afsætte et dagsordenpunkt til risikobehandling i projekteringsmøder.
• Sørge for at afsætte et dagsordenpunkt til risikobehandling i møder med bygherren.
• Sørge for, at konklusionen af drøftelserne frem
går af mødereferatet.
• Foreslå ansvarlig for implementering af risikoreducerende tiltag, og afklare dette med den
relevante delprojektleder eller faglige leder.

Kvalitet

•

(1 - 5)

Med et grundigt og altid opdateret risikoregister,
er projektledelsen og bygherren sikker på at der er
gjort alt for at der ikke dukker aktiviteter op som kan
”vælte” projektet eller projektøkonomien.
Som det fremgår af efterfølgende skemaer vil de
enkelte risici altid være fulgt op af en vurdering af
sandsynligheden for at hændelsen sker, en vurdering af økonomien hvis hændelsen indtræffer og
mulige afværgende tiltag.
Med et risikoregister er det muligt hele tiden at fokusere på de hændelser som har de største konsekvenser og dermed størst betydning for projektet.

•

Identifikation af risici. (uønskede hændelser)
Vurdering af hvor signifikante de identificerede
hændelser er for projektet.
Formulering af tiltag, der kan reducere hændelsernes indflydelse på projektet.
Giver overblik over roller og ansvar i forbindelse
med risikostyringen.

Økonomi

•
•

Sansynlighed

På lige fod med en detaljeret og stramt styret økonomi er det vigtigt hele tiden at have overblik over
de risici som på kort og lang sigt kan påvirke projektet.

Niveau Ø

Niveau T

Risikoreducerende t

Niveau K

1
1

13-10-2011

V1

Lukket

VVM-screening af DNU-projektet

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

10-10-2012

V2

Lukket

VVM-screening af hovedstation nord og syd del 2

2

1

3

1

2

6

2 Ikke kritisk

Observation

Ikke kritisk

Ingen

2

13-10-2011

L1

Lukket

Lokalplan nr. 887 og kommuneplantillæg nr. 11 for
DNU samt SMV-rapport

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

3

13-10-2011

L2

Lukket

Indsigelse mod lokalplanforslag nr. 907 vedr.
adgang til letbane

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

4

13-10-2011

L3

Lukket

Evt. indsigelse mod lokalplanforslag nr. 888 vedr.
ny Herredsvej

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

08-11-2011

L4

Lukket

5

2

1

1

10

4

5 Observation

Ikke kritisk

Observation

Dialog med Aarhus Kommune & Klage
Miljøklagenævnet

08-11-2011

L5

Lukket

Dispensation fra LP 887 til engrossalg (Kommunen
gav afslag)
Klage til Naturklagenævnet over afslag på
engrossalg

5

2

1

1

10

4

5 Observation

Ikke kritisk

Observation

Ingen

08-11-2011

L6

Lukket

Dispensation til flytning af den sydlige adgangsvej
mod vest

1

1

1

5

1

1

4 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

04-01-2012

L7

Lukket

1

1

3

1

1

3 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

L8

Lukket

Indsigelse mod etageboliger på Tueager
Indsigelse mod TDC-telemast på matr. nr. 5n
(deadline = afslutning af kommunal behandling)

1

06-02-2012

1

1

1

3

1

1

3 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

06-02-2012

L9

Lukket

Bemærkning til Kommuneplanstrategi 2008,
Byområde ved Brendstrup og Tilst

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

06-02-2012

L10

Lukket

Bemærkning til Kommuneplanforslag 2009,
ændring af arealudlæg til højhuse ved DNU

1

1

1

3

1

1

3 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

19-03-2012

L11

Lukket

Dispensation fra LP 887 til ændret stiforløb omkring
delområde IV

1

1

1

2

1

1

2 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

14-11-2012

L12

Åben

Dispensation fra LP 887 til ændret forløb af den
østlige busvej

3

1

3

1

3

9

3 Ikke kritisk

Observation

Ikke kritisk

Ingen

14-11-2012

L13

Åben

Dispensation fra LP 887 til flytning af den østlige
adgangsvej til Vester Eng

3

1

3

1

3

9

3 Ikke kritisk

Observation

Ikke kritisk

Ingen

14-11-2012

L14

Åben

Dispensation fra LP 887 til etablering af den østlige
vejadgang med stier m.m.

3

1

3

1

3

9

3 Ikke kritisk

Observation

Ikke kritisk

Ingen

5

13-10-2011

A1

Lukket

Adgang fra Incuba til fremsendel
se af ansøgning om lokalplanlægning for Incubas
arealer

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

6

13-10-2011

A2

Lukket

Adgang fra Incuba
til lokalplanlægning for Incubas arealer

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

7

13-10-2011

A3

Lukket

Adgang fra Incuba til lokalplanlægning for Incubas
arealer (fristforlængelse)

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

8

13-10-2011

A4

Lukket

Ekspropriation af naboa
realer vest for Skejby Sygehus

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

9

13-10-2011

A5

Lukket

Retssag om lovlighed af ekspropriation af
naboarealer vest for Skejby Sygehus

1

5

3

1

5

3

1 Observation

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

10
11
12
13

13-10-2011

A6

Ingen

Ingen

Identificeret

Vejret til letbanestation (via evt. servitut)

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

13-10-2011

A7

Lukket

Adgang til eksproprierede arealer

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

13-10-2011

A8

Identificeret

Aflysning af forældede rådighedsservitutter

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

13-10-2011

A9

Identificeret

Erhvervelse af dele af CF-gården fra Aarhus
Kommune (udskudt på ubestemt tid)

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

14

13-10-2011

A10

Åben

Erhvervelse af dele af Herredsvej fra Aarhus
Kommune

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

15

13-10-2011

A11

Åben

Erhvervelse af dele af Bredstrup busvej fra Aarhus
Kommune

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

16

13-10-2011

A12

Åben

Erhvervelse af dele af Kirstinemindesvej fra Aarhus
Kommune (til nye vejanlæg)
Erhvervelse af dele af Bækhusvej fra Aarhus
Kommune, jf tilladelse til byggemodning etape 1

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

1

1

1

1

1

1

1 Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ikke kritisk

Ingen

17

13-10-2011

A13

Lukket

0HJHWODY

/DY

0LGGHO

+¡M

0HJHWK¡M

18

13-10-2011

A14

Åben

5
4
3
2
1

10
8
6
4
2

15
12
9
6
3

20
16
12
8
4

25
20
15
10
5

19

13-10-2011

A15

Åben

20

13-10-2011

A16

Lukket

21

13-10-2011

A17

Åben

Erhvervelse af dele af Incubas arealer til Ringen
Erhvervelse af dele af matr. nr. 6b Skejby, Århus
Jorde fra Århus Kommune (stand by)
Overdragelse af dele af matr. nr. 6a til Aarhus
Kommune til udvidelse af Brendstrupgårdsvej
Overdragelse af dele af eksproprierede arealer fra
Aarhus Kommune til Region Midtjylland, jf. (A13)

5LVLNRQLYHDXHU
1HGUHJU
.ULWLVN
2EVHUYDWLRQ
,NNHNULWLVN

12
5
0

QVH

YUHJU

QVH

25
10
4
EKSEMPEL
EKSEMPEL
PÅPÅ
ETEN
RISIKOREGISTER
RISIKOMATRIX

60
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CURRICULUMVITAE

CURRICULUMVITAE

BRUTTOLISTE: Jan Krogh

Jan Krogh
$UNLWHNW0$$3DUWQHU

Efteruddannelse
2011
%\JJHMXUDRJ$%
2011

%\JJHULHWV'ULIW 9HGOLJHKROG

2010

3URMHNWOHGHOVH

2010

(QHUJLULJWLJGHVLJQDUNLWHNWXU



%HVW\UHOVHVDUEHMGHLSUDNVLV

2000

Partnering

Jan Krogh



Tegnestueledelse

I



%\JQLQJVMXUD



6WXGLHWXUHWLO(XURSDVKRYHGVW GHU'XEDL1HZ<RUNRJ%DQNRN

Nøglekvalifikationer
6NLWVHULQJ3URMHNWHULQJ%\JKHUUHNRQWDNW$NNYLVLWLRQ3URMHNWVDOJ
Networking, Ledelse
Info

MN#NSIGN
0RELO
KPF Arkitekter AS

Udvalgte referencer - Bygherrerådgivning

9LVLRQVYHM
Postboks 505

භ

1¡UUHVXQGE\,GU WVFHQWHU 
PðRPE\JQLQJPDVWHUSODQ
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU

භ

1LHOVHQ &KULVWHQVHQUHYLVLRQVILUPD$DOERUJ8QGHURSI¡UHOVH
7RWDOUHQRYHULQJRJRPE\JQLQJDIPðILUPDGRPLFLO
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU

භ

Tulip Food, Randers, 2003
$GPLQLVWUDWLRQRJODERUDWRULXPPðPLOLRQHU
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU

'.$DOERUJ
7  

Primære uddannelser

Arkitekt MAA, Arkitektskolen i Aarhus
Byggetekniker

7¡PUHU


Udvalgte referencer - Bygherrerådgivning
භ

භ

භ

62
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1¡UUHVXQGE\,GU WVFHQWHU 
PðRPE\JQLQJPDVWHUSODQ
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU
1LHOVHQ &KULVWHQVHQUHYLVLRQVILUPD$DOERUJ8QGHURSI¡UHOVH
7RWDOUHQRYHULQJRJRPE\JQLQJDIPðILUPDGRPLFLO
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU
Tulip Food, Randers, 2003
$GPLQLVWUDWLRQRJODERUDWRULXPPðPLOLRQHU
6DJVDUNLWHNWE\JKHUUHUnGJLYHUSURMHNWOHGHU

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

*RGVEDQHDUHDOHW$DOERUJ%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQN 
 IDPLOLHEROLJHU
35
Iamilieboliger, 
3500
 Pð
mð, 
36 PLR
miR NU
kU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHURSI¡UW

Udvalgte referencer - Boligbyggeri

&XUULFXOXP9LWDH

Efteruddannelse
2011
%\JJHMXUD RJ
og $%
AB 
2011
%\JJHULHWV'ULIW 9HGOLJHKROG
2010
3URMHNWOHGHOVH
2010
(QHUJLULJWLJGHVLJQDUNLWHNWXU

%HVW\UHOVHVDUEHMGHLSUDNVLV
Partnering
2000
Tegnestueledelse

%\JQLQJVMXUD

6WXGLHWXUHWLO(XURSDVKRYHGVW GHU'XEDLRJ1HZ<RUN%DQNRN


භ

Kildeparken, Aalborg
.RQNXUUHQFHIRU%ROLJVHOVNDEHW+LPPHUODQG
425 boliger - renovering og nybygning
,NNHDIJMRUW
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$OPHQHEROLJHUSå.ULGWVO¡MIHQ
(WHUQLWJUXQGHQE\JJHIHOW4
IRU/HMUER
Skitsering pågår
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

Langdyssen, Svenstrup
0DVWHUSODQXGYLNOLQJDIEROLJRPUnGH 
DOPEOROLJHUPðHUKYHUYVE\JQLQJHU
%\JKHUUHUnGJLYHUVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

(WHUQLWWHQ%\JJHIHOW% 
EROLJHUPð
IRU6¡UHQ(QJJDDUGRJ/HMUER
%\JKHUUHUnGJLYHUVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

9LVLRQVYHM$DOERUJ3OXVEROLJ 
XQJGRPVEROLJHUPðPðHUKYHUY
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

&XUULFXOXP9LWDH

Erhvervserfaring

Partner KPF Arkitekter AS

.6$UNLWHNWHU$6DGPGLUHNW¡URJSDUWQHU

6¡UHQVHQ .URJKNRPSDJQRQ

2OH6¡UHQVHQ7HJQHVWXH$DOERUJDQVDW

1%7HJQHVWXH5LQJN¡ELQJDQVDW

& :7HJQHVWXH6YHQGERUJDQVDW

&

භ

'D9LQFL3DUNHQ$DOERUJSU PLH$(QJJDDUG$6 
%ROLJHUKHUDIWRHWDSHUPHGEROLJHUPðPLRNU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$UFWLF%XLOGHUV1XXN*U¡QODQG 
(QHUJLYHQOLJHEROLJHUSn*U¡QODQG
6DJVDUNLWHNWHUSURMHNWOHGHU

භ

%DXWDVWHQHQ6YHQVWUXS+LPPHUODQG$QGHOVEROLJIRUHQLQJ 
IDPLOLHEROLJH
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

(WHUQLWWHQ6NU QWHQ$DOERUJ6(QJJDDUG$6 
HMHUEROLJHU9XQGHWLNRQNXUUHQFHPð
6DJVDUNLWHNWHUSURMHNWOHGHU

භ

)LOVWHGYHM%ROLJIRUHQLQJHQ+LPPHUODQG 
5HQRYHULQJDIEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

6YHQVWUXS0LGW6YHQVWUXS%ROLJIRUHQLQJHQ+LPPHUODQG 
5HQRYHULQJDIKXVH
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

/LRQV3DUN$DOERUJ1¡UUHVXQGE\%ROLJHVHOVNDE 
EROLJHUIRU'$%
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

'$&*UXQGHQ1¡UUHVXQGE\1¡UUHVXQGE\%ROLJVHOVNDE 
EROLJHUPð
6
SagsarkitekterproMektleder
NLW NW  M NWO G

භ

0HMHULJUXQGHQ+DVOHY'$% 
EROLJHUIRU'$%
Sagsarkitekt

භ

=HQQLD3DUNHQ$DOERUJ6(QJJDDUG$6 
VWNHWDJHUVEROLJHUPð
6DJVDUNLWHNWHUSURMHNWOHGHU

භ

+MRUWHSDUNHQ$DOERUJ&$72,QYHVW 
VWNHWDJHUVEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

&DHQIDPLOLHVKXVHRJVRPPHUKXVH

Udvalgte referencer - Erhvervsbyggeri
භ

භ

භ

129,$DOERUJ
.RQWRUILUPDGRPLFLOYHG$$8&PðFDPLOO
Sagsarkitekt
(WHUQLWWHQ$DOERUJ6(QJJDDUG$6 
$GP%\JJHULWLO3OXVEROLJPð
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU
9LVLRQVKXVHW$DOERUJ 
)LUPDGRPLFLOSnPð.3) VQ\H$DOERUJDIGHOLQJ
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

CURRICULUMVITAE

භ

(WHUQLWWHQ$DOERUJ 
(UKYHUYVE\JJHUL6NLEHWPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

171RUGM\OODQGV7UDILNVHOVNDE%XVWHUPLQDO$DOERUJ 
1\NXQGHUWHUPLQDOPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

129,$DOERUJ129, $(QJJDDUG$6 
(UKYHUYVE\JJHULWLO129,Pð
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

5XVWHQERUJ$DOERUJ3RVWGDQPDUN 
2PE\JQLQJPð
Sagsarkitekt

භ

1RUGLVN6RODU6YHQVWUXS$(QJJDDUG$6 
$GP%\JJHULPð
Sagsarkitekt

භ

$PEHUFRQ6W¡YULQJ$PEHUFRQ 
PðDGPPðSURGXNWLRQ
3URMHNWOHGHUVDJVDUNLWHNW

භ

.ULVWHOLJWIDJIRUEXQGILUPDGRPLFLO$DOERUJNULVWHOLJWIDJIRUEXQG 
$GP%\JJHULPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

$DOERUJ7U  )LQHU.HIOLFR$DOERUJ$DOERUJ7U  )LQHU 
PðDGPPðODJHUKDO
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

1\W)LUPDGRPLFLO.ULVWOLJ)DJIRUHQLQJH$DUKXV.5,)$ 
$GP%\JJHULPð
M
J
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

7XOLS)RRG&R5DQGHUV7XOLS)RRG 
$GPRJODERUDWRULXPPðPLRNU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHUE\JKHUUHUnGJLYHU

භ

/LPIMRUGVKXVHW$DOERUJ.6/DXJHW 
%ROLJRJ(UKYHUYVNDUUpPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

9LHZ+RXVH$DOERUJ7¡PUHILUPDHW6¡UHQ%HUQKDUG$6
PðILUPDGRPLFLO
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

6W¡YULQJ1RUG
0DVWHUSODQ(UKYHUYVE\JJHULPð
Sagsarkitekt

භ

+¡MHQVYHM6NDJHQ
(UKYHUYVE\JJHULEXWLNVFHQWHUPð
Sagsarkitekt

භ

6YHQVWUXS6\G$DOERUJ.RPPXQH 
0DVWHUSODQIRU(UKYHUYPð
Sagsarkitekt

භ

(LQVWLQV%RXOHYDUG$DOERUJ$(QJJDDUG$6 
0DVWHUSODQIRU(UKYHUYRJ8GGDQQHOVHVE\Pð
Sagsarkitekt

&XUULFXOXP9LWDH

*RGVEDQHDUHDOHW$DOERUJ%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQN 
IDPLOLHEROLJHUPðPLRNU
Sagsarkitekt

&XUULFXOXP9LWDH

CURRICULUMVITAE
භ

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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&

&

CURRICULUMVITAE

Udvalgte referencer - Undervisning

Udvalgte referencer - Undervisning

භ

129,$DOERUJ129, 
PðRJXQGHUYLVQLQJ
Sagsarkitekt

භ

129,$DOERUJ129, 
PðRJXQGHUYLVQLQJ
Sagsarkitekt

භ

&:2$XGLWRULXP 
$XGLWRULXPWLO$$8&Pð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

&:2$XGLWRULXP 
$XGLWRULXPWLO$$8&Pð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

භ

Tranum Skole, Brovst, Jammerbugt Kommune
,GU WVRJXQGHUYLVQLQJVIDFLOLWHWHU
Sagsarkitekt

භ

Tranum Skole, Brovst, Jammerbugt Kommune
,GU WVRJXQGHUYLVQLQJVIDFLOLWHWHU
Sagsarkitekt

භ

129,$DOERUJ129, 
PðRJXQGHUYLVQLQJ
Sagsarkitekt

භ

129,$DOERUJ129, 
PðRJXQGHUYLVQLQJ
Sagsarkitekt

Udvalgte referencer - Ældreboliger / -center

Udvalgte referencer - Ældreboliger / -center

භ

/LRQV3DUN$DOERUJ1U6XQGE\%ROLJVHOVNDE 
%ROLJHUPðPLRNU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

/LRQV3DUN$DOERUJ1U6XQGE\%ROLJVHOVNDE 
%ROLJHUPðPLRNU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$WWUXSK¡M9RGVNRY5HJLRQ1RUGM\OODQG 
Pð,QVWLWXWLRQPEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$WWUXSK¡M9RGVNRY5HJLRQ1RUGM\OODQG 
Pð,QVWLWXWLRQPEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

3HQVLRQDWHW6RQMDYHM5HJLRQ1RUGM\OODQG 
%ROLJHUIRUVY UWKDQGLFDSSHGHPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

3HQVLRQDWHW6RQMDYHM5HJLRQ1RUGM\OODQG 
%ROLJHUIRUVY UWKDQGLFDSSHGHPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

OGUHFHQWHU6RILHJnUGHQ$DOERUJ+DVVHULV%ROLJIRUHQLQJ 
 OGUHEROLJHUPð
3 M NW NLW NW
ProMektarkiteNWsagsarkiteNWproMektleder
NLW NW M NWO G

භ

OGUHFHQWHU6RILHJnUGHQ$DOERUJ+DVVHULV%ROLJIRUHQLQJ 
 OGUHEROLJHUPð
3 M NW NLW NW
ProMektarkiteNWsagsarkiteNWproMektleder
NLW NW M NWO G

භ

'UDFKPDQQVKDYH$DOERUJ%ROLJVHOVNDEHW'9% 
SOHMHEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

'UDFKPDQQVKDYH$DOERUJ%ROLJVHOVNDEHW'9% 
SOHMHEROLJHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

7LPDQGVYHM+DGVXQG+DGVXQG.RPPXQH
SOHMHEROLJHU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

7LPDQGVYHM+DGVXQG+DGVXQG.RPPXQH
SOHMHEROLJHU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

Asetek AS
PðHUKYHUYVE\JJHULYHNVLVW)LUPDGRPLFLO
Sagsarkitekt

භ

1RUGM\VNH(MHQGRPPH5LLNLP NLHYHM$DOERUJ 
5HQRYHULQJPHGLHRJ,7YLUNVRPKHGPðSULVHMRSO\VW
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

.,$0RWRUV1¡UUHVXQGE\ 
)DFDGHUHQRYHULQJSULVHMRSO\VW
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

9HG+¡MHQH/LQGKROP/+,QYHVW 
23 beboerstyrede andelsboliger
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

+DVVHULVKDYH$DOERUJ3DOOHUWRIW 
%ROLJUHQRYHULQJVSURMHNWPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

|

.RUQEORPVWYHM$DOERUJ1U6XQGE\%ROLJVHOVNDE
9DQGUHKMHPRPE\JJHWWLODOPEOLYHU
J
S M & revisioner henførende til “udbud med forhandling”
SagVDUNLWHNWSURMektleder
Supplerende
materiale

භ

Asetek AS
PðHUKYHUYVE\JJHULYHNVLVW)LUPDGRPLFLO
Sagsarkitekt

භ

1RUGM\VNH(MHQGRPPH5LLNLP NLHYHM$DOERUJ 
5HQRYHULQJPHGLHRJ,7YLUNVRPKHGPðSULVHMRSO\VW
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

.,$0RWRUV1¡UUHVXQGE\ 
)DFDGHUHQRYHULQJSULVHMRSO\VW
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

9HG+¡MHQH/LQGKROP/+,QYHVW 
23 beboerstyrede andelsboliger
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

+DVVHULVKDYH$DOERUJ3DOOHUWRIW 
%ROLJUHQRYHULQJVSURMHNWPð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

.RUQEORPVWYHM$DOERUJ1U6XQGE\%ROLJVHOVNDE
9DQGUHKMHPRPE\JJHWWLODOPEOLYHU
J
S M
SagVDUNLWHNWSURMektleder

&
&XUULFXOXP9LWDH

භ

Udvalgte referencer - Renovering / Ombygninger

&
&XUULFXOXP9LWDH

Udvalgte referencer - Renovering / Ombygninger
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Udvalgte referencer - Kirkelige byggerier
9HVWHU+DVVLQJ6RJQHJnUG9HVWHU+DVVLQJ 
2PE\JQLQJVRJQHJnUGPðSULVHMRSO\VW
Arkitekt, sagsarkitekt

භ

7LOE\JQLQJWLO$VVHQV.LUNH$VVHQV0HQLJKHGVUnG 
Tilbygning til kirke
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHUSU PLHNRQNXUUHQFH

භ

/RXQV$OVWUXS6RJQHJnUG0HQLJKHGVUnG 
Pð
Sagsarkitekt

භ

භ

Harry Christopher Riekehr
$UNLWHNW0$$3DUWQHU

Nøglekvalifikationer
3URJUDPPHULQJVNLWVHULQJNRQNXUUHQFHURJE\JKHUUHNRQWDNW
3URMHNWOHGHVOHSURMHNWHULQJGHWDOMHULQJ8GEXGRJSU NYDOLILNDWLRQ
Info

Erhvervserfaring:

Partner, KPF Arkitekter AS

3DUWQHU.6$UNLWHNWHU$6RJ%U¡JJHU$UNLWHNWILUP$6
2004-2006
KS Arkitekter AS; Aalborg
2002-2004
GPP Arkitekter, Aarhus

*M¡UW]$UNLWHNWHU$DUKXV

$UNLWHNWILUP/DGHJDDUG 3DUWQHUH $UNLWHNWILUP1RUG$6

7¡PUHUY/HLI$QGHUVHQ$DOERUJ

%DQJVER6WUDQG0HQLJKHGVKXV 
Om- og tilbygning
Sagsarkitekt - Skitseret
Siemested menighedshus, Menighedsråd
Pð
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNW

Udvalgte referencer - Sport, Idræt & Fritid

භ

-HWVPDUN,GU WVFHQWHU 
Visionsplan - skitseret
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

-,) 
1\W.OXEKXVPð
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$DOERUJ9 GGHO¡EVEDQH
Visionsplan - skitseret
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

$DOERUJ9 GGHO¡EVEDQH
2PE\JQLQJDIPðSXEOLNXPVIDFLOLWHWHU
3URMHNWDUNLWHNWVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

Sprog
Dansk, engelsk og tysk
Civil status
*LIWE¡UQ
Privat adresse
*UDQYHM$DOERUJ
EDB Kvalifiaktioner
06:RUG06([FHO3KRWRVKRS
Specialekspertise
.RQNXUUHQFHSURMHNWHU
.XOWXUKXVHIRUVDPOLQJVORNDOHUELEOLRWHNHU
Adminstrations- og erhvervsbyggeri
Undervisnings- og sportsbyggeri
Boligbyggeri, nybyggeri og renoveringer
%¡UQHRJ OGUHLQVWLWXWLRQHU
Zoologiske Haver
6SRUWV RJ
Sportsog IULWLGVE\JJHUL

I
KFU#NSIGN
0RELO

KPF Arkitekter AS
9LVLRQVYHM
Postboks 505
'.$DOERUJ

1¡UUHVXQGE\,GU WVFHQWHU 
Visionsplan - skitseret
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

7  

Primære uddannelser
2004
&DQG$UF$UNLWHNWVNROHQL$DUKXVDIG$%\JQLQJVNXQVW
DIGHOLQJIRUHQHUJLRJE UHG\JWLJKHG

%\JQLQJVNRQVWUXNW¡U %7+
BTH, $DOERUJ
Aalborg

Byggetekniker BTH Aalborg

7¡PUHU5RV

EFG Bygge og Anlæg, HF- Matematik

&X
&XUULFXOXP9LWDH

භ

+&KULVWRSKHU5LHNHKU

Efteruddannelse
2013
SUSTAINovation seminar DGNB bæredygtigt byggeri
2012
8GHUXP'HVLJQRJ'ULIW$DOERUJ.RPPXQH
2012
%\HQV(MHQGRP8GYLNOLQJRJLQYHVWHULQJL$DOERUJ
2010
3URMHNWOHGHOVH.H\OHDUQLQJ
2010
.XUVXVL%5Y9,$

Studietur, Amsterdam Holland

%UDQGRJ%55DPE¡OO

%5

Bæredygtighed i byggeriet, seminar
2006
Studietur, Duabi
2005
6WXGLHWXU0DOP|+HOVLQJERUJ6YHULJH
2005
3URMHNWHULQJSURFHVVW\ULQJDQVYDU$$
$UNLWHNWVNROHQGLYVWXGLHUHMVHU(XURSD86$&DQDGD
Vietnam

&XUULFXOXP9LWDH

භ

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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CURRICULUMVITAE
භ

3XQNWKXVHLVGU7UDQGHUV6¡UHQ%HUQKDUG$6
OHMOLJKHGHUPðVNLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNW

භ

GREEHOWKXVH$DOERUJ.DWR,QYHVW
PðVNLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWRSI¡UW

භ

SXQNWKXVHL6GU7UDQGHUV6¡UHQ%HUQKDUG$6
OHMOLJKHGHUPðVNLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNW

භ

%ROLJHUL/¡NNHQ.DDH*UXSSHQ
3ODQO JQLQJDIPðRPUnGHVNLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWHU

Udvalgte referencer - Boligbyggeri
'UDJHQ*RGVEDQHQ$DOERUJ%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQN
XQJGRPVEROLJHUPðRJPðHUKYHUYLDOWPð
PðPLR
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU
7LOE\JQLQJ9LOOD'LJHVYDOHYHM*RGWKnE6WHIDQ2YHUE\
7LOE\JQLQJWLOHQIDPLOLHKXVPðPLRNU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWHURSI¡UW

භ

*RGVEDQHDUHDOHW$DOERUJ%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQN
XQJGRPVEROLJHUPðPLRNU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHURSI¡UW

භ

*RGVEDQHDUHDOHW$DOERUJ%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQN
IDPLOLHEROLJHUPðPLRNU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHURSI¡UW

භ

NROOHJLHY UHOVHUVNWY U*RGVEDQHQ$DOERUJ
%ROLJIRUHQLQJHQ)MRUGEOLQNPðPLRNU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHUVNLWVHUHW

භ

 OGUHEROLJHURJGDJOLJYDUHEXWLN*LVWUXS$ODEX%ROLJ 
3OHMHEROLJHUPð
3URMHNWOHGHUVNLWVHUHW

භ

'D9LQFL3DUN$DOERUJSU PLH$(QJJDDUG$6 
%ROLJHUKHUDIWRHWDSHUPHGEROLJHUPðPLRNU
g
- opI¡UW
p
Skitserende sagsarkitekt

භ

%ROLJHUL)UHGHULFLD/DVVHQ 0¡OOHU$6
3ODQO JQLQJDIPðJUXQGVW\NNH6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNW

භ

%ROLJHUL6YHME N6LONHERUJ/DVVHQ 0¡OOHUEROLJHU
Pð6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNW

Udvalgte referencer - Renovering
භ

.XOKXVHWNRQWRUKXV$DOERUJ6¡UHQ%HUQKDUG$6
PðPLRNU
6NLWVHUHQGHVDJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHURSI¡UW

Sport & Fritid
භ

Sundhedshus i Sæby, 2013-14
6XQGKHGVKXVL6 E\SnFDPðPLRNU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

%MHUJE\KDOOHQ+M¡UULQJ.NRPPXQH
(6&2UHQRYHULQJRJLQGUHWQLQJDIHNVLVWHUHQGHLGU WVKDOPð
PLRNU3URMHNWOHGHU

භ

Aalestrup ,GU
$DOHVWUXS
IdrætVFHQter,
WVFHQWHU $DOHVWUXS
Aalestrup, 
2012
(6&2UHQRYHULQJRJWLOE\JQLQJ Pð PLRNU
6DJVDUNLWHNWSURMHNWOHGHU

භ

+HVWHVWXWWHUL$OIDUYDG
6WDOGRJULGHKDOPðPLRNU

භ

6Y¡PPHKDOYHG*LJDQWLXP$DOERUJ.RPPXQH
SU PLHLNRQNXUUHQFHLVDPDUEHMGHPHG.M U 5LFKWHUPLRNU
3URMHNWOHGHURSI¡UW

භ

9LVLRQVSODQ-HWVPDUN,GU WVFHQWHUPðUHQRYHULQJRPE\JQLQJ
PLRNU3URMHNWOHGHU

භ

-HWVPDUN,GU WVIRUHQLQJ-,)Q\HY UHOVHURSI¡UW

භ

K\WWHUSn*DXWHIDOO1RUJHPðXQGHURSI¡UHOVH

Erhvervsbyggeri :
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භ

6'.%LOHU7R\RWD$DOERUJPðVNLWVHUHW

භ

$PEHUFRQ6W¡YULQJPðDGPPðSURGXNWLRQRSI¡UW

භ

2OOHUXSYHM$DOERUJ7UDQVIRUPDWLRQDIHNVLVWHUHQGHNRQWRURJ
SURGXNWLRQVE\JQLQJPðVNLWVHUHW

භ

7UXFNYHM.¡JH+RWHORJ.RQWRUE\JQLQJHUPðVNLWVHUHW

භ

$DOERUJ7U  )LQHUPðDGPPðODJHURSI¡UW

භ

.RQWRUKXV.¡JHPðVNLWVHUHW

&XUULFXOXP9LWDH

භ

&XUULFX
FXOXP9LWDH

භ

CURRICULUMVITAE
භ

9LHZ+RXVH$DOERUJPðVNLWVHUHW

භ

8OVWHG6SDUHNDVVHSU PLHPðRSI¡UW

භ

.ULVWHOLJ)DJEHY JHOVH$DUKXVPðRSI¡UW

භ

.ULVWHOLJ)DJEHY JHOVH$DOERUJPðRSI¡UW

භ

3RODU6HHIRRGL+DOV)LUPDGRPLFLORJODJHUPðVNLWVHUHW

භ

,QYLWD&LW\6\G$DOERUJPðRSI¡UW

Mathilde Asgaard Rødbro
Arkitekt MAA


1ÕJOHNYDOLILNDWLRQHU
Idéskitsering/ formgivning, Konkurrencer, Programmering/ idé udvikling,
Grafisk fremstilling og layout, fremlæggelse

Undervisning:
භ

5HELOG(IWHUVNROHXGYLGHOVHRJUHQRYHULQJPðVNLWVHUHW

භ

,GU WVKDO%URYVW6NROH%URYVWPðRSI¡UW

(UKYHUYVHUIDULQJ
2007-
KPF Arkitekter AS
2002-2007
GGP Arkitekter (studiearbejder)
2005
AART Arkitekter (praktik + studiearbejde)
3ULPÃUHXGGDQQHOVHU
2007
Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus
2000
Matematiske studentereksamen fra Thisted Gymnasium

Renovering :
භ

1RUGM\VN(OKDQGHO$DOERUJPðXGI¡UW

භ

3DWLHQWKRWHO$DOERUJSU PLHPðXGI¡UW

භ

%ROLJHUSn/LQGKROPVYHM1U6XQGE\PðRSI¡UW

භ

)XQNLVHQIDPLOLHKXVH9HVWHUPDUNVYHML+DVVHULVPðRSI¡UW

CURRICULUM VITAE

(IWHUXGGDQQHOVH
2013
Risikostyring og successiv kalkulation i byggerier –
Teknologisk Institut
2010
BR10
2010
ADT

,QIR
Mathilde A. Rødbro
f.1981
mr@kpf.dk
KPF Arkitekter AS,
Visionsvej 51
Postboks 505
DK 9100 Aalborg
T [+45] 98 13 37 38



Offentlige bygninger og instutioner:


Daginstitution 9HVW
'DJLQVWLWXWLRQ
Vest, 6N\GHEDQHYHM
6N\GHEDQHYHM, $DOERUJ
Aalborg 
1 SU
præmie
PLH Li NRQNXUUHQFH
NRQNXUUHQFH,
PðRSI¡UW

භ

1¡UUHVXQGE\,GU WVFHQWHU)LUPDVSRUWPðVNLWVHUHW

භ

1¡UUHVXQGE\,GU WVFHQWHU:HOOQHVVPðVNLWVHUHW

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

භ

5HVWDXUDQWL$DOERUJ=RRPðRSI¡UW

x Kildeparken 2020 - Blåkildevej, - Aalborg Øst, Himmerland Boligforening,
(2013) renovering og nybyggeri af 471 lejligheder.
Ark. Konkurrence

%ROLJE\JJHUL

x Hasserishave, Hasseris - Aalborg, Nybolig v./Palle Ørtoft, (2011),
38 luksuslejligheder
x Brøndumsgård, etape 2, Viborg, Boligselskabet Viborg og Boligselskabet
Sct Jørgen (2008) totalentreprisekonkurrence, SUÃPLH
48 lejligheder, 5.000 m²,
x ”Ø-husene” – bebyggelse, Bjerringbro, 3.000 m².
x Villa, Gudenåvej, Bjerringbro, 450 m²
Villa, Liseborg Mark, Viborg, 150 m²
8GYDOJWHUHIHUHQFHU

(UKYHUYVE\JJHUL

x Visionshuset, Aalborg (2012)
Firmadomicil på 10.000 m² ”KPF’s nye Aalborg afdeling”
x Sydenergi Esbjerg 10.000 m² (2011)
Kontordomicil, 10.000 m², Totalentreprisekonkurrence
x Viborg Rådhus, Viborg, Viborg Kommune (2007)

Curriculum Vitae

Sprog
Dansk, engelsk og tysk
Civil status
*LIWE¡UQ
Privat adresse
. UOXQGVYHM$DOERUJ
EDB Kvalifiaktioner
$XWR&$'$UFKLWHFWXUH$XWR&$'$UFKLWHFWXUDO'HVNWRS$'7
$GREH3KRWRVKRS&6$GREH,Q'HVLJQ&606:RUG06([FHO
Specialekspertise
.XOWXUKXVHIRUVDPOLQJVORNDOHUELEOLRWHNHU
Administrations- og erhvervsbyggeri
Erhvervs- og produktionsbyggeri
Undervisnings- og sportsbyggeri
Boligbyggeri
OGUHEROLJHUSOHMHEROLJHU
,QVWLWXWLRQHUE¡UQHKDYHU
/RNDOSODQDUEHMGH

&XUULFXOXP9LWDH

භ

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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CURRICULUM VITAE

Nyt rådhus, 20.000 m², 250 mio. kr.
Sagsarkitekt

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

3ULYDWDGUHVVH
Sennelsvej 86, 7700 Thisted

('%.YDOLILNDWLRQHU
Autodesk AutoCAD Architectural, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Adobe Illustrator, 3D Studio Max, FormZ, SketchUp, MS Office, Word,
Excel

8QGHUYLVQLQJ

x Ny Skole i Aabybro - Jammerbugt Kommune, (2013), 12.000 m2
Ark. Konkurrence


6SHFLHOHNVSHUWLVH
Administrations- og erhvervsbyggeri
Indretning og indretningsdesign
Sports og idrætsbyggeri
Renovering

x VUC Sønderborg, Sønderborg, (2009), Ny – og ombygning, 4.400 m ,
Konkurrenceforslag
2

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

CURRICULUM VITAE

5HQRYHULQJ

x Hasserishave, Hasseris - Aalborg, Nybolig v./Palle Ørtoft, (2011),
38 luksuslejligheder
x Nordjyske Ejendomme, Riikimækievej, Aalborg, (2013)
Renovering af medie- og IT virksomhed, 5.000 m², pris ej oplyst
x Amtsmandsgården, Viborg, (2011), Renovering og ombygning af
bevaringsværdig karrébebyggelse, bolig/erhverv. 1.800 m²

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

2IIHQWOLJHE\JQLQJHURJLQVWLWXWLRQHU

x Plejehjem Lindegården, Herning, (2008), 11.542 m² ny- og ombygning
Totalentreprisekonkurrence.

x Aalborg Golfklub, Aalborg, Aalborg Golfklub, (2011), Om- og tilbygning af
klubhusfaciliteter, Skitseforslag
x Nørresundby Idrætscenter (2010)
Visionsplan - skitseforslag
x Aalborg Væddeløbsbane
Visionsplan – skitseforslag
x Aalborg Væddeløbsbane
Ombygning af 2.000m² publikumsfaciliteter
x VHK Arena i Viborg, 13.000 m² ny- og ombygning, disp. forslag (2008)
x

Viborg Arena, (2009) m, hotel/erhverv
32.000m² nybyg., Arkitektkonkurrence 1. præmie
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Curriculum Vitae

x Nr. Sundby Idrætscenter / Firmasport (2013)
Foyer + Adm., 3.000 m²

Curriculum Vitae

8GYDOJWHUHIHUHQFHU 6SRUWLGUÃWRJIULWLG

CURRICULUM VITAE

+RISTIAN,ANGE

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

Arkitekt MAA


(IWHUXGGDQQHOVH
2013
Sustainovation – DGNB seminar – UCN Aalborg
2012
Uderum – Design og Drift – Aalborg Kommune
2012
Byens Ejendom – Udvikling og investeringer i Aalborg
2010
Passivhus Norden Konference –AAU & Arkitektskolen Århus
2010
SuRe – Bæredygtig renovering – Arkitektskolen i Århus
2009
Vray for Rhino – 3D visualisering

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

8GYDOJWHUHIHUHQFHU
,QIR
Kristian Lange,
f.1982
kl@kpf.dk

x Aalborg Golfklub, Aalborg, Aalborg Golfklub, 2011, Om- og tilbygning af
klubhusfaciliteter, Skitseforslag

KPF Arkitekter AS,
Visionsvej 51
Postboks 505
DK 9100 Aalborg
T [+45] 89 99 22 99



&LYLOVWDWXV
Single

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

(UKYHUYVE\JJHUL

x ”Skibet” Erhvervshus, Eternitgrunden - Aalborg, S. Enggaard AS, 2012
Kontor, 8.500 m²
x PlusBolig Administration, Eternitgrunden – Aalborg, PlusBolig & S.
Enggaard, 2012, Kontor, 2.500 m2
x Hellebarden, Svenstrup, Calum Ejendomme, 2011
Kontor, 15.000 m²
Ark. Konkurrence 1. præmie

3ULYDWDGUHVVH
Møllegade 19, 2.th, 9000 Aalborg

Curriculum Vitae

Badehusvej/Borgergade, Aalborg, C. W. Obel Ejendomme, 2011,
36 ungdomsboliger og 10 familieboliger samt 500 m2 erhverv,
Skitseprojekt

x Hobro Politistation, Hobro, Hobro Politi, 2012, Ny Politistation, 2.300 m2,
Konkurrenceforslag




6SURJ
Dansk, engelsk og tysk

x ”Dragen”, Godsbanearealet – Aalborg, Boligforeningen Fjordblink, 2013,
155 ungdomsboliger, samt 2.500 m2 erhverv, 10.500 m2

x Hasserishave, Hasseris - Aalborg, Nybolig v./Palle Ørtoft, 2011,
38 luksuslejligheder

2IIHQWOLJHE\JQLQJHURJLQVWLWXWLRQHU

x Gigantium Atletikhal, Aalborg, Aalborg Atletikklub, 2012, Atletikhal, 2.000
m2 Konkurrenceforslag

x Equestrian Center Nordjylland, Aalborg, Sportsrideklubben Aalborg og
Aalborg Sportshøjskole, 2012, Ridecenter og væddeløbsbane,
Skitseforslag

x ”Kildeparken 2020” – Blåkildevej, - Aalborg Øst, Himmerland
Boligforening, renovering og nybyggeri af 471 lejligheder.
Ark. Konkurrence.

x City-kollegiet, Godsbanearealet – Aalborg, Boligforeningen Fjordblink,
2012, 76 ungdomsboliger

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

x Aalborg Golfklub, Aalborg, Aalborg Golfklub, 2011, Om- og tilbygning af
klubhusfaciliteter, Skitseforslag

%ROLJE\JJHUL

x Visionsvej Ungdomsboliger, Eternitgrunden – Aalborg, Plusbolig & S.
Enggaard, 2013, 175 ungdomsboliger

5HQRYHULQJ

x Hasserishave, Hasseris - Aalborg, Nybolig v./Palle Ørtoft, 2011,
38 luksuslejligheder

('%.YDOLILNDWLRQHU
Autodesk AutoCAD Architectural, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Adobe Illustrator, Rhinoceros 3D, SketchUp, MS Office, Word, Excel
6SHFLHOHNVSHUWLVH
Administrations- og erhvervsbyggeri
Erhvervs- og produktionsbyggeri
Boligbyggeri
Renovering
0HGOHPVNDEHU
Lokalledelsen i Nordjylland - Arkitektforeningen (2009 -2013)
Formandskabet - Arkitekturforum (2010 -2013)

Curriculum Vitae

3ULPÃUHXGGDQQHOVHU
2007
Cand. Arch. Arkitektskolen Aarhus
2001
Studentereksamen fra Aalborg Katedralskole

8QGHUYLVQLQJ

x Ny Skole i Aabybro - Jammerbugt Kommune, 2013, 12.000 m2
Ark. Konkurrence

1ÕJOHNYDOLILNDWLRQHU
Idéskitsering/ formgivning, Konkurrencer, Programmering/ idé udvikling,
Grafisk fremstilling og layout, fremlæggelse
(UKYHUYVHUIDULQJ
2011-
KPF Arkitekter AS
2007-2011
Kærsgaard & Andersen Arkitekter & Ingeniører AS

CURRICULUM VITAE

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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CURRICULUM VITAE

Udvalgte referencer

*ESPER,AURSEN
Arkitekt MAA
Nøglekvalifikationer
Bygherrerådgivning, Projektledelse, Programmering, Skitsering

x Lærkevej, Als, Danbo Bolig (2013)
Renovering af boliger
Sagsmedarbejder, udbud

Primære uddannelser
2005
Cand. Arch, Arkitektskolen i Aarhus
1999
Gymnastikhøjskolen i Ollerup
1998
Teknisk student, Aars Tekniske Gymnasium

Info
Jesper Laursen,
f.1979
jl@kpf.dk
KPF Arkitekter AS,
Sparregade 2
DK 8800 Viborg
T [+45] 89 99 22 99

x Sct. Kjeldsgården, Viborg, Danske Diakonhjem (2012-2014)
Udvidelse af eksisterende plejehjem med 14 boliger + serviceareal
Bygherrerådgiver og sagsarkitekt (Dispositionsforslag)
x Hanstholm Havn 2012-2013
Udarbejdelse af Lokalplan, Kommuneplan og visualiseringer til VVM
redegørelse (Projekt til 1 mia. kr.)
Projektleder, Workshopforløb med interessenter

x Boliger til autister, Hobro, Mariagerfjord Kommune (2010)
17 boliger, 1.600 m², 20 mio. kr.
Sagsarkitekt, brugerdialog, programmering
x Gredstedbro plejecenter, Ribe Kommune (2005-2007)
Om og -tilbygning, 1500 m²
Sagsarkitekt, brugermøder og projektering

|
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Curriculum Vitae

x Sct. Kjeldsgården etape 2, Viborg, Danske Diakonhjem, (2012-2014)
Udvidelse 1200 m²
Projektleder, Sagsarkitekt, brugerdialog, programmering

x Gården Paderup, Randers, Randers Kommune (2009-2010)
Nyt boafsnit til personer med problemskabende adfærd, 830 m²,
12 mio. kr., Sagsarkitekt

- Bygherrerådgivning med brugerdialog

x Karup Børnehave, Viborg Kommune (2012-2013)
Energirenovering og indretning af børnehave i det gl. Rådhus. 2500 m²
Udbud i Totalentreprise.
Bygherrerådgiver

x Plejecenter Hærvejen, Viborg Kommune og BSJ (2013-16)
Nyt plejecenter i totalrådgivning
Programmering og brugerproces

x Fynbohus, Viborg Kommune + BSJ (2009 -2013)
om + tilbygning, 2100 m², Totalrådgivning
Projektleder, Sagsarkitekt, brugerdialog, programmering

x Sct. Ibsgården, Viborg, BSJ Viborg (2009-2011)
Renovering og ombygning af ældreboliger til 47 familieboliger
Sagsarkitekt

x Sjørup Ældrecenter, Viborg Kommune og BSJ (2013)
Brugerproces og ideoplæg 2013.
Bygherrerådgiver

- Plejeboliger og institutioner
(støttede boliger)

x Institution Hornslet, DjursBO og Syddjurs Kommune (2011-2014)
Bosted til personer med autisme og senhjerneskadede, 1.800 m², 26
mio. kr., Projektleder, Bygherrerådgiver, brugerdialog, programmering

x Østervang, Rødkærsbro, BSJ Viborg (2012-15)
Boligrenovering af 120 boliger
Sagsmedarbejder

Udvalgte referencer

Efteruddannelse
2011
EU Udbud for specialister, NohrCon.
2011
Kursus i omdannelse af almene boligområder, herunder
helhedsplanlægning og ansøgning til Landsbyggefonden.
2010
BR-10
2008
Funktionsbaseret brandanalyse og Byggevaredirektivet
2006
Sagsstyring (Akademisk Arkitektforening)
Udvalgte referencer

x Struer Boligselskab Afd 1 (2013-2016)
Boligrenovering af 184 boliger
Bygherrerådgiver, udførelsesfasen

x Malling Friplejehjem, Aarhus, Danske Diakonhjem (2011)
Ombygning af plejehjem
Bygherrerådgiver, Brugerdialog, Sagsarkitekt på dispositionsforslag
x Friplejehjemmet Højbo i Arnborg, Danske Diakonhjem (2011-2014)
Udbudsrådgivning og brugerdialog vedr. inventar
Bygherrerådgiver
x Sundheds og Kvartershus, Aalborg (2012-13)
Indretning af lejemål til Fokus Folkeoplysning og almenpraktiserende
læger, brugerdialog og indretningsforslag
Projektansvarlig, Sagsarkitekt
x Sundheds og Kvartershus, Aalborg, Boligselskabet Himmerland (2010)
Udarbejdelse af indretningsforslag til fælleslokaler, undervisningsrum og
fællesarealer, samt udbud af inventar og AV udstyr. (2 mio. kr)
Projektleder, sagsarkitekt og udbudsansvarlig
x Sundheds og Kvartershus, Boligselskabet Himmerland (2010-12)
Ansvarlig for brugerdialog under byggefasen i samarbejde med
Totalentreprenørens rådgivere, samt fagtilsyn for Bygherre.
x Sundheds og Kvartershus, Aalborg, Boligselskabet Himmerland og
Region Nordjylland (2009-2012), 7.500 m², 80 mio. kr.

Curriculum Vitae

Erhvervserfaring
2007KPF Arkitekter AS, VIBORG / AARHUS
2005-2007
Arkitektfirmaet Frost Larsen A/S
2002
Timothy Williams, Sydney Australien
2000-2001
Møller & Grønborg
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- Almene Boliger

x Vollsmose, Odense, Fyns Almennyttige Boligselskab (2013)
Helhedsplan for Granparken og Lærkeparken
Sagsmedarbejder

CURRICULUM VITAE

Brugerdialog, Ideoplæg og dispositionsforslag til Totalentreprise udbud.
Sagsarkitekt

%RIK&REHR
Arkitekt m.a.a, Konstruktør, Certificeret Passivhusdesigner

Dispositionsforslaget indeholdt indretning af lejemål ud fra brugerdialog:
Apotek, Fitnesscenter, Fysioterapeut, Sundhedsplejersker, Jordemødre,
Nærpoliti, Projektkontor for kvarterløfts projekt, undervisningslokaler til
Region Nord, Cafe, Hudlæger, Laserklinik, Ældreområdet i Aalborg,
Almen praktiserende læger, Reumatolog og NordKAP.



1ÕJOHNYDOLILNDWLRQHU
Projektledelse, Energi og bæredygtighed, Internationale projekter,
Projektering, Udvikling af bygningskomponenter, Programmering,
Skitsering

x Østergade Bjerringbro, Boligselskabet Sct. Jørgen (2010)
34 ungdomsboliger 16 familieboliger
Udarbejdelse af udbudsmateriale til Totalentreprise

(UKYHUYVHUIDULQJ
2010KPF Arkitekter AS, Århus
2005-2010
3XN Arkitekter A/S. Århus
2009-2010
HsHansen Alufacader. Århus. Udlån fra 3XN vedr. projekt
KPMG
2003-2005
DAI Arkitekter. Århus
2001-2003
Prisme arkitekter a/s. Århus
1999-2001
Schmidt, Hammer & Lassen K/S. Århus
1998-1998
S & I arkitekter. (Nu Creo) Odense.
1995-1996
Schulze & Buhse. Werkgeminschaft für Architektur und
Städtebau GmbH. (Tysk økologisk tegnestue). Kiel
1995-1995
W.D Hochfeldt architekt. Kiel
1994-1994
Bock & Bock architekten BDA. Rendsburg

x Sct. Kjeldsgården etape 1, Viborg, Danske Diakonhjem, (2009-2011)
Nybyggeri 4000m²
Udbudsansvarlig og Bygherrerådgiver i byggefasen
x Udviklingsplan Hanstholm Havn, Hanstholm Havn (2008/09)
Gennemførsel af brugerdialog, udarbejdelse af udviklingsplan
Procesleder og projektleder
x Skive Sundhedshus, Region Midt, 5000m², 2009
Ideoplæg og dispositionsforslag til Totalentreprise udbud.
Sagsarkitekt, brugerdialog og byggeprogram
Dispositionsforslaget indeholdt indretning af lejemål i de tidligere
sygehusafsnit i løbende brugerdialog til:

,QIR
Erik Frehr,
f.1970
ef@kpf.dk
KPF Arkitekter AS,
Værkmestergade 25, 9. sal
DK 8000 Aarhus
T [+45] 89 99 22 99



Curriculum Vitae

x Dagcenter til Regionspsykiatrien i Skive, Region Midt, 2009
Dispositionsforslag og projektforslag
Sagsarkitekt

(IWHUXGGDQQHOVH
2012
Certificeret Passivhusdesigner. Uddannelsesforløb ved
Passivhus.dk samt Arkitektskolen i Århus.
2011
Revit. Kursusforløb ved CadXpert
2010
Forhandling, kommunikation og stresshåndtering
2009
Projektledelse for sagsarkitekter. Internt 3XN forløb ved
Mannaz

Curriculum Vitae

3ULPÃUHXGGDQQHOVHU
2001
Arkitekt maa. Arkitektskolen i Århus AAA
1993
Bygningskonstruktør BTH. International linie, Byggeteknisk
højskole i Horsens samt Fachhochschule FHA i Augsburg
1991
Byggetekniker. Byggeteknisk højskole i Horsens
1989
Tømrer Sønderjylland

Fysio- og ergoterapi, Børnetandklinik, Almen praktiserende læger,
Hørelæger, Jordemødre, Kommunens Sundhedshus. Herudover
indretning til Neurohabilitering, Lungeambulatorium, Endokrinologisk- og
Hjerteafdeling, palliativtafsnit, Neurocenter, Klinisk Biokemisk og
Akutklinik

x Lægehus, Lægerne i Hedensted, 1100 m², opført 2008
Brugerdialog med læger (9 ydernumre), skitsering og forprojekt
Lægehus med egen skadesklinik og 3 laboratorier ca. 25 ansatte
Sagsarkitekt, brugerdialog og byggeprogram.

CURRICULUM VITAE

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik

|

71

CURRICULUM VITAE

%58772/,67(%RIK&REHR





(IWHUXGGDQQHOVH
2012
Certificeret Passivhusdesigner. Uddannelsesforløb ved
Passivhus.dk samt Arkitektskolen i Århus.
2011
Revit. Kursusforløb ved CadXpert
2010
Forhandling, kommunikation og stresshåndtering
2009
Projektledelse for sagsarkitekter. Internt 3XN forløb ved
Mannaz
2008
Revit. Internt 3XN forløb ved CadXpert
2008
Forhandlings- og mødeteknik
2008
Den praktiske projektlederudddannelse. Nohr Con
2008
Kontrakter i byggeriet ved Byggecentrum
2007
Byggeriets Hverdagsjura. Byggecentrum
2005
Bygningers energibehov. VIA Vitus Bering
2004
Partnering, Byggecentrum i Middelfart
2004
ADT 2004 NTI Cadcenter Århus
2004
Illustrator. Caslon IT

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

(QHUJLUHQRYHULQJ



8GYDOJWHUHIHUHQFHU

%ROLJE\JJHUL

x Grundfos, Bjerringbro, Grundfos (2010-2013)
Energioptimering, 6.900 m², 200 mio. kr.
Sagsarkitekt – ikke realiseret
x BO-VEST, Glostrup, BO-VEST (2010-2012)
Energioptimering, 50.000 m²
Sagsarkitekt – ikke realiseret
x Feriecenter Nordsøen, Blokhus, Feriecenter Nordsøen (2010-2011)
Ombygning og energioptimering, 17.000 m², 46 mio. kr.
Sagsarkitekt – ikke realiseret
x Saralyst allé 55, Aarhus, Boligselskabernes landforening (2011)
Energioptimering, 5.381,96 ft², 300.000 kr.
Sagsarkitekt
8GYDOJWHUHIHUHQFHU

x Green Tech House, Vejle for Lysholt Erhverv og CASA (2012-2013)
Nybygning kontor og undervisningsfaciliteter 3800 m², 40 mill
Projektleder mv.

x Stationsvangen, Skødstrup, Statsbo (2004)
Almennyttige boliger, 35 boliger, 2.763 m², 34 mio. kr.
Programmering og skitsering

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

8QGHUYLVQLQJ

x Rosborg Gymnasium, Vejle, Rosborg Gymnasium (2012-2103)
Konkurrenceforslag, m², 28 mill
Projektleder mv.)

x Sønderhøj Lystrup tagboliger, 5 blokke, Privat (2003)
Nybygning og ombygning
(Forslag, Skitsering, mv.)

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

x Sigkærgårdsvej, Skanderborg, Skanderborg boligselskab (2002)
42 almennyttige boliger, 3. 200 m², 50 mio. kr.
Konkurrence - 1. præmie i arkitektkonkurrence hos Prisme arkitekter a/s

x 24 nye boliger og Renovering 52 stk., Tranbjerg, Aarhus Kommune
(2003), Nybygning, 18.169,48 ft² samt renovering af plejeboliger, 6248m²,
45 mio. kr. Skitsering og projektering

x Flensborg Engelsby Pilotprojekt, BIG Heimbau AG (1998)
3 punkthuse, 112 boliger, 9.500 m², 34 mio. kr.
Projekterende
Udvikling af økologisk træelementbyggesystem til større boligbebyggelser,
Tysk projektering (1996)
(Udvikling og projektering mv.)








Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

Curriculum Vitae

x Ombygning og udvidelse af Høskovkollegiet, Viby J, Århus Amt (2004)
Programmering, skitsering

x Boligbebyggelse i træelementer. Lystrup (Casa nova regi), 35 stk,
Boligforeningen Ringgården (2001)
Almennyttige boliger, 2.500 m², 35 mio. kr.
(Projektering Hoved- og detailprojekt

|

(UKYHUYVE\JJHUL

£OGUHEROLJHUFHQWHU

x Plejecenter Kildegården, Skanderborg, Skanderborg kommune (2002 1.
præmie i arkitektkonkurrence hos Prisme arkitekter a/s)
Tilbygning og og ombygning 7660 m², 55 mio. kr.
(Konkurrence, skitsering, mv.)
8GYDOJWHUHIHUHQFHU

5HQRYHULQJ

x Afd. 2 Hedensted, Hedensted, Østjysk boligselskab af 1976 (2012)
Renovering af boliger, 5.200 m², 56 mio. kr.
Sagsarkitekt
x Børnehaven Skelvangen, Vejle, Bagger Sørensen Invest (2012-2103)
Renovering af gård til institution 926 m², 5,4 mill
Projektleder, mv.)

Curriculum Vitae



x Dybkærskolen, Silkeborg, Silkeborg Kommune (2010-2011)
ESCO-renovering i forslagsfasen, 7.400 m², 42 mio. kr.
Sagsmedarbejder – ikke realiseret

x Mølholm Have, Vejle, Domea (2011)
Almennyttige boliger, 66 Boliger, 71 mio. kr.
(Projektleder, projekterende mv.)
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CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

x 2001, Odder svømmehal udbygning og renovering, Odder Kommune,
1. præmie i arkitektkonkurrence hos Prisme arkitekter a/s
x 2001, Filmhus Århus. Tag-atelier, 250 m2, Fritids- og
kulturforvaltningen, Århus Kommune, Skitsering, projektering
(UKYHUYVE\JJHUL
x
x
x
x

2011, Green Tech House, Forslag til energi-companyhouse ved Vejle.
2010, Middelfart Sparekasse. 5000m2, Fagtilsyn supplerende.
2010, RambøllLAB. Projektering.
2009KPMG Kontordomicil 32.500m2. Udvikling og produktion af
facadesystem ved udlån til HSHansen Alufacader.
x 2004, GIS anlæg Ådalen, 600 m2, NV Net Amba, Programmering,
skitsering, projektering.
x 2003, Overdækning i Skejbycentret Århus, 1400m2 SBK Finans K/S,
Projektudvikling, skitsering.
x 2003, Butiksudvikling for dagligvarekæderne Fakta og Aldi, 10 stk ,
Fakta/ Aldi A/S Projektudvikling, skitsering
x 2003, Kantinebygning for NBTV i Århus, 120 m2, NBTV Århus,
Projektering, sagsstyring
x Renovering af Sparekassen Kronjyllands afd. Skejby, 300 m2,
2002, Sparekassen Kronjylland, Projektudvikling, skitsering
x 2001, Dagligvareforretning i Tilst, 700 m2, Aldi Vest, Skitsering,
projektering
x 2000, Nyt hovedsæde for Nykredit i København, 335 mio / 24.000 m2,
Nykredit , Detailprojekt
x 2000, Nyt hovedsæde for Kromann Reumert i København , 14.000 m2,
Advokatfirmaet Kromann Reumert, Projektering
x 1999, Udbygning af ILVA i Århus, ILVA A/S , Projektering
x 1994, Kontorudvidelse for Stadwerke i Kiel, 1400 m2 , Stadtwerke i Kiel,
Tysk projektering


2IIHQWOLJHE\JQLQJHURJLQVWLWXWLRQHU
x 2009, Liverpool Museeum. Verdens største bymuseeum. England.
Projektering samt ansvarlig for udførelse af facader samt glaspartier.
13.000m2.
x 2004, Lystrup Idrætscenter, 3900 m2, Andelsforeningen Lystrup
Idrætscenter, Programmering
x 2004, Konkurrence Brundhøj. Sikret institution , 2000 m2 , Århus Amt,
Forslag
x 2004, Kontrolrum for forsyningsselskab N1 , 380 m2 , Programmering,
skitsering
x 2002, Hammel Fjernvarme. Forbrændingslinie 2, Hammel Fjernvarme
A.m.b.a, Hoved- og detailprojekt
x 2002, Kombi-bibliotek i Egå, Århus Kommune, Projektforslag

Curriculum Vitae

5HQRYHULQJ
x 2003, Altanrenovering i Hørning, 80 stk , AAB Afd 34 Hørning,
Projektudvikling, skitsering


Specielekspertise
Bæredygtighed / Energi, Projektledelse

Curriculum Vitae

8QGHUYLVQLQJ
x 2009, Tangen VGS. Teknisk skole i Norge. Sagsarkitekt. 17.300m2
x 2005, Syddansk universitet. Sønderborg, Alsion. Projektering på projekt
samt indarbejdelse af kunstprojekt ved Olafur Eliasson. 28.500m2
x 2003, Sundhøjskolen Svendborg , 8200 m2, Svendborg kommune ,
Konkurrence


Sprog
Dansk, Engelsk, Tysk og Norsk
Civil status
Gift / 2 børn
Privat adresse
Thingvallagade 4, DK-8200 Århus N.
EDB Kvalifikationer
Autocad (ADT), Adobe InDesign CS, Revit, MS office, MS Project,
mindmaps, SketchUp

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
Side DI
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CURRICULUM VITAE

0ER"OIER
Bygningskonstruktør BTH


1ÕJOHNYDOLILNDWLRQHU
Projekteringsledelse, Byggeledelse, Fagtilsyn, arbejdsmiljøkoordinator,
Bygherrerådgivning
(UKYHUYVHUIDULQJ
2010 KPF Arkitekter AS, Aalborg
2006 - 2010 GPP Arkitekter A/S
2002 - 2006 Arkitektfirma A/S Hune & Elkjær
2002 - 2002 CF Møller
1987 - 1998 Tømrer
3ULPÃUHXGGDQQHOVHU
2002
Bygningskonstruktør
2000
Byggetekniker
1990
Tømrer

,QIR
Per Boier,
f.1968
pb@kpf.dk
KPF Arkitekter AS,
Visionsvej 51
Postboks 505
DK 9100 Aalborg
T [+45] 89 99 22 99

(IWHUXGGDQQHOVH
2010
Projektledelse
2010
BR10
2013
Arbejdsmiljøkoordinator
8GYDOJWHUHIHUHQFHU

%ROLJE\JJHUL

x Filstedvej Aalborg, Himmerlands boligforening (2013)
Landsbyggefond projekt til energirenovering af facader, tag mv. for 42
boliger, 3.200 m², 36 mio.
Projektleder, fagtilsyn

x Digesvalevej, Bygherre Stefan Overby, 2011
Tilbygning til privat bolig, 60 m², 1mil
Byggeleder
x Viborgvej 28-30, Randers, bygherre Forsikring selskabet Concordia, 2011
Udarbejdelse af projekt i forbindelse med brand, bevaringsværdig
bygning, 5 etagers bolig blok, forsikringsselskabet indhentede pris
Projektleder
x Svenstrup Midt, Svenstrup, Boligforeningen Himmerland (2011)
Renovering af 38 huse, udarbejdelse af materiale til LBF
Projektleder
x - Tilstandsrapport boligblok Willemosegade 14, 2010
x Ny etage byggeri Langelandsgade 7 etager 29 lejligheder 2010,
Projektleder, 2010
x Ny etage boligbebyggelse Niels Juels gade 36 boliger og 1800 m2
erhverv og 2300 m2 p-kælder 2007-2008. 90 mill. Projektleder
x Ny etage boligbebyggelse Niels Juels gade 54 boliger og 500 m2 erhverv
og 2200 m2 p-kælder 2006-2007. Projektleder
x Om- og nybyggeri af 40 ælder boliger i Kolding 2005
74
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Curriculum Vitae

x Himmerlands boligforening Afd. 6, Aalborg, Himmerland bolig forening
(2012)
Facade renovering, 6 bolig blokke a´ 8 boliger, pris 50 mil
Projektleder, fagtilsyn

CURRICULUM VITAE

x Om- og nybyggeri af Højegården 66 seniorboliger i Kolding 2004-2005

%58772/,67(0ER"OIER



(IWHUXGGDQQHOVH
2010
Projektledelse
2010
BR10
2013
Arbejdsmiljøkoordinator

3OHMHLQVWLWXWLRQVRJEROLJE\JJHUL

x Hasserishave, Aalborg, 2012Ombygning af eksisterende plejecenter, 3600 m²
Projekteringsleder





x Sonnevej, Nørresundby
Ombygning af boffællseskab for handicappede, 1000 m²
Projekteringsleder

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

(UKYHUYVE\JJHUL

x Aktivitetscentret i Ølgod, 2010
Ombygning og tilbygning, 4500 m²
Projekteringsleder, byggeledelse

x Novi 8, Aalborg, 2012
Kontor/ firmadomicil ved AAUC, 10.000 m2, ca. 90 mill.
Projektleder

x Specialcenter Brande Åcenter, 2005.
72 boliger nybyggeri

x Sigurd Müllers vinhandel, Aalborg, 2011
Ombygning og facade renovering, 500 m2, pris 6 mil
Projektleder, byggeleder

x Plejecenter Solskrænten, Birkerød, 2005
Om- og tilbygning af 50 plejeboliger

x Aalborg Racing Arena, Aalborg væddeløbsbane
Ombygning, 400m², pris 5 mil
Projektleder, Byggeleder

x Kærgården i Otterup, 2004
Nybygning af 30 plejeboliger
projekteringsleder

x Tilbygning til Postdanmark i Aalborg 2011, Projktleder
x Ombygning af kontordomicil i Aalborg - 2010, Projektleder

x Bryggergården i Otterup, 2004
Ombygning af plejeboliger
Projekteringsleder

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

x Egvad Plejecenter, 2003
Om- og tilbygning
Projekteringsleder

8QGHUYLVQLQJ

x Ny børnehave, Skanderborg bakker 2008, Projektleder
x Om- og tilbygning af Sjølund Hejls skole 21 mill. 2008, Projektleder,
fagtilsyn

x Skovcentret i Nakskov, 2003.
Ombygning
Projektering

x Jacobi skolen i Varde, 8000 m2 2006, projekteringsleder

Curriculum Vitae

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

£OGUHEROLJHUFHQWHU

x Hasserishave, Aalborg, 2012Ombygning af eksisterende plejecenter, 3600 m²
Projekteringsleder
x Sonnevej, Nørresundby 2010
Ombygning af bo-fællseskab for handicappede, 1000 m²
Byggeleder
x Aktivitetscentret i Ølgod, 2010
Ombygning og tilbygning, 4500 m²
Projekteringsleder, byggeledelse
x - Førsynsrapporter Vejle Kommune 2006
x Specialcenter Brande Åcenter, 2005.
72 boliger nybyggeri
x Plejecenter Solskrænten, Birkerød, 2005
Om- og tilbygning af 50 plejeboliger
x Kærgården i Otterup, 2004
Nybygning af 30 plejeboliger
projekteringsleder
x Bryggergården i Otterup, 2004

Curriculum Vitae

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

CURRICULUM VITAE

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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CURRICULUM VITAE

Ombygning af plejeboliger
Projekteringsleder
x Egvad Plejecenter, 2003, 35 mil
Om- og tilbygning
Projekteringsleder
x Skovcentret i Nakskov, 2003. 15 mil
Ombygning
Projektering

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

5HQRYHULQJ

x CAC, by, bygherre 2012
Renovering af Arne Jacobsen bygning,
Projektleder, fagtilsyn
x Hasserishave, Aalborg, Palle Ørtoft (2011)
Boligrenoveringsprojekt, 6.000 m²
Projektleder

8GYDOJWHUHIHUHQFHU

2IIHQWOLJHE\JQLQJHURJLQVWLWXWLRQHU

6SURJ
Dansk
&LYLOVWDWXV
Kæreste
3ULYDWDGUHVVH
Testrupvej 84, 9620 Aalestrup

6SHFLHOHNVSHUWLVH
Undervisnings- og sportsbyggeri
Plejecentre og psykiatriske bofællesskaber
Kulturhuse, forsamlingslokaler, biblioteker
Administrations- og erhvervsbyggeri
Boligbyggeri, etagebygeri ældre- og handicapegnede boliger.
Børneinstitutioner

76
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('%.YDOLILNDWLRQHU
AutoCAD 2010, Adobe Photoshop 7.0, Adobe Indesign 2.0, Microsoft
Word, Excel regneark, Microsoft Project

CURRICULUM VITAE

PREBEN SKAARUP

Landskabsarkitekt MAA. MDL. PLR. Født 27.12.1946 i Esbjerg
1974 Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus,
Afdelingen for Landskabs- og Havekunst.

PROFESSIONEL ERFARING:
1984 1996 1986 - 2005
1997 – 2001
1982 - 2005
1980 - 1982
1975 - 1982

Egen landskabsarkitektvirksomhed,
Graven 3, 8000 Århus C.
Kirkeministeriets kirkegårdskonsulent
for Haderslev Stift.
Leder af Afdelingen for
Landskabs- og Havekunst, AAA.
Kursusleder for »Smukke Veje«, fælles efteruddannelseskurser for ingeniører og arkitekter i
samarbejde med Vejdirektoratet.
Lektor ved Arkitektskolen i Aarhus, AAA.
Redaktør af landskabsarkitekternes
fagtidsskrift Landskab.
Medarbejder v. professor, landskabsarkitekt Sven Hansens Tegnestue.

SPIDSKOMPETANCER:






Kreativ leder
Koncept- og idéudvikling
Programmering
Opgavedisponering
Supervisor i administrative og tekniske spørgsmål i alle
projektfaser

MEDLEM AF RÅD OG UDVALG:
2000-2004
1986-1990
1986-1990

Akademiraadets udvalg for Landskabs- og Havekunst,
Danske Landskabsarkitekter, medlem af styrelsen
Praktiserende Landskabsarkitekters Råd,
PLR
ICOMOS, Danmark
Bedømmelseskomiteen for Agroarkitekturprisen DK
Fagdommer i en lang række arkitektkonkurrencer

FORELÆSNINGER OG WORKSHOPS:
2003
2002
2002
2001

Privat Public Space, Stockholm, Sverige
Smukke Veje, Vejdirektoratet
École du Paysage, Versailles, Frankrig
Universität Hannover, Institut für Grünplanung und
Gartenarchitektur, Tyskland
2000 Aalborg Universitet
1998 Inviteret workshop med kunstnere, arkitekter og
landskabsarkitekter, Statens Kunstfond, Vejle

UDSTILLINGER:

2001 Harvard University GSD – USA
Contemporary European Landscape Design
1999 European Biennial on Landscape, Barcelona, Spanien
1999 Danish Landscape Architecture, København
1994 Køge Skitsesamling

KONKURRENCER:
2011
2010
2009
2008
2008
2008
2008
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2004
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1999
1999
1999
1999
1998
1998
1998

Østerhåb Kirkegård
Indbudt
1.præmie
Litauens Plads, lommepark
Indbudt
1.præmie
Det gode liv ved kysten, Thisted
Indbudt
1.præmie
Mariager Havn
Indbudt
1.præmie
Nye Byrum- Under Elmene - KBH
Indbudt
1.præmie
Nye Byrum- Nørre Allé - KBH
Indbudt
1.præmie
Nye Byrum- Leifsgade - KBH
Indbudt
1.præmie
Sorø Akademi Science Center
Indbudt
1.præmie
Byrum – Å og kultur- Holstebro
Indbudt
NV -park i Norvestkvarteret
Indbudt
Kongens Have - Odense
Indbudt
2. præmie
Stige Ø - Odense Fjord
Indbudt
1. præmie
Skovgårdsparken,
Renovering af udearealer
Indbudt
1. præmie
Varde – Byen og Åen
Indbudt
1. præmie
Sommervej,
Bebyggelsesplan for storparcel
Indbudt delt 2. præmie
Roskilde Universitetscenter
Indbudt
1. præmie
Uddannelsescenter
Nordvestjylland Thisted
Indbudt
1. præmie
Randersvej, gaderenovering, Viborg Indbudt
1. præmie
Skive Kaserne –
Administrationsbygning
Indbudt
1. præmie
Trekroner Ungdomsboliger, bebyggelsesplan
1. præmie
Musikskolen i Viborg
Indbudt
1. præmie
Helhedsplan for ny bydel ved
Trekroner i Roskilde
1. præmie
Boligtårn, Helsinki International indbudt
1. præmie
Jægergården,
administrationsbygning, Århus
Indbudt
1. præmie
Toftebo-Centret,
ældreboliger og center, Hammerum
1. præmie
Wuhlepark, Landsberger Tor, Berlin International 1. einkauf
Flyvertaktisk Kommando, Karup
Indbudt
1. præmie
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1998 VUC, Uddannelsescenter
Hjørring Gymnasium
1. præmie
1997 Vindenergicenter og Afdeling for
Miljøforskning på Risø
1. præmie
1996 Kulturhus og bypark, Ledøje-Smørum Indbudt
1. præmie
1996 Ældreboliger og Center,
Hindhøjen i Hinnerup
Indbudt
1. præmie
1996 Økobolig 99
Indbudt
1. præmie
1996 Handelsgymnasium ved
Aalborg havn
Indbudt
1. præmie
1996 Oceanariet i Hirtshals
Indbudt
1. præmie
1996 Ældrecentret Kristianslyst, Thisted
Indbudt
1. præmie
1996 Udvidelse af
boligbebyggelsen Soluret, Odense. Indbudt
1. præmie
1995 Teknisk Gymnasium i Aalborg
Indbudt
1. præmie
1995 Orion, boliger og
center for sindslidende i Hillerød
1. præmie
1995 Teknisk Skole i Hjørring
Indbudt Bedste projekt
1995 Glasmuseum i Ebeltoft.
V. Statens Kunstfond
Indbudt
1. præmie
1995 Trafiksanering og byrum i Børkop
Indbudt
1. præmie
1994 Byinventar for Vejle Kommune.
Indbudt
1. præmie
1994 Plan for Vestervig Kirkes omgivelser Indbudt
1. præmie
1992 Ribe Byferie. Ferieboliger i Ribe.
Offentlig
1. præmie
1992 Ferieboliger i Kolding Bymidte
Offentlig
2. præmie
1991 Ny bypark i Vejle
Indbudt
1. præmie
1987 Statsanstalten for Livsforsikring
Indbudt
1. præmie
1987 Blangstedgård.
35 boliger i Odense sydøst
Indbudt
1. præmie
1986 Telecenter Fyn
Indbudt
1. præmie
1985 Musikhus i Reykjavik, Island
Nordisk
3. præmie
1983 Otterup Bibliotek.
Indbudt
1. præmie
1982 Musikhus i Næstved
Indbudt
1. præmie
1976 Rådhusområdet i Odense.
Forbedring af byrum
Offentlig
1. præmie
1972 Bebyggelsesplan i Hanstholm
Offentlig
2. præmie
1971 Centerplan for Hvide Sande
Indbudt
1. præmie
1970 Ringkjøbings fremtid
Offentlig
1. præmie

RELEVANTE REFERANCER:

2013 Schelenborg gods, omsætning af dige
Projektledelse
2013 Havbad Nørre Vorupør
Designansvarlig
2012 Renovering Amtmandsboligen
Hjørring
Ledelse/designansvarlig
2012 Østerhåb Kirkegård
Designansvarlig
2011 Julianelyst, renovering af
udearealer ved herregård
Ledelse/designansvarlig
2011 Æstetisk rådgiver Letbanen Aarhus Ledelse/designansvarlig
2011 Det gode liv ved kysten
Designansvarlig
2010 Æstetisk rådgiver Silkeborg Motorvejen,
strækningen Funder-Hårup
Ledelse/designansvarlig
2009 Landskabsplan Lisbjerg
Ledelse/designansvarlig
2009 Stige Ø, Landskabsplan
Ledelse/designansvarlig
2009 Clausholm Slot
100 års plan for herregård
Ledelse/designansvarlig
2009 Randers Statsskole
beskæring af træer i fredet anlæg
Projektledelse
2008 Byparken i Vejle, udvidelse
Ledelse/designansvarlig
2008 Bryggertorvet, Herning
Ledelse/designansvarlig
2006 Byparken i Vejle
Ledelse/designansvarlig
1996 Fonnesbæk kirkegård
Ledelse/designansvarlig
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CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

ANNE VIUM SKAARUP

CATRINE HANCKE

Arkitekt MAA. Født 16.07.1974

Landskabsarkitekt MDL. Født 14.03.1974

2002 Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus,
Afdelingen for By og Landskab BL

1999 Afgang fra KU life,
Institut for Landskab

PROFESSIONEL ERFARING:
2008200520032001
1999
1998

Preben Skaarup, del af ledelsen
Preben Skaarup, Projektleder
Preben Skaarup, skitserende og projekterende
Møller og Grønborg Arkitekter og Planlæggere
Preben Skaarup
Kiran Curtis Ldt. London, GB

SPIDSKOMPETANCER:










Daglig ledelse
Projektledelse
Kvalitetssikring
Konceptudvikling
Skitsering
Beskrivelser
Projektering
Tilsyn
Økonomistyring

USA, det nordvestlige landskab
Japan
San Francisco, Los Angeles og Las Vegas
Rio de Janeiro
Island
Rom
Beijing
New York og Boston
Sydfrankrig

UDDRAG AF KURSER:
2011
2009
2006
2005
2005
2005

2012
2011
2011
2010
2008
2008
2008
2006
2005
2005
2004
2004
2003

VUC Vejle, Campus Vejle
AAB afd. 24
Smørblomsten, daginstitution
Skanseparken
Nye Byrum - Under Elmene - KBH
Nye Byrum - Nørre Allé - KBH
Nye Byrum - Leifsgade – KBH
Tegltorvet i Struer
Stige Ø
Skovgårdsparken
Sommervej
Varde – Byen og Åen
Roskilde Universitetscenter

LKVV ledelses af kreative vidensvirksomheder
Oyster Seminar, Stokholm
Verden I Danmark, København
Oyster Seminar, Stockholm
Living city, city living, København
Verden i Danmark, København

2012
2012
2012
2011
2011
2010
2009
2009
2009
2009
2007
2007
2007
2006
2005
2004
2003
2003
2001

AAB afd. 24
Skovgårdsparken
Smørblomsten, daginstitution
Litauens Plads
Skanseparken
Østerbro, Aalborg
Under Elmene, Nyt byrum i KBH
Leifsgade, Nyt byrum i KBH
Nørre Allé, Nyt byrum i KBH
Teglgårds Plads, Aalborg
Smedegade Øst, Byens Rum etape 2
Grøn lokalplan Kerteminde
Flensted Mollerup cykelsti
Stige Ø
Tegltorvet, Byens Rum etape 1
Byens Rum - Struer, Visionsplan
Helenelyst Laskedal bebyggelsesplan
Bymidteplan for Herning Kommune
Kombilinjen
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indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt

UDDRAG AF SAGSREFERENCER:

STUDIETURE:
2005
2004
2001
2000
1999
1998
1998
1997
1996

UDDRAG AF KONKURRENCER OG PRISER:

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
arkitekturpris
1. præmie
1. præmie
2. præmie
1. præmie
1. præmie

PROFESSIONEL ERFARING:
20112009-2011
2007-2009
2006-2007
2003-2006
2002-2006
1999-2002
1996

Preben Skaarups Tegnestue
C-arkitekter Aps
Møller & Grønborg A/S
Landskab & Rum Aps
Timelærer på Institut for Landskab, KU Life
Slagelse Kommune, Trafik og Landskab
Nørgaard & Holscher Landskabsarkitekter
Tegnestuen Vandkunsten

SPIDSKOMPETENCER:

Designansvarlig
Designansvarlig
Projektledelse
Projektledelse
Designansvarlig
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Skitsering
Skitsering
Skits./proj.
Projektledelse
Skitsering
Skitsering
Skitsering
Skitsering

-

Skitsering
Projektering
Planlægning
Proces
Projektledelse

STUDIETURE:

2008 Madrid
2007
Paris
2005
New York
2004
Holland, Lyon – Phillips Lyslaboratorium
2003
Zürich
2002
Barcelona
2000
Paris, London
1999
Bo01 Malmø
1997
Lyon, Lille, Essen (Emcher Park)
1997
Udvekslingsophold på arkitektskolen i Milano
1995
Paris, Barcelona, Amsterdam

UDDRAG AF KURSER:
2010
2005
2004
2000
1999

Kursus i Revit
Kursus i projektledelse
Kursus i ”smukke veje”, Vejdirektoratet
Kursus i ”konstruktiv træbeskyttelse”, LDA
IFLA verdenskongres i KBH

UDDRAG AF SAGSREFERENCER:
2012
2012
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2005
2003
2002
2001
2000
1996

Skovgårdsparken
Projektledelse
AAB afd. 24
Projektledelse
Østerhåb Kirkegård
Projektledelse/tilsyn
Søhusparken Plejecenter
Projektledelse
Dageløkke bebyggelsesplan
Projektledelse
Proceskonsulent for Trafikstyrelsen
Projektledelse
Odense Universitet
Skits/proj
Flyvestation Værløse boliger
Skits/proj
Porcelænshaven boliger
Skits/proj
Gammel Torv, Slagelse
Projektledelse
Nygade (gågade), Slagelse
Projektledelse
Belysningsplan, Slagelse
Projektledelse
Schweizerpladsen, Slagelse
Projektledelse
Købmandspladsen, Avedøre Stationsby
Skits/proj
Gårdsammelægning, Roarsvej Frederiksberg
Skits/proj
Værløse Vest, bebyggelsesplan
Skits/proj
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CURRICULUM VITAE

MICHAEL HAMMELSVANG JØRGENSEN
Landskabsarkitekt MAA. Født 28.11.73
2003

Afgang fra Arkitektskolen i Aarhus,
Afdelingen for Landskab og Havekunst

PROFESSIONEL ERFARING:
20072006
2004

Preben Skaarups Tegnestue
Vibeke Rønnows Tegnestue
Preben Skaarups Tegnestue

SPIDSKOMPETANCER:
-

Programmering
Skitsering
Projektering
Visualisering
Tilsyn

Madrid
Kina
New York
Japan
Schweiz / Frankrig
Andalusien
Portugal
Italien

UDDRAG AF KURSER:
2004
2012
2012

2012
2010
2010
2008
2008
2008
2005
2004

VUC Vejle, Campus Vejle
Skanseparken, Ebeltoft boligselskab
Viborg Midtby
Nye Byrum - Under Elmene, KBH
Nye Byrum - Nørre Allé, KBH
Nye Byrum – Leifsgade, KBH
Stige Ø
Varde – Byen og Åen

Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt
Indbudt

UDDRAG AF SAGSREFERENCER:

STUDIETURE:
2011
2007
2005
2004
2001
2000
1999
1998

UDDRAG AF KONKURRENCER:

Kursus - Projektering, DAL
Kursus – Arkitekten som procesleder 1, Arkitektforeningen
Kursus – Arkitekten som procesleder 2, Arkitektforeningen

2012
2012
2011
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2008
2006
2006
2005
2004
2004

Smørblomsten, daginstitution
Havbade v. vestkysten, forundersøgelser
Julianelyst Gods
Klitmøller, Det Gode Liv Ved Kysten
Nørre Vorupør, Det Gode Liv Ved Kysten
Krik, Det Gode Liv Ved Kysten
Stige Ø
Nørre Allé, plads over P-anlæg, KBH
Leifsgade, plads over P-anlæg, KBH
Under Elmene, plads over P-anlæg, KBH
Frederiksund Landskabsanalyse
Smedegade, Struer
Samkørselsplads, Ringsted
Stige Ø – Legebasen
Midtjyske motorvej, Beplantning
Bebyggelsesplan - Mørke
Varde – Byen og Åen, Visionsplan
Holing Sø
RUC - Landskabsplan

1. præmie
1. præmie
3. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie
1. præmie

Skits./proj.
Analyse/skits.
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Projektledelse
Skits./proj.
Skits./proj.
Skits./proj.
Analyse
Skitsering/Tilsyn
Skitsering
Skits./proj./tilsyn
Projektering
Skitsering
Skitsering
Skitsering
Skits./proj.
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Navn

Kim Clausen

Født

07.03.1960





Nationalitet

Dansk

Stilling

Projektingeniør

Uddannelse

Teknikumingeniør, Bygning, Århus Teknikum, 1988
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Arbejdserfaring - partnering
Kim Clausen har deltaget i flere projekter, hvor udbudsformen har været partnering. For nuværende deltager han i
Århus Vand’s projekt vedrørende etablering af 2 store udligningsbassiner på hhv. Carl Blochs Gade og på Åby
Renseanlæg. I dette projekt har Kim Clausen deltaget i alle partneringprocessens faser lige fra konkurrencen, hvor
parterne skulle findes via et udbud over workshop afholdt sammen med entreprenører og bygherrer til udførelsesprocessen, hvor han som medlem af projektgruppen er i løbende kontakt med parterne i processen og refererer til
styregruppen via styregruppemøderne.
Gennem dette projekt har han fået god indsigt i, hvordan man udnytter partneringprocessen bedst mulig, hvordan
man håndterer problemer ved at udnytte blandt andet styregruppens overordnede placering i organisationen og
hvordan de gode ideer kommer projektet til gode, når alle parter sidder med ved bordet.

Teknisk kompetenceområde
Konstruktioner

Stålkonstruktioner, insitu- og elementbetonkonstruktioner, fundering, murværk, trækonstruktioner

Lavenergibyggeri

Optimering af byggerier til lavenergistatus

Kim Clausen har tidligere på lignende vis deltaget i Århus Kommunes store projekt i forbindelse med frilægning af
Århus å.
Anden uddannelse
Håndværksmæssig baggrund som tømrer

Erfaring og kompetence

Har deltaget i supplerende kurser i bærende konstruktioner

Kim Clausen har som projektleder stået i spidsen for en lang række større opgaver i såvel ind- som udland. Opgaverne har været af vidt forskellig art og omfatter bl.a. skolebyggeri, plejeboligbyggeri, boligbyggeri, store renoveringsopgaver, renseanlæg mv.

Andre faglige aktiviteter

Kim Clausen har haft projekt- og sagsledelsen af store statssubsidierede boligrenoveringsprojekter og har netop
som sagsansvarlig afsluttet kontraheringen i forbindelse med et boligrenoveringsprojekt i Rosenhøj med et samlet
budget på ca. kr. 800 mill., hvor det gennemgående tema er energioptimering og forbedring af boligsociale forhold.

Medlem af IDA

Kim Clausen har gennem dette arbejde fået et indgående kendskab til de mange interessenter, som involveres i
større byggerier og formår at håndtere de mangeartede krav og ønsker, der opstår.

1988-1991

Christensen og Hofmeister, Viby
Projektering af bærende konstruktioner

Gennem de seneste 3-4 år har Kim Clausen været sagsleder på flere nybyggerier, hvor det gennemgående tema
har været energioptimering, bæredygtighed og industriel produktion. Kim Clausen har på dette område været i
samarbejde med såvel udenlandske som danske aktører på området og har erhvervet sig indgående kendskab til
de faktorer, som bidrager til lavenergibyggeri. Som eksempler kan nævnes Fonden for Billige Boligers byggeri i
København og Hillerød, 3 forskellige boliggrupper for Boligforeningen Ringgården i Lystrup på i alt 124 boliger og
et lavenergiklasse 1 byggeri i Skejby. Netop nu afsluttes arbejdet med 50 plejeboliger og 90 almennyttige boliger
for KAB, alle opført som klasse 1 byggeri.

1991-

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S

Beskæftigelse

Markante projektreferencer
2012 - 2016

Sagsansvarlig for renovering af Århus Omegns afd. 2 – Rosenhøj. Projektet omfatter renovering af 27
blokke med 840 lejligheder samt opførelse af 33 nye boliger.

2011 – 2013

Bygherrerådgivning for Brabrand Boligforening i forbindelse med opførelse af 100 familieboliger og 70
ungdomsboliger på de bynære havnearealer i Århus

Med sin store indsigt som både projekterende og bygherrerådgiver kan Kim Clausen byde ind med en stor viden
om såvel traditionelle som alternative løsninger til opnåelse af byggeri med høj energioptimering.

2011 – 2012

Bygherrerådgivning for Teknisk Kollegium i forbindelse med opførelse af 159 ungdomsboliger på de
bynære havnearealer i Århus

Udover ovenstående har Kim Clausen et indgående kendskab til detailprojektering af konstruktioner i store spildevandsanlæg, hvilket han har praktiseret i såvel ind- som udland. Kim Clausen har deltaget i projekteringen af Åby
Øst og Vest renseanlæg og forestået adskillige af de konstruktive ombygninger, der er foretaget på mange af Århus Kommunes anlæg. Derudover har han deltaget i projekteringen af flere af de udligningsbassiner, som Århus
Kommune har opført de seneste år.

2011 – 2012

Bygherrerådgivning for Boligforeningen Ringgården i forbindelse med opførelse af 149 ungdomsboliger
på de bynære havnearealer i Århus

2011 – 2012

Bygherrerådgivning for Århus Kommune i forbindelse med opførelse af 80 plejeboliger i Risskov

2009 – 2011

Projekteringsledelse for 90 nye almennyttige boliger i Grøndalsvænge, Vanløse, lavenergiklasse 1
byggeri

2009 – 2011

Projekteringsledelse for 50 plejeboliger i Grøndalsvænge, Vanløse, lavenergiklasse 1 byggeri

For Århus Kommune er Kim Clausen p.t. bygherrerådgiver i forbindelse med opførelsen af 80 præfabrikerede lavenergiplejeboliger på Hedevej i Risskov, ligesom han er bygherrerådgiver på Boligforeningen Ringgårdens 2 ungdomsboligbyggerier på de bynære havnearealer, som begge opføres som 0-energibyggeri.

Kim Clausen har siden 1990 været fast tilknyttet Ingeniørhøjskolen i Århus som timelærer med speciale i bærende
konstruktioner og anlæg. Siden 2004 har han været ansat som ekstern lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus. Desuden er han ekstern censor for Århus Tekniske skole.
Side 1 af 3
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Curriculum vitae
Ole Bondrop

2008 – 2009

Projektledelse for 84 passiv- og lavenergiklasse 1 boliger for Boligforeningen Ringgården

2008 – 2010

Projekteringsledelse for nyt plejecenter i 7 etager, Ceres Allé, Århus Kommune, Sundhed og Omsorg

2007 – 2011

Projektledelse for boligrenoveringsprojekt for Boligforeningen Ringgårdens afdeling 1, Ringgaden i
Århus

2008 – 2009

Projektledelse for udvidelse af Bauhaus Holbæk

2008 – 2009

Projektledelse af miljøprojekt i Nowa Sol, Polen

2007 – 2010

Projekteringsledelse og medlem af kompetencegruppen ifm. etablering af forsinkelsesbassiner for
Århus Kommune

2007 – 2008

Projektledelse af boligbyggeri i Lystrup for Boligforeningen Ringgården

2005 – 2007

Projekteringsledelse og medlem af kompetencegruppen ifm. frilægning af Århus å for Århus Kommune

2004 – 2005

Projektledelse af om- og tilbygning af Møllevangskolen

2004 – 2005

Slambehandlingsanlæg til renseanlæg i Letland

2004 – 2005

Projektledelse af byfornyelsesprojekt for Boligforeningen Ringgården

2004

Projektering af forsinkelsesbassin ved Skåde skole

2004

Projektledelse af ombygning af plejecentret Langenæsbo, Århus Kommune

2004

Tilknyttet Ingeniørhøjskolen som ekstern lektor

2003 – 2005

Miljøprojekt for Miljøstyrelsen i Letland i samarbejde med Århus Kommune

Navn
)¡GW
Nationalitet
Stilling
Uddannelse

Ole Bondrop
23
Dansk
3URMHNWLQJHQL¡U
DiplomLQJHQL¡U%\JQLQJ,QJHQL¡UK¡MVNROHQLcUKXV

Teknisk kompetenceområde
Anlæg

3ODQO JQLQJSURMHNWHULQJVOHGHOVHRJGHWDLOSURMHNWHULQJ
,QIUDVWUXNWXUSURMHNWHU
%\JJHPRGQLQJKHUXQGHUNORDNHULQJOHGQLQJVDUEHMGHURJYHMDQO J

Erfaring og kompetence
Ole Bondrop KDUJHQQHPnUHQHWLOHJQHWVLJHQEUHGRJDOVLGLJHUIDULQJLQGHQIRUDQO JVEUDQFKHQRJKDUKDIWEnGHRIIHQtlige og private bygherrer
,IRUELQGHOVHPHGSURMHNWHUQHKDU2OH%RQGURSIXQJHUHWVRPSURMHNWOHGHUVnYHOVRPSURMHNWHUHQGHRJKDUXGI¡UWXGEXG
og kontUDKHULQJPHGHQWUHSUHQ¡UHUVDPWE\JJHOHGHOVHRJWLOV\QLXGI¡UHOVHVIDVHQ
2SJDYHUQHVS QGHUQDWXUOLJWIUDPLQGUHE\JJHPRGQLQJHUDIbolig- og HUKYHUYVRPUnGHUWLOVW¡UUHE\JJHPRGQLQJHUDI
EODQGHGHEROLJRPUnGHURJHUXGI¡UWLW WVDPDUEHMGHPHGsåvel kommunale bygherrer som private byggemodnere
3ODQO JQLQJDILQIUDVWUXNWXUIRUalle typer WUDILNanter samt IRUV\QLQJHUmYi HQDOVLGLJYLIWHDIRSJDYHU har været en naturOLJGHODI2OH%RQGURSVDUEHMGVRSJDYHU+HULJHQQHPKDUKDQWLOHJQHWVLJen bred generel vidHQRPNULQJVWUXNWXUHULQJDI
DUEHMGVU\WPHURJKnQGWHULQJDIPDQJHIRUVNHOOLJHLQWHUHVVHQWHU
8QGHUSURMHNWHULQJDIEODQGHGHEROLJ- RJHUKYHUYVRPUnGHUKDU2OH%RQGURSDUEHMGHWPHGDQDO\VHRJNDWHJRULVHULQJDI
VW¡MXGEUHGHOVHRJWLOWDJLIRUELQGHOVHKHUPHG
PrRMHNWHULQJDIYHMHRJVWLDQO JKDUOLJHOHGHVY UHWHQGHODI2OH%RQGURSVDUEHMGVRPUnGH*HQQHPIOHUHSURMHNWHUPHG
UXQGN¡UVOHURJIDUWG PSHQGHIRUDQVWDOWQLQJHUKDU2OH%RQGURSInHWHQEUHGHUIDULQJLWUDILNDOHWLOWDJLIRUELQGHOVHPHG
WUDILNVLNNHUKHGRJVLNULQJDIEO¡GHWUDILNDQWHU
)RUIOHUHNRPPXQDOHbygherrer KDU2OH%RQGURSJHQQHPI¡UWSURMHNWHULQGHQIRUNORDNVDQHULQJHWDEOHULQJDIWUDQVSRUWOHGQLQJHURJSXPSHVWDWLRQHUVDPWHWDEOHULQJDIVHSaUDWNORDNHULQJDIPLQGUHE\RPUnGHU
)RUVW¡UUHEROLJIRUHQLQJHUKDU2OH%RQGURSXGDUEHMGHWRJLY UNVDWUHQRYHULQJRJVDQHULQJDILQIUDVWUXNWXUKHUXQGHU
NORDNHURJEHO JQLQJHULW WVDPDUEHMGHPHGHQWUHSUHQ¡UHURJE\JKHUUHr,IRUELQGHOVHPHGUHQRYHULQJHQKDU2OH%RnGURSXGDUEHMGHWODQJVLJWHGH¡NRQRPLVNHNDONXODWLRQHURJGLVSRQHULQJHUIRUJHQQHPI¡UHOVHDIUHQRYHULQJHUQHRYHUHQ
nUU NNH
9HMSURMHNWHULQJRJGLVSRQHULQJDIMRUGP QJGHUXGI¡UHVIRUWULQVYLVPHGdet AutoCad-baserede SURMHNWHULQJVY UNW¡M
Nova-Point, som Ole Bondrop har anvendt sideQ3URJUDPPHUQHV SURMHNWHULQJL'JLYHUHQOHWWHUHXGYHNVOLQJDI
GDWDPHGE\JKHUUHRJHQWUHSUHQ¡UHUXQGHUVHOYHXGI¡UHOVHQLPDUNHQ
Anden uddannelse
.XUVXVL%\JJHULHWVKYHUGDJVMXUD
.XUVXVL*UXQGO JJHQGHDVIDOWWHNQRORJL
+DUJHQQHPI¡UWVLNNHUKHGVNRRUGLQDWRUXGGDQQHOVHQ
8GGDQQHWRIILFHU
Andre faglige aktiviteter
0HGOHPDI,'$67)RJ'%)
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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Ole Bondrop

Ole Bondrop

Beskæftigelse


PLGWFRQVXOW$6+HUQLQJ
3URMHNWHULQJDIDQO JVDUEHMGHU



/ UNHKDYHQ/\VWUXSLQIUDVWUXNWXULQ\WEROLJRPUnGHSURMHNWHULQJ

 - 2005

&KULVWHQVHQ +RIPHLVWHU$6'$,9LE\
3URMHNWHULQJDIDQO JVDUEHMGHU

 - 

2SI¡UHOVHDIQ\DGPLQLVWUDWLRQVE\JQLQJ9HVWDVVLNNHUKHGVNRRUGLQDWRURJE\JJHOHGHOVH

2005 -

IngHQL¡UILUPDHW9,**20$'6(1$6



RenoveringLQIUDVWUXNWXU%ROLJIRUHQLQJHQ3U VWHKDYHQSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

Markante projektreferencer

82

Den Moderne By, AarhusLQIUDVWUXNWXURJORJLVWLNIRUE\JJHSODGVSURMHNWHULQJ

 - 

2013

5HQRYHULQJDIEROLJRPUnGH9LE\6\G, SURMHNWHULQJDILQIUDVWUXNWXU

2013

0DUVHOLV%RXOHYDUGUHQRYHULQJDIKDQGLFDSFHQWHUWLOV\Q

2013

6ROEMHUJ%\SRUWLQIUDVWUXNWXUSURMHNWSURMHNWNRRUGLQHULQJ

2012 - 2013

2SI¡UHOVHDIEROLJHU(OHYE\JJHOHGHOVHVLNNHUKHGVNRRUGLQHULQJ

2011 - 2013

2SI¡UHOVHDIEROLJHU+DVVHODJHUE\JJHOHGHOVHVLNNHUKHGVNRRUGLQHULQJ

2012

%\JJHPRGQLQJDIEROLJRPUnGH0DOOLQJSURMHNWHULQJs- og byggeledelse

2011 - 2012

&\NHOVWLRJUXQGN¡UVHO6WDYWUXSSURMHNWHULQg samt byggeledelse

2011 - 2012

%\JJHPRGQLQJDIEROLJRPUnGH6N¡GVWUXSSURMHNWHULQgs- og byggeledelse

2011

5HQRYHULQJDI+HUUHGVYDQJ7RUYE\JJHOHGHOVH, sikkerhedskoordinering

2011

'REEHOWUHWWHWF\NHOVWLRJUXQGN¡UVHO6WDYWUXSSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2011

5DPSHDQO JRJVWLHU7UDQEMHUJSURMHNWHULQJRJE\JJHOHGHOVH

2011

7UDILNVDQHULQJDIEROLJRPUnGH6N¡GVWUXSSURMHNWHULQJ

2010

Kloaksanering LVRPPHUKXVRPUnGHU%¡QQHUXS6WUDQGSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2010

%\JJHPRGQLQJDIHUKYHUYVRPUnGH7LOVWSURMHNWHULQJVOHGHOVHRJIDJWLOV\Q

2010

5HQRYHULQJRJQ\DQO JDINORDN%ROLJIRUHQLQJHQ5LQJJnUGHQSURMHNWHULQJ

2010

,QIUDVWUXNWXUIRUQ\W kollegieområde, AarhusSURMHNWHULQJ

2010

8GDUEHMGHOVHDIXGEXGVPDWHULDOHIRUPRWRUYHMVEURHU9HMGLUHNWRUDWHW



6HSDUDWNORDNHULQJEROLJIRUHQLQJVRPUnGH9HULSDUNHQ5LVVNRYSURMHNWHULQJ

 - 2010

%\JJHPRGQLQJDIEROLJ- og erhvervsområde, Malling, SURMHNWHULQJV- og byggeledelse



6YLQJEDQHURJKHOOHDQO J+DUOHYSURMHNWHULQJ

|



Aarhus .RPPXQH9HM- RJVWLIRUELQGHOVH/LVEMHUJ6NROHSURMHNWHULQJV- og byggeledelse



$UHDOGLVSRQHULQJRJLQIUDVWUXNWXU7UXFNVWRS3RUWRI$DUKXVSURMHNWHULQJ



AaUKXV.RPPXQHUXQGN¡UVHO6ROEMHUJSURMHNWHULQJ

 - 

7KLVWHG)RUVLNULQJUHQRYHULQJDIYLOODSURMHNWHULQJV- og byggeledelse, sikkerhedskoordinering



%ROLJIRUHQLQJHQ5LQJJnUGHQLQIUDVWUXNWXU i Q\WEROLJRPUnGHSURMHNWHULQJ



)RQGHQIRUELOOLJHEROLJHULQIUDVWUXNWXU.DUHQV0LQGHSURMHNWHULQJ



)RQGHQIRUELOOLJHEROLJHULQIUDVWUXNWXU8OOHU¡GE\HQSURMHNWHULQJ

2

+ROPV¡KXVHWGLVSRQHULQJDILQIUDVWUXNWXU7HJOJnUGVSDUNHQSURMHNWHULQJ



6LONHERUJ.RPPXQHNORDNHULQJDIE\JJHPRGQLQJVRPUnGH9DOQ¡GGHKDYHQSURMHNWHULQJ



5XQGN¡UVHORJE\YHM2YHU+RUQE NSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2006

Aarhus .RPPXQH%\JJHPRGQLQJDIHUKYHUYVRPUnGH0DOOLQJSURMHNWHULQJVOHGHOVH

2006

6\GGMXUV.RPPXQHVHSaUDWNORDNHULQJDI0\JLQGSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2006 - 

AaUKXV.RPPXQHYHMRPO JQLQJHUIULO JQLQJDIAarhus cSURMHNWHULQJ

2006

Aarhus Kommune, sepaUDWNORDNHULQJ0DOOLQJSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2006

5DQGHUV.RPPXQHNORDNHULQJ2YHU+RUQE NSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2006

6\GGMXUV.RPPXQH%\JJHPRGQLQJDIEROLJRPUnGH/LPHSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2006

Aarhus Amt, HWDEOHULQJDIVYLQJEDQH0HMOE\SURMHNWHULQJ

2006 - 

%\JJHPRGQLQJDIEROLJRPUnGH2YHU+RUQE NSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2005

Aarhus KommuneVWLDQO JYHG1\0RHVJnUGVYHMSURMHNWHULQJRJE\JJHOHGHOVH

2005

%\JJHPRGQLQJDIEROLJRPUnGH7UDQEMHUJSURMHNWHULQJV- og byggeledelse

2005

Aarhus KommuneF\NHOEDQHU(JnSURMHNWHULQJ

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”
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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Gert Nylund Larsen

Gert Nylund Larsen

Navn
)¡GW
Nationalitet
Stilling
Uddannelse

Gert Nylund Larsen

Dansk
IQJHQL¡U, installationer
7HNQLNXPLQJHQL¡U, Bygning, IngeQL¡UK¡MVNROHQLÅrhus, 

Teknisk kompetenceområde
Installationer

VVS-installationer, ventilationsanlæg, lavenergib\JJHULLQGHNOLPDEHUHJQLQJHU %6LP 
energirammeEHUHJQLQJHU %(10 PY

2003 - 2010

'LYHUVHRSJDYHUIRU'DQVNH%DQN – NRQFHSWLQGUHWQLQJUHQRYHULQJRP- og tilbygning SURMHNWHULQJDI ventilation og VVS-LQVWDOODWLRQHUVDPWGLYHUVHI¡OJHDUEHMGHURJ IDJWLOsyn samt
byggeledelse



2SI¡UHOVHDI nye SOHMHEROLJHU PHGWLOK¡UHQGHSOHMH- RJVXQGKHGVFHQWHUi Aarhus –
SURMHNWHULQJDI996-installationer i bygning samt koRUGLQHULQJDI¡YULJHtekniske installationer



2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHULUVWHG– SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation i bygning
samt kloak- og hovedledQLQJVDQO JLIRUELQGHOVHPHGE\JJHPRGQLQJ

2006

2PE\JQLQJDISOHMHFHQWHU/DQJHQ VERAarhus Kommune – prRMHNWHULQJDI996-installationer
VDPWIDJWLOV\Q

2006

5HQRYHULQJDIYDUPHDQO JL HWDJHHMHQGRPPH.LUNHGDPPHQLAarhus - IDJWLOV\QRJ
byggeledelse

Erfaring og kompetence
Gert Nylund Larsen KDUVWRUHUIDULQJRJNRPSHWHQFH LQGHQIRUSURMHNWOHGHOVHRJSURMHNWHULQJDI996RJYHQWLODWLRQL
IRUELQGHOVHPHGUHQRYHULQJDIDOPHQHEROLJHU
Gert Nylund Larsen har VHQHVWY UHWIDJDQVYDUOLJIRULQVWDOODWLRQHULIPHQHUJLUHQRYHULQJDIDOPHQQ\WWLJHEROLJHU
Gert Nylund Larsen har HQEUHGHUIDULQJRJKDUværet involveret i PDQJIROGLJHSURMHNWHULQGHQIRUEROLJbyggeri, kollegier,
SOHMHKMHPVNRler og E¡UQHinstitutioner samt erhvervs- RJNRQWRUE\JJHULLIRUELQGHOVHPHGQ\E\JJHULUHQRYHULQJRJ
RPE\JQLQJKHUXQGHUSURMHNWHULQJDIODYHQHUJLE\JJHUL
Beskæftigelse
 - 
 -

1LHODQG5nGJLYHQGH,QJHQL¡UHU
,QJHQL¡UILUPDHW9,**20$'6(1$6

2006

5HQRYHULQJDIYDQG- RJDIO¡EVDQO JLHWDJHHMHQGRPPH+ROPH0¡OOHYHMLAarhus - IDJWLOV\Q

2005

EtablHULQJDIYHQWLODWLRQVDQO JSn(QJO\VWVNROHQL%¡UNRS– SURMHNWHULQJIDJWLOV\QRJ
byggeledelse

2004

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL7LUVWUXS– SURMHNWHULQJDI996-installationer i bygning samt kloakog hovedledningsanO JLIRUELQGHOVHPHGE\JJHPRGQLQJ

2004

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL.ROLQG– SURMHNWHULQJDI996-installationer i bygning samt kloak- og
hoYHGOHGQLQJVDQO JLIRUELQGHOVHPHGE\JJHPRGQLQJ

2004

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL1LPWRIWH– SURMHNWHULQJDI996-installationer i bygning samt kloakog hoYHGOHGQLQJVDQO JLIRUELQGHOVHPHGE\JJHPRGQLQJ

2004

2PE\JQLQJDII OOHVKXV9LVWRIWSDUNHQL6DEUR- SURMHNWHULQJDI996-LQVWDOODWLRQHUVDPWIDJWLOV\Q

2004

Om- og tilbygning Frisholm skole - SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation samt
IDJWLlsyn

2003

RHQRYHULQJDIEROLJEORNNH*UXQGWYLJVYHML9LE\- - SURMHNWHULQJDI996-installationer og
ventilatiRQVDPWIDJWLOV\Q

2003

Om- RJWLOE\JQLQJ$XQLQJVNROHRJ$VVHQWRIWVNROHQ- SURMHNWHULQJDI996-installationer og
ventilatiRQVDPWIDJWLOV\Q

Markante projektreferencer
2012 -

Energirenovering DIDOPHQQ\WWLJHEROLJHU- pURMHNWDQVYDUOLJIRULQVWDOODWLRQHU

2011 -

2SI¡UHOVHDI nye boliger i Ry – SURMHNWHULQJDIventilation og VVS-LQVWDOODWLRQHU
Lavenergibyggeri

2011 -

2SI¡UHOVHDI nye boliger i Aarhus – SURMHNWHULQJDIventilation og VVS-LQVWDOODWLRQHU
Lavenergibyggeri

2011 -

Tilbygning Pindstrupskolen – SURMHNWHULQJDIYHQWLODWLRQRJ996-LQVWDOODWLRQHU/DYHQHUgibyggeri

2011 -

2SI¡UHOVHDI Q\HSOHMHEROLJHULAarhus – Bygherrerådgivning LIP VVS-installationer og CTS,
KHUXQGHUUHYLVLRQDIE\JJHSURJUDP Lavenergibyggeri

2003

Om- og tilbygning Øster Hurup skole og Als skole - SURMHNWHULQJDI996-installationer og
YHQWLODWLRQVDPWIDJWLlsyn

 - 2011

2SI¡UHOVHDI nye kollegieboliger PHGWLOK¡UHQGHYDVNHULHURJI OOHVUXPi Aarhus –
SURMHNWeULQJDIventilation og VVS-LQVWDOODWLRQHU/DYHQHUJLE\JJHULNODsse 2

2003

5HQRYHULQJDIEROLJHU$UERJDYHMRJ%DNNHKHJQHWL(EHOWRIW- SURMHNWHULQJDI996-installationer
VDPWIDJWLlsyn

 - 2010

2SI¡UHOVHDI nye kollegieboliger i Århus – SURMHNWHULQJDIventilation og VVS-LQVWDOODWLRQHU
Lavenergibyggeri klasse 2

2003

Om- og tilbygQLQJDI(QJO\VWVNROHQL%¡UNRS- SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation
VDPWIDJWLlsyn

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
Side 1 DI3

Side 2 DI3

|

83

Curriculum vitae

Curriculum vitae

Gert Nylund Larsen

Lars Just

2003

%\JQLQJVJHQQHPJDQJEROLJHU,VDJHUYHML5\- VVS-installationer og ventilation

2003

3URFHVYHQWLODWLRQLIDJORNDOHUSn7KHPKommunes skoler - SURMHNWHULQJIDJWLOV\QRJ
byggeledelse

2002

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUVDPWI OOHVKXV6N SK¡ML5\- SURMHNWHULQJDI996-installationer og
ventiODWLRQVDPWIDJWLOV\Q

2002

Om- RJWLOE\JQLQJDI%DXQHVNROHQL1LPWRIWH- SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation
VDPWIDJWLlsyn

2002

2SI¡UHOVHDIQ\HXQJGRPVEROLJHUVDPWI OOHVKXV6WDYQVYHM7LOVW– SURMHNWHULQJDI996LQVWDOODWLRQHURJYHQWLODWLRQVDPWIDJWLOV\Q

2002

7LOE\JQLQJWLO'DQPDUNV-RXUQDOLVWK¡MVNROHAarhus - SURMHNWHULQJDI996-installationer og
YHQWLODWLRQVDPWIDJWLlsyn

2001

2SI¡UHOVHDIQ\WI OOHVKXV%\PRVHYHM7LOVW– SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation
VDPWIDJWLlsyn

2001

Om- RJWLOE\JQLQJDI.ROLQG&HQWUDOVNROH- SURMHNWHULQJDI996-installationer og ventilation samt
IDJWLlsyn

2001

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHU7LOVW6¡QGHUYHM7LOVW– SURMHNWHULQJDI996-installationer og
YHQWLODWLRQVDPWIDJWLlsyn

2001

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUVDPWI OOHVKXV/DQJ¡UYHM7LOVW– SURMHNWHULQJDI996-installationer og
ventilation saPWIDJWLOV\Q

Navn
)¡GW
Nationalitet
Stilling
Uddannelse

Lars Just

Dansk
3URMHNWLQJHQL¡U
7HNQLNXPLQJHQL¡U%\JQLQJ,QJHQL¡UK¡MVNROHQ+RUVHQV7HNQLNXP

Teknisk kompetenceområde
Konstruktioner

Stålkonstruktioner, insitu- og elementbetonkonstruktionerIXQGHULQJPXUY UNWU NRQVWUXktioner

Erfaring og kompetence
/DUV-XVWHUEHVN IWLJHWPHGGHWDLOSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHUDIVWnOEHWRQWU RJPXUY UN
/DUV-XVWKDUSURMHNWHUHWLQGXVWUL-, kirke-, bolig-, skole- RJHUKYHUYVE\JJHULIRUKYLONHKDQRJVnKDUIRUHVWnHW
SURMHNWHULQJVOedelsen RJVDPWLGLJXGI\OGWUROOHQVRPIDJDQVYDUOLJIRUNRQVWUXNWLRQHU
Derudover har han deltaget i IOHUHVWRUHUHQRYHULQJVRSJDYHUKYRUKDQKDUYDUHWDJHWGHWDLOSURMHNWHULnJHQ
Han er aktiv deltager i PDQJIROGLJe SURMHNWNRQNXUUHQFHUKYRUVDPDUEHMGHRJNUHDWLYLWHWVDPWHQO¡VQLQJVRULHQWHUHW
tilgang til opgaven Y JWHVK¡MW
/DUV-XVWIRUHVWnUE\JJHOHGHOVHDIXGYDOJWHRSJDYHURJXGI¡UHU VRPIDJDQVYDUOLJ IDJWLOV\QHWSnNRQVWUXNWLRQHU
8GRYHUNRQVWUXNWLYHVSHFLDOHUYDUHWDJHU/DUV-XVWRJVnDQO JVWHNQLVNHRSJDYHUYHGU¡UHQGHIXQGHULQJRJNORDNDnO J
(QGYLGHUHXGI¡UHUKDQJHQHUHOteknisk bygningsgennemgang med henblik på tilstandsvurdering, kalkulation,
XGEHGULQJVIRUVODJRJWoWDO¡NRQRPLVNDQDO\VH 2IWHXGI¡UHVGHWWHVRPHQLQWHJUHUHWGHODI XGDUEHMGHOVHDIKHOKHGVSODQHU
Lars -XVWKDUJHQQHPVLQHHIWHUKnQGHQPDQJHnUVEHVN IWLJHOVHLQGHQIRUEUDQFKHQRSE\JJHWHQVWRUHUIDULQJ og
HNVSHUWLVHLQGHQIRUSURMHNW- RJE\JJHOHGHOVH+DQVRSJDYHUHUL dag i vid udstrækning DWIXQJHre som
SURMHNWOHGHUE\JJHOHGHUL IRUELQGHOVHPHGVWRUHRJNRPSOHNVHE\JJHVDJHUVLGHO¡EHQGHPHGRSJDYHQVRPIDJDQVYDUOLJ
IRUNRQVWUXNWLRQHU
8GRYHUVLQVWRUHUXWLQHPHGQ\E\JJHULKDUKDQGHVXGHQVWRUHUIDULQJPHGRPE\JQLQJHURJEHVLGGHU herigennem
NRPSHWHQFHUQHWLODWILQGHSUDJPDWLVNHO¡VQLQJHUVRPVLNUHURSWLPDOXGQ\WWHOVHDIGHIRUHOLJJHQGHPXOLJKHGHULQGHQIRU
GH¡NRQRPLVNHUDPPHU, i nær dialog og VDPDUEHMGHPHGGHPDQJHLQWHUHVVHQWHUVRPLQYROYHUHVLVW¡UUHE\JJHsager
Anden uddannelse
(UKYHUYV¡NRQRPLVN diplomuddannelse – +'GHO– 
(UKYHUYV¡NRQRPLVNGLSORPXGGDQQHOVH– +'GHOGLYHUVHHQNHOWIDJ– 
+DUJHQQHPI¡UWVLNNHUKHGVNRRUGLQDWRUXGGDQQHOVHQ- 2004
+DUGHOWDJHWRJGHOWDJHUO¡EHQGHLVXSSOHUHQGHNXUVHULE UHQGHNRQVWUXNWLRQHUKHUXQGHUNRPSHWHQFHJLYHQGHNXUVXVL
reparaWLRQDIEHWRQNRQVWUXNWLRQHUYHG'78
Andre faglige aktiviteter

Beskæftigelse
 -

84
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Viggo Madsen 0)ROPHU$QGHUVHQ$6cUKXs
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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Lars Just

Lars Just

Markante projektreferencer

2012 - 2013

3URMHNWHULQJVOHGHUSnUHQRYHULQJDI%ROLJIRUHQLQJHQcUKXV2PHJQVDIG– 5RVHQK¡MVRPHU
HQGHODI´3URMHNWNRQNXUUHQFHRPIRUQ\HOVHL9LE\6\G´
3URMHNWHWRPIDWWHUreQRYHULQJDIEORNNHPHGEROLJHURSI¡UHOVHDIQ\H boliger samt en
VHUYLFHE\JQLQJ udbudt i storentreprise – sDPOHWKnQGY UNHUXGJLIWFDPLR

2012

8GDUEHMGHOVHDIUDSSRUWHUYHGU´6 UOLJHXQGHUV¡JHOVHU´IRU%\JJHVNDGHIRQGHQ6NRYK¡MHasselager

2011

3URMHNWOHGHOVHYHGURP- RJWLOE\JQLQJDI+RUVHQV*\PQDVLXP

2011 - 2012

7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHULPHG44 boliger, Fuglevænget – Grenå – b\JQLQJVHIWHUV\Q
VDPWXGDUEHMGHOVHDIUDpport VRPGHODIKHOKHGVSODQ

2011

8GDUEHMGHOVHDIEHWRQUHQRYHULQJVSURMHNWIRU'DQVN6XSHUPDUNHGVNXUVXVFHQWHU%¡JHK¡ML
EEHOWRIW

2011

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL(OVWHGJDDUGH, etape 3, 4 og 5 – VWDWLNRJSURMHNWHULQJDI
konstruktioner

2010

7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHULPHGEROLJHU'H/LFKWHQEHUJVYHM– Grenå –
b\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHOVHDIUDpport VRPGHODIKHOKHGVSODQ

2010

8GEHGULQJDIPDQJOHUHIWHU-års syn – bygherrerådgivning

2010

Deltagelse i diveUVHWRWDOHQWUHSULVHNRQNXUUHQFHU

2010 - 2011

7RWDOUHQRYHULQJDIEROLJHU)XJOVDQJYHM– Grenå – varetagelse DIE\JJHOHGHOVHVDPW
IDJWLOV\Q



8GVNLIWQLQJDIG¡UH– Kirkedammen - pURMHNWHULQJRJXGEXG



2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL(OVWHGJDDUGH, etape 2 – VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLoner



Deltagelse i diverse totalentreprisekoQNXUUHQFHU



7DJUHQRYHULQJSn0¡OOHSDUNHQ9ROGE NKDYH– Brabrand – pURMHNWHULQJRJXGEXG



7RWDOUHQRYHULQJDIEROLJHU)XJOVDQJYHM– Grenå – pURMHNWHULQJVOHGHOVHXGI¡UHOVHDIVWDWLNRJ
SURMHNWHULQJDIEærende konstruktioner



TilstandsrappoUWIRUEROLJE\JJHUL7KRUVEMHUJ%UDEUDQG– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHOVHDI
rapport



2SI¡UHOVHDIQ\)7(;)22''UDJ¡U- VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHU
2SI¡UHOVHDIQ\NY JVWDOG)UHPWLGHQVODQGEUXJcUV- VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
konstruktioner



2SI¡UHOVHDIQ\NLUNHL*¡GYDG6LONHERUJ- VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWioner
VDPWIDJWLlsyn
7LOVWDQGVYXUGHULQJDIVNROHU6LONHERUJ.RPPXQH– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWUDpport
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJeri, Solbærhaven Lystrup – E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHOVH
DIUDpport
Side 2 DI4



Om- RJWLOE\JQLQJDI'DQVNH%DQNL7DXORY– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLRQHUVDPWLQWHUQ
SURMHNtledelse
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHUL(PLOLHK¡M– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHOVHDIUDpport
2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHUL(OVWHGJDDUGH, etape 1 – VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLoner
2PE\JQLQJDI6NRYP¡OOHQ– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLRQHU
Aktivitets- og beboerhus, Granparken Vollsmose – statik og prRMHNWHULQJDINRQVWUXNWLoner samt
LQWHUQSURMHNWOedelse

2006

2PE\JQLQJDISOHMHFHQWHU/DQJHQ VERcUKXV.RPPXQH– E\JJHOHGHOVHRJIDJWLOV\Q
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHUL3nVNHO¡NNHQ2$%2GHQVH– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPW
XGDUEHMGHOVHDIUDpport

2005

2SI¡UHOVHDIQ\VNROHL.ROGLQJ/\VK¡M1RUG– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHU
VDPWIDJWLlsyn
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHUL)XJOVDQJYHM*UHQn– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDrEHMGHOVHDI
rapport
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHUL5\KDYHn, Århus – E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHlVHDI
rapport
6NDOPXULQJDIJDYOHL/ UNHSDUNHQRJ)\UUHSDUNHQ9ROOVPRVH2GHQVH– statik og proMHNWHULQJ
Fælleshus, Lærkeparken Vollsmose, Odense – VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLRQHUVDPW
LQWHUQSURMHktledelse

2004

2SI¡UHOVHDIQ\HEROLJHULUE N– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHUVDPW
IDgtilsyn
2SI¡UHOVHDIQ\NLUNHL$QWYRUVNRY6ODJHOVH– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRnstruktioner
VDPWIDJWLlsyn
7LOE\JQLQJWLOSOHMHFHQWHU6¡GLVEDNNH0DULDJHU– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
konstruktioner
Til- RJRPE\JQLQJDIERIRUPHU7XHVWHQKXVHRJ.UDJHOXQGcUKXV– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDI
NRQVWUXNWLRQHUVDPWLQWHUQSURMHNWOedelse

2003

7RWDOUHQRYHULQJDI%¡JHSDUNHQ9ROOVPose, OAB Odense – VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
konstrukWLRQHUVDPWIDJWLOV\Q
2PE\JQLQJDIE¡UQHKDYH5RVHQY QJHW+¡UQLQJ– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
NRQVWUXNWLRQHUVDPWIDgtilsyn
2SI¡UHOVHDIQ\E¡UQHKDYHcJnUGHQ+RUQVOHW– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
NRQVWUXNWLRQHUVDPWIDJWLlsyn

2002

2SI¡UHOVHDIXQJGRPVEROLJHU6WDYQVYHM7LOVW– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
NRQVWUXNWLRQHUVDPWIDJWLlsyn
7LOE\JQLQJWLO'DQPDUNV-RXUQDOLVWK¡MVNROHcUKXV– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
NRQVWUXNWLRQHUVDPWIDJWLOV\Q
8GI¡UHOVHDIJODVRYHUG NQLQJHUIRUWUDSSHRSJDQJH+ROPVWUXS%UDEUDQG%ROLJIRUHQLQJ– statik
RJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRnVWUXNWLRQHUVDPWIDJWLOV\Q

2001

2SI¡UHOVHDIQ\WI OOHVKXV%\PRVHYHM7LOVW– VWDWLNRJSURMHNWHULQJ DIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHU
VDPWIDgtilsyn
2SI¡UHOVHDIDPWVOLJHERIRUPHU7LOVW6NROHYHM7LOVW– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWioner
VDPWLQWHUQSURMHNWOHGHlse
2SI¡UHOVHDIQ\E¡UQHKDYHL)MHOOHUXS– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHUsamt
IDJWLlsyn
2SI¡UHOVHDIWLOE\JQLQJWLO*LJWIRUHQLQJHQ+DQV-DQVHQV+MHPcUKXV– VWDWLNRJSURMHkWHULQJDI
bærende konstruktioner
7LOVWDQGVUDSSRUWIRUEROLJE\JJHUL*U VYDQJHQ7LOVW– E\JQLQJVHIWHUV\QVDPWXGDUEHMGHOVHDI
rapport

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Curriculum vitae

Curriculum vitae

Lars Just

Gorm Nørmark-Larsen

2000

Ombygning aIYXJJHVWXH.URJKVJDGHcUKXV– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWLRQHU
VDPWIDJWLlsyn
–  2P- RJWLOE\JQLQJDIVWNV\QVKDOOHUQ\RSI¡UHOVHDIVWNV\QVKDOOHUVDPW
Q\RSI¡UHOVHDI VWNUHJLRQVNRQWRUHUL-\OODQG IRU6WDWHQV%LOLQVpektion – VWDWLNRJSURMHNWHULQJ
DINRQVWUXNWLRQHUVDPWSURMHNWHULQJVOHGHOVHRJNRRrdinering



7RWDOUHQRYHULQJDIEDGHY UHOVHULEROLJHU%RG¡YHMcUKXV– SURMHNWHULQJIDJWLOV\QRJ
byggeledelse
8GYLGHOVHDI6NRYE\0¡EHOIDEULN*DOWHQ– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDINRQVWUXNWLRQHU



)DFDGHEHNO GQLQJDI.DVWUXS.REOLQJVVWDWLRQ.¡EHQKDYQ– SURMHNWHULQJRJXGI¡UHOVHDI
produktionstegninger
Om- RJWLOE\JQLQJDIE¡UQHKDYH%RG¡JnUGHQcUKXV– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGH
NRQVWUXNWLRQHUVDPWIDJWLlsyn



Diverse en- RJWRIDPLOLHKXVHL7\VNODQG– VWDWLNRJSURMHNWHULQJDIE UHQGHNRQVWUXNWioner,
XGI¡UWHIWHUW\VNHQRrmer

Navn
)¡GW
Nationalitet
Stilling
Uddannelse

*RUP1¡UPDUN-Larsen

Dansk
$UNLWHNWPDDE\JJH¡NRQRPPGE
%\JQLQJVNRQVWUXNW¡U$UNLWHNW%\JJH¡NRQRP

Teknisk kompetenceområde
%\JJH¡NRQRPL

.DONXODWLRQDIDQO JV- RJE\JQLQJVDUEHMGHUplanlægning, byggestyring

Erfaring og kompetence
*RUP1¡UPDUN-/DUVHQKDUEHVN IWLJHWVLJPHGSODQO JQLQJRJJHQQHPI¡UHOVHDIHUKYHUYV- og boligbyggeri, gennem de
VHQHVWnUPHGSODQO JQLQJDIEUXJHUVW\UHWVHQLRUEHEX\JJHOVHVDPWSOHMHKMHPVE\JJHUL
UdoveUSODQO JQLQJRJJHQQHPI¡UHOVHKDU*RUP1¡UPDUN-/DUVHQGHOWDJHWYHGIUHPVNDIIHOVHDI¡NRQRPLIRU
JHQQHPI¡UHOVHDIE\JJHRSJDYHUQHYHGIRUKDQGOLQJHUPHGILQDQFLHULQVJLQVWLWXWWHU
*RUP1¡UPDUN-/DUVHQKDUIUHPWLOY UHWDGKRFYXUGHULQJVLQVSHNW¡UIRU/55HDONUHGLWYHGYXUGHULQJDI
DOPHQQ\WWLJWE\JJHULXGGDQQHOVHVLQVWLWLWXLRQHURJHIWHUVNROHUPY
8GRYHUVLQVWRUHUXWLQHPHGQ\E\JJHULKDUKDQGHVXGHQVWRUHUIDULQJPHGRPE\JQLQJHURJEHVLGGHU herigennem
NRPSHWHQFHUQHWLODWILQGHSUDJPDWLVNHO¡VQLQJHUVRPVLNUHURSWLPDOXGQ\WWHOVHDIGHIRUHOLJJHQGHPXOLJKHGHULQGHQIRU
GH¡NRQRPLVNHUDPPHU, i nær dialog og VDPDUEHMGHPHGGHPDQJHLQWHUHVVHQWHUVRPLQYROYHUHVLVW¡UUHE\JJHsager
Anden uddannelse

Andre faglige aktiviteter
%HVW\UHOVHVPHGOHP7U¡MERUJ*UXQGHMHUIRUHQLQJQX$DUKXV*UXQGHMHUIRUHQLQJ
%HVW\UHOVHVPHGOHP'DQVNH%\JJH¡NRQRPHU
%HVW\UHOVHVPHGOHP%\JJHVRFLHWHWHW$DUKXV
0HGOHPDIDNWLRQ UUnGHWL1RUGHD
.XUVXVOHGHUDI'DQVNH$UNLWHNWHUVHIWHUXGGDQQHOVH
.XUVXVOHGHUDI'DQVNH%\JJH¡NRQRPHU
Beskæftigelse
2012 –
2010 – 2012
2005 – 2010
 – 
 – 2010
 – 
 – 
 – 
 – 
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,QJHQL¡UILUPDHW9,**20$'6(1$6
3URMHNWNRRUGLQDWRUIRU2.)RQGHQ
Ad-KRFYXUGHULQJVPDQGIRU/55HDONUHGLW
0HGLQGHKDYHUDIE\JJHILUPDGHURSI¡UWHFDEROLJHULGHWWLGOLJHUHsttyskland
6WLIWHURJLQGHKDYHUDIDUNLWHNWILUPDHW*RUP1¡UPDUN-Larsen ApS
MedVWLIWHURJPHGLQGHKDYHUDI)DOFKRJ/DUVHQ$6
2PUnGHFKHIIRU1\NUHGLW$DUKXVV\G
Vurderingsmand IRU1\NUHGLW$DUKXV
,QGHKDYHUDI$UNLWHNWILUPDHW*XQQDU/DUVHQ$S6

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”
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CV: Peter Stanley Andersen

Curriculum vitae

Særlige kvalifikationer:

Gorm Nørmark-Larsen

Projektledelse i forbindelse med trafikprojekter såsom udformning af
byudviklingsområder, VVM-redegørelser, pladser, trafikterminaler, veje,
parkeringsanlæg, signalanlæg, køretøjers arealbehov og handicapforhold.

Markante projektreferencer

Fagspecialist i projekter vedrørende overordnet trafikplanlægning og infrastruktur,
trafikanalyser, trafiksanering, trafiksikkerhed og trafikale strukturplaner.

2000 - 2013

*HQQHPI¡UHOVHVDI:
%XGJHWVW\UULQJLIRUELQGHOVHPHGSURMHNWHULQJDI+HOKHGVSODQIRU5RVHQK¡M
SOHMHKMHPVE\JJHULHUL-\OODQG)\QRJ.¡EHQKDYQVRPUnGHWLVDPDUEHMGHPHG2.)RQG
%\IRUQ\HOVHVRSJDYHU
EUXJHUVW\UHGHVHQLRUERI OOHVVNDEHUIRUGHOWRYHUVW¡UVWHGHOHQDI'DQPDUN

Stor erfaring indenfor formidling, borgermøder og procesrådgivning.

Født

1959

Sprog

Engelsk:
Spansk:

Uddannelse

Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, bygningsretningen, med speciale i
trafik og byplanlægning (1985).

Ansættelser

Seniorplanlægger og partner i Via Trafik
Senioringeniør og i ledelsen hos Anderes Nyvig A/S
Sagsingeniør hos Anders Nyvig A/S (Rambøll)

Særlige opgaver

Flydende
Kendskab

20001996-2000
1985-1996

Odense Universitets Hospital
Infrastrukturplanlægning og generel trafikplanlægning for det nye
Universitets Hospital i samarbejde med Schønherr.
Bedre skoleveje på Amager
Projektleder på større trafiksaneringsprojekt omkring fire skoler på Amager.
Byudviklingsplan for Sundholmskvarteret
Projekt og projekteringsleder for områdeløft i København med planlægning af
seks anlægsprojekter, der er indviet sommeren 2013.
Parkeringsanlæg i Hillerød
Trafikrådgiver ved udformning af alle parkeringshuse i Hillerød.
Kvæsthusmolens parkeringsanlæg
Fagspecialist for Realdania. Anlæg af nyt parkeringsanlæg under
Kvæsthusmolen ved Skuespilhuset i København.
IKEA
Trafikrådgiver ved udformning af trafikstruktur ved alle IKEA-butikker i
Danmark.
Mjølnerparken
Fastlæggelse af ændret trafikstruktur i Mjølnerparken.

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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CV: Peter Stanley Andersen
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Udvalgte opgaver
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KLIENT

TITEL

TYPE

ÅR

Odense Universitets
Hospital

OUH

Projektleder for infrastrukturspor
i planlægningen af nyt hospital.

2011-

Mariager Fjord
Kommune

Bymidteplan

Projektleder for projekt til
ombygning af veje og
busterminal i bymidten

2013-

CV: Peter Stanley Andersen

Københavns
Kommune

Københavns
Kommune

Cykelstier i Stormgade
Forundersøgelser og
dispositionsforslag.

Side 3/4

Fag- og projekteringsleder for
samlet rådgiverteam:
Via Trafik, A&G samt
ÅF-Hansen & Henneberg

Projekt- og detailprojekt samt
udbudsmateriale.

Fagansvarlig for
trafikplanlægning og trafikteknik
samt KS af projekt- og udbud.

Cykelstier i Reventlowsgade

Fag- og projekteringsleder for
samlet rådgiverteam:
Via Trafik, A&G samt
ÅF-Hansen & Henneberg

2007 –
2010

2009 –
2010

RealDania

Ringkøbing K

Trafikrådgivning ifbm
byudviklingsprojekt i Ringkøbing

2013

Forundersøgelser og
dispositionsforslag.

Københavns
Kommune

Skoleveje på Amager

Projektleder for projekt om
bedre skoleveje ved 4 skoler på
Amager

2012-

Projekt- og detailprojekt samt
udbudsmateriale.

Fagansvarlig for
trafikplanlægning og trafikteknik
samt KS af projekt- og udbud.

Viborg Kommune

Bjerringbro busterminal

FL Schmidt Grunden
Trafik- og parkeringsprojekt i
Valby

Strukturplan og p-anlæg.
Fagspecialist.

2011-

Forslag til ny busløsning og
stationsforplads ved Bjerringbro
Station. Fagspecialist.

2007-10

De Forenede
Ejendomsselskaber
DFE

Refshaleøen

Trafikanalyse

Fagspecialist

2010

Göteborg
Kommune

Göteborg River City

Deltager i international
workshop om byudviklingsplan
for Göteborg by og havn, for
generering af ideer og forslag til
den bymæssige, økonomiske og
sociale udvikling.

2011

IKEA-Danmark

IKEA-Trafikstruktur

Fastlæggelse af trafik- og
parkeringsstruktur ved udvidelse
af IKEA Århus

2012-

Københavns
Kommune

Sundholmkvarteret

Projekt- og projekteringsleder
for områdeløft med planlægning
af seks anlægsprojekter.
Indviet 2013

2011-13

Københavns
Kommune

Bedre Bus – Bedre By
Frederikssundsvej

Medvirkende projekteringsleder
og fagspecialist for
busfremkommelighedsprojekt.

2010

Helsingborg
Kommune

Udvikling af H+

Fagspecialist og projektleder ved
byudvikling af H+ i Helsingborg
Syd. I samarbejde med
Schønherr efter 1. præmie i
konkurrence.

2009-10

Ishøj kommune

Ishøj Station
Ny busterminal

Projekt til udformning af
busterminal og vejforplads.
Fagspecialist.

2010

Gladsaxe
Kommune/DSB

Skovbrynet Station
Parkér & Rejs

Projektleder ved udarbejdelse af
projektforslag for P&R station

2010

|
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Herlev Kommune

Herlev Hospital og bymidte

Fagspecialist

2010

Schaumann

Udvilkingsprojekter

Trafikale udredninger for
forskellige byggeprojekter i Vejle
og Virum. - Fagspecialist.

2010

Vejdirektoratet

Cykelpotentiale

Udviklingsopgave om
cykelpotentiale på
statsvejnettet.
Projektleder.

2010

Albertslund
kommune

Cykelpendlerruter

Detailprojekt for opgradering af
cykelpendlerrute - Projektleder

2010

Alectia

Forskning- og Videncenter
i Odense

Trafikanalyser og trafikdesign.
Projektleder

2009

Horsens Kommune

Bymidtekonkurrence

1. præmie i konkurrence i
samarbejde med Metopos.
Fagspecialist trafikplanlægning.

2009-

Vejdirektoratet

Udbygning af sideanlæg

Projektleder for udarbejdelse af
strategirapport og
dispositionsforslag for udbygning
af rastepladser langs E45

2009

Inter-IKEA systems

IKEA-rådgivning

Vurdering af trafik- og
parkeringsstuktur for nye IKEAprojekter i hele verden.
Projektleder og fagspecialist.

2008-9

Svendborg Kommune

Minitransportcenter

Udarbejdelse af Helhedsplan for
minitransportcenter i
Svendborg. Projektleder.

2009

Halsnæs

Bymidteplan og Trafikplan

Udarbejdelse af bymidteplan for
Frederiksværk, trafikdel og
Trafikplan for Halsnæs
kommune

2009

CV: Peter Stanley Andersen

Gladsaxe Kommune

Frederiksborg
Gruppen

Bagsværd Park

Møllebrocenteret - VVM

Side 4/4

Udarbejdelse af
konkurrencemateriale og faglig
vurdering af indkomne forslag

2009

Udarbejdelse af VVM
redegørelse, trafikdel for nyt
center i Hillerød

2009

Vurdering af de trafikale
konsekvenser af en citybus i
Indre by.

2008

IKEA

IKEA-Odense & Aalborg

Udarbejdelse af trafikstruktur og
VVM redegørelser, trafikdel for
nye IKEA-butikker i Odense og
Aalborg

2008

Analyse og projektforslag til
ændret trafikstruktur omkring
Albertslund centrum.

2007

Udarbejde ideskitser til
trafikstruktur omkring Helsinge
stationscenter

2007

Nordicom

Helsinge Stationscenter







&96WHIIDQ6FKLHUPHU1LHOVHQ


Citybus

Vognporten



1¡JOHNYDOLILNDWLRQHU

Københavns
Kommune

Albertslund
Kommune




6WHIIDQ6FKLHUPHU1LHOVHQKDUV UOLJHNRPSHWHQFHULQGHQIRUI¡OJHQGHHPQHU

3URMHNWHULQJVOHGHOVH
6NLWVHSURMHNWHULQJ
'HWDLOSURMHNWHULQJ
7HUPLQDOXGIRUPQLQJ

Nuuk Kommunea

Bymidteplan
Trafikplan

Udarbejdelse af trafikplan for
Nuuk og bymidteplan for byens
centrum.

2007

Sorø Kommune

Sorø Rådhus

Vurdere trafikforhold omkring
Sorø rådhus ifbm. udvidelse

2007

Schaumann

Parkering-Trafikstruktur

Forslag til trafikstruktur ved
udvidet Hundige Center, Wave.

2007

Hillerød Kommune

Cykelruter

Udarbejdelse af plan for
kommunale cykelruter samt
pjecer for udvalgte ruter

2006

7LOJ QJHOLJKHGVSODQHURJWLOJ QJHOLJKHGVSURMHNWHU



0RGXOYRJQWRJ
6S¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHU





)¡GVHOVnU



6SURJ

(QJHOVN )O\GHQGH
) U¡VN 6WRUWNHQGVNDE
7\VN
.HQGVNDE

8GGDQQHOVH

'LSORPLQJHQL¡UIUD'78SnE\RJE\JQLQJVLQJHQL¡UOLQMHQ

(NVDPLQHUHWWLOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU9(-(8

,'$/HGHUIRUXP3URIHVVLRQHO3URMHNWOHGHOVHPRGXO


DSB/STS/Nykøbing
Falster Kommune

Nykøbing Falster
Banegårdsplads

Udarbejdelse af dispositionsplan
for Nykøbing Falster Station

2006

Gladsaxe Kommune

Høje Gladsaxe Center

Detailprojekt for stor
vejomlægning omkring høje
Gladsaxe Center

2006

Hillerød Kommune

Ullerødbyen

Udarbejdelse af dispositionsplan
for stort byudviklingsområde i
Hillerød

2006

$QV

WWHOVHU

.XUVHU

$UWLNOHU

7UDILNSODQO JJHUL9LD7UDILN



9(-(8
029,$
9(-(8
9(-(8
9(-(8
9(-(8

UOLJHRSJDYHU

±

)OHNVLEHODQYHQGHOVHDIYHMDUHDOHULE\
$%,7:RUNVKRS
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQ±NRPSHWHQFHJLYHQGHNXUVXV
'HWDLOSURMHNWHULQJDINU\GVLE\HU
3ODQO JQLQJRJVNLWVHSURMHNWHULQJDIJDGHURJYHMH
5HGXNWLRQDIYHMWUDILNVW¡M

7UDILN 9HMH


6









0RGHUQHEXVWHUPLQDOL,VK¡M7HPDQXPPHU
RPWUDILNWHUPLQDOHURJNROOHNWLYWUDILN







GHF

3URMHNWHULQJVOHGHOVH2PE\JQLQJDI,VK¡M6WDWLRQ
1\1¡UUHSRUWVW±PLGOHUWLGLJWUDILNDIYLNOLQJWLOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQ
)OLQWKROP6WDWLRQ%XVSURMHNW±RPE\JQLQJDIPHWURRJVWDWLRQVIRUSODGV
$OEHUWVOXQG%XVWHUPLQDO±IRUVODJWLORPE\JQLQJ
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6LGH

8GYDOJWHRSJDYHU
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$OEHUWVOXQG.RPPXQH

$OEHUWVOXQG1\%XVWHUPLQDO

3URMHNWRJIDJOHGHUIRULGpIRUVODJ 
RJHIWHUI¡OJHQGHVNLWVHIRUVODJWLOHQ
HYHQWXHOQ\EXVWHUPLQDOL
$OEHUWVOXQG

.¡EHQKDYQV.RPPXQH

)OLQWKROP6WDWLRQ
%XVSURMHNW

6NLWVHSURMHNWIRUQ\EXVWHUPLQDORJ 
IUHPNRPPHOLJKHGVWLOWDJSnGHW
RPNULQJOLJJHQGHYHMQHW

3URMHNWHULQJVOHGHOVH

.¡EHQKDYQV.RPPXQH

UHVWDGV%RXOHYDUG

3URMHNWRJIDJOHGHUIRU
WLOJ QJHOLJHRJWUDILNVLNUH
NU\GVQLQJHUYHGEODQGWDQGHWWR
0HWURVWDWLRQHU



,VK¡M.RPPXQH

,VK¡M6WDWLRQI¡URJ
HIWHUXQGHUV¡JHOVHU

(YDOXHULQJDIVNLIWHYHMH
SDVVDJHUIRUKROGEXV
IUHPNRPPHOLJKHGRJ
SDVVDJHUXQGHUV¡JHOVHU
3URMHNWOHGHURJIDJDQVYDUOLJ



*ODGVD[H.RPPXQH

6NRYEU\QHW6WDWLRQ

6NLWVHRJGHWDLOSURMHNWDI
6NRYEU\QHW6WDWLRQ

 $QVYDUIRUJHRPHWUL
EXVWUDILNNHQVDIYLNOLQJRJ
WLOJ QJHOLJKHGIRUDOOH



.¡EHQKDYQV.RPPXQH
*URWPLMO&DUO%UR 

1¡UUHSRUW6WDWLRQ

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDI
WUDILNDIYLNOLQJVSODQHU
 7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



*ORVWUXS.RPPXQH

*ORVWUXS6WDWLRQ

7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNWIRUKHOH
*ORVWUXS6W

 1¡JOHPHGDUEHMGHU



/\QJE\.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDI
/\QJE\+RYHGJDGH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDIQ\W
F\NHOVWLSURMHNWSn/\QJE\
+RYHGJDGH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



6ODJHOVH.RPPXQH

&HQWHUSn+XQVEDOOHJUXQGHQ

7UDILNDODQDO\VHYHGHWDEOHULQJDI
Q\WFHQWHU6NLWVHULQJDI
JHRPHWULVNHO¡VQLQJVIRUVODJ

3URMHNWOHGHOVH



)D[H.RPPXQH

9LEHHQJVNROHQ

7UDILNDQDO\VHYHGHWDEOHULQJDIQ\
VNROHL+DVOHY



,VK¡M.RPPXQH

%LOND8GN¡UVHO

3URMHNWHULQJVOHGHOVHYHGVNLWVHRJ
GHWDLOSURMHNWHULQJDIQ\XGN¡UVHO
IUD%LOND,VK¡M
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0HWURVHOVNDEHW

0HWURFLW\ULQJHQ

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDISODGVHU 
VWDWLRQHURJWRJV WLIRUELQGHOVH
PHGGHQQ\H0HWURFLW\ULQJ

,VK¡M.RPPXQH

2PE\JQLQJDI,VK¡M6WDWLRQ

7RWDORPE\JQLQJDI,VK¡MVWDWLRQ
0LGOHUWLGLJWUDILNDIYLNOLQJL
DQO JVSHULRGHQ6DPDUEHMGHPHG
0RYLDRJ'6%
 3URMHNWHULQJVOHGHOVHRJ
IDJDQVYDUOLJYHGUWUDILN



.¡EHQKDYQV.RPPXQH

'HQ*U¡QQH)RUELQGHOVH
%\UXPVRJWUDILNSURMHNW



7UDILNSURMHNWIRU'HQ*U¡QQH
)RUELQGHOVH3DUNHULQJVRSWLPHULQJ
RJWLOJ QJHOLJKHGVDQDO\VH
'HWDLOSURMHNWIRUIDUWG PSQLQJ
 3URMHNWHULQJVOHGHUWLOJ QJHOLJ
KHGVUHYLVLRU

±


,VK¡M.RPPXQH

3XOMHDQV¡JQLQJHUWLO
7UDILNVW\UHOVHQ

$QV¡JQLQJHUWLO7UDILNVW\UHOVHQV
IUHPNRPPHOLJKHGVSXOMHRJ
SDVVDJHUSXOMHPHG¡QVNHWRP
IRUEHGULQJHUDI
EXVIUHPNRPPHOLJKHGHQRJIOHUH
EUXJHUHDIRIIHQWOLJWUDQVSRUW$OOH
DQV¡JQLQJHULP¡GHNRPPHW
 -XQLRUVDJVOHGHU











1&'HYHORSPHQW

1\WVLJQDOL'DOE\

6NLWVHSURMHNWHULQJLIRUELQGHOVH
PHGQ\WVLJQDODQO J
 3URMHNWHUHQGH



,VK¡M.RPPXQH

0RGXOYRJQWRJ

'HWDLOSURMHNWHULQJDI
PRGXOYRJQWRJVUXWH
 3URMHNWHUHQGH



,VK¡M.RPPXQH

1\DGJDQJVYHMWLO,VK¡M
%\FHQWHU

7UHUXQGN¡UVOHURJQ\W
WLON¡UVHOVDQO J
 3URMHNWHULQJVOHGHOVH



$EHQD

0RGXOYRJQWRJL5¡GHNUR

$UHDOEHKRYVYXUGHULQJIRU
UXQGN¡UVOHUYHMNU\GVLRPUnGHW
RPNULQJ5¡GHNUR



+ROE N.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVSODQ

6DPOHWWLOJ QJHOLJKHGVSODQIRU
LQIUDVWUXNWXUJU¡QQHRPUnGHURJ
E\JQLQJHU)RUPLGOLQJVSODQRJ
LQIRUPDWLRQVPDWHULDOH
 1¡JOHPHGDUEHMGHU




1&'HYHORSPHQW

'DJOLJYDUHEXWLNL'DOE\

9XUGHULQJDIWUDILNDOH
NRQVHNYHQVHUYHGHWDEOHULQJDI
GDJOLJYDUHEXWLN
 -XQLRUVDJVOHGHUPHGDUEHMGHU
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6ODJHOVH.RPPXQH

6PHGHJDGH
6LJQDORSWLPHULQJ

3URMHNWHULQJDIWUDILNVW\UHWVLJQDO
 6DJVPHGDUEHMGHU



,VK¡M.RPPXQH

.U\GVLHUKYHUYVRPUnGHW



+DOVQ V.RPPXQH

7UDILNVDQHULQJ+nJHQGUXSYHM 7UDILNVDQHULQJDIVWU NQLQJLWRUXS
±VLNUHNU\GVQLQJHUYHGVNROH
 6DJVPHGDUEHMGHU



'HWDLOSURMHNWHULQJDI
VLJQDOUHJXOHUHGHNU\GVVDPWQ\
DGJDQJVYHMWLOSODGVNU YHQGH
YDUHJUXSSHU
 1¡JOHPHGDUEHMGHU

)UHGHULNVEHUJ.RPPXQH

6N OVN¡U5XQGN¡UVHO

3URMHNWHULQJDIUXQGN¡UVHOL
6N OVN¡U
 6DJVPHGDUEHMGHU



7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNW±
3HWHU*UDXV9HM

7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNW
GHWDLOSURMHNWHULQJ
 6DJVPHGDUEHMGHU



6ODJHOVH.RPPXQH

5RVNLOGH.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVSODQ

6ODJHOVH.RPPXQH

6PHGHJDGH7UDILNVDQHULQJ

7UDILNVDQHULQJDI6PHGHJDGH
 6DJVPHGDUEHMGHU




8GDUEHMGHOVHDIVDPOHW
WLOJ QJHOLJKHGVSODQIRUNRPPXQH
 1¡JOHPHGDUEHMGHU

$OHFWLD

2GHQVH&DPSXV

6NLWVHIRUVODJWLOVLJQDONU\GVVDPW
VWU NQLQJDI&DPSXVYHM
 6DJVPHGDUEHMGHU



)UHGHQVERUJ.RPPXQH

)UHGHQVERUJ%¡UQHHQJHQ

7UDILNDQDO\VHYHGRPSODFHULQJDI
LQVWLWXWLRQ




$UHDOXGYLNOLQJVVHOVNDEHW $PHULND3ODGV
,6

9XUGHULQJDISN OGHU
,QIUDVWUXNWXUSODQ



6M

9DOE\+DYH

7UDILNDOYXUGHULQJDINU\GV
GHWDLOWHJQLQJDINU\GVVDPW
VNLOWHSODQ



7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNWHU

7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNW
GHWDLOSURMHNWHULQJ



6DQGDYiJXURJ0LGYiJXU 7UDILNVDQHULQJDIVWU NQLQJ
.RPPXQD±) U¡HUQH
PHOOHP6DQGDYiJXURJ
0LGYiJXU

6NLWVHRJKRYHGSURMHNW



5DPEODVHOVNDEHWDV

+RYHGYHMHQ

'HWDLOSURMHNWHULQJIRUQ\

YHMDGJDQJRJSDUNHULQJVDQO JYHG
EXWLNVFHQWHU
 6DJVPHGDUEHMGHU

0DQJRU 1DJHO

)UHGHULNVVXQG
6KRSSLQJFHQWHU

,GpVNLWVHUIRUQ\HYHMRJ
VWLIRUELQGHOVHUWLO
6KRSSLQJFHQWHUHW
 6DJVPHGDUEHMGHU



,VK¡M.RPPXQH

7UDILNIRUV¡JYHG,VK¡M
%\FHQWHU

6NLOWHSODQRJDIP UNQLQJVSODQWLO
WUDILNIRUV¡J
 1¡JOHPHGDUEHMGHU



+LOOHU¡G.RPPXQH

+LOOHU¡G8OOHU¡GE\HQ
YHMWLOVOXWQLQJ

,GHVNLWVHUIRUYHMWLOVOXWQLQJ
 6DJVPHGDUEHMGHU



+ROPERH(GHOYHG

VWEURJUXQGHQ

3ODQO JQLQJDIIRUO¡EPHG
YHMDUEHMGH
 6DJVPHGDUEHMGHU



,VK¡M.RPPXQH

$QGHQIDVHDIWUDILNIRUV¡J
YHG,VK¡M%\FHQWHU

6NLOWHSODQRJDIP UNQLQJVSODQWLO
WUDILNIRUV¡J
 6DJVPHGDUEHMGHU



6ODJHOVH.RPPXQH

7UDILNVLNNHUKHGVSURMHNWHU

'HWDLOSURMHNWHULQJDIUXQGN¡UVHO
VNLWVHSURMHNWDIYHMVWU NQLQJLE\
VDPWVNLWVHSURMHNWIRUVWU NQLQJL
nEHQWODQG
 6DJVPHGDUEHMGHU



)UHGHULNVEHUJ.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVSURMHNWHUSn
)DONRQpU$OOHRJYHG'RPXV
9LVWD

3URMHNWIRUVODJ
 6DJVPHGDUEHMGHUWLOJ QJH
OLJKHGVUHYLVRU



*ORVWUXS.RPPXQH

5XQGN¡UVOHU+YLVVLQJHVW

'HWDLOSURMHNWHULQJDIWRUXQGN¡UVOHU 
L*ORVWUXS+YLVVLQJHVW
 6DJVPHGDUEHMGHU

,VK¡M.RPPXQH

0RGXOYRJQWRJ

$QV¡JQLQJRPLQGI¡UHOVHDI
PRGXOYRJQWRJL,VK¡M9XUGHULQJDI
DQO JVXGJLIWHURJWUDILNVLNNHUKHG



)UHGHULNVEHUJ.RPPXQH

,VK¡M.RPPXQH

7UDILNSODQWLOGLJLWDO
NRPPXQHSODQ

8GDUEHMGHOVHDIWUDILNSODQPHG
EODQGWDQGHWXKHOGVDQDO\VH
 -XQLRUVDJVOHGHU



'UDJ¡U.RPPXQH

.¡MHY QJHW±(IWHUDQDO\VH

$QDO\VHDINRQVHNYHQVHUQHYHG
RSI¡UHOVHDIQ\HEROLJHURJ
E¡UQHLQVWLWXWLRQLEROLJRPUnGH
 6DJVPHGDUEHMGHU






$UHDOXGYLNOLQJVVHOVNDEHW $PHULND3ODGV
,6

'HWDLOSURMHNWDIERPDQO JLS
N OGHU
 6DJVPHGDUEHMGHU



7yUVKDYQDU.RPPXQD

6NLWVHULQJDIWRVSRUHWUXQGN¡UVHO
 6DJVPHGDUEHMGHU



5XQGNR\ULQJ±%OyPXEUHNND

OV¡JUXSSHQ
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Udvalgte opgaver
KLIENT

Nøglekvalifikationer
Augustyn Rzepkiewicz-Hansen har gennemført en lang række opgaver indenfor
følgende emner:
Projektledelse og ±styring af rådgivningsopgaver

TITEL

TYPE

Amagerbrogade, strøggade

Helhedsplan for omdannelse til
strøggade. Planlægning af
signalstyring, krydsgeometri og
busprioritering. Modellering af
trafikafvikling vha. VISTRO og
vurdering af
busfremkommelighed.
Nøglemedarbejder

2013pågår

Krydsombygning på Roskildevej

Hovedprojekt for ombygning af
et større signalreguleret kryds
Roskildevej / HerstedvestervejVridsløsevej. Sagsleder
(vikarierende).

2013pågår

Letbane, risikovurdering

Trafiksikkerhedsmæssig
vurdering af principielle
løsninger til indpasning af
letbanetracé i trafikveje.
Herunder metode og
sammenligning af risiko ved
tredjepartsuheld.
Nøglemedarbejder

2013pågår

Fremtidens 5A

Analyse af arealbehov og
sikkerhed ved indførelse af
længere busser på linje 5A.
Løsningsforslag og
budgetoverslag. Sagsleder.

2013pågår

Bedre Bus til Nørre Campus

Kvalitetssikring af signalteknisk
projekt ved hovedprojektering af
ny BRT-buslinje. Omfattende
omlægninger af en af
Københavns største
indfaldsveje. Anlægspris: 120
mio. kr. Sagsmedarbejder.

2013pågår

Københavns
Ejendomme

Amagerfælledvej

Udarbejdelse af projektforslag
og hovedprojekt for etablering af
et afsætningsspor på Amager
Fælledvej ved forestående
institutionsbyggeri.
Sagsleder.

2013pågår

Halsnæs Kommune

Stiprojekter

Idéforslag og udarbejdelse af
hovedprojekt for 7 stiprojekter i
Halsnæs. Sagsleder.

2013pågår

Københavns
Kommune

Projektering af kryds, vej- og trafikanlæg samt stier, bl.a. vha. AutoCAD og
Microstation
Signalteknik og ITS - planlægning og projektering, herunder vurdering af
fremkommelighed og trafiksikkerhed bl.a. ved nye signalanlæg,
krydsombygninger, variable tavler og parkeringssøgesystemer
Anlæg for parkering og standsning ± projektering, optimering ± herunder
dynamisk parkeringshenvisning og skiltning

Albertslund
Kommune

Trafiksikkerhed, fartdæmpning og cyklistsikkerhed - analyser og forslag til
forbedringer
Borgerinddragelse i forbindelse med lokal trafik- og parkeringspolitik herunder planlægning og realisering af workshops, borgermøder o.l.
Analyse og planlægning af kollektive busterminaler, busfremkommelighed undersøgelser, udpegning af problemer, løsningsforslag og effektvurdering

Metroselskabet

Letbaner på vejareal ± planlægning og vurdering af geometri, signalteknik og
trafiksikkerhed i samspillet mellem letbaner, vejtrafik og bløde trafikanter.
Trafikmodeller og mikrosimulering af vejtrafik, bl.a. vha. VISSIM
Trafikselskabet
Movia
Fødselsår

1981

Sprog

Engelsk:
Tysk:
Polsk:

Flydende
Kendskab
Flydende

Københavns
Kommune

Uddannelse

Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet med speciale i by- og
trafikplanlægning

2007

Ansættelser

Trafikplanlægger i Via Trafik

2007 ±

Særlige opgaver

Metroselskabet - Planlægning af signalteknisk prioritering for kollektiv trafik
og modellering af signalstyring i VISSIM-trafikmodel for hele Ring 3.
Movia - fremkommelighed der batter og +Way på 150S:
Busfremkommeligheds-screening og løsningsforslag for A- og S-buslinjer i
Hovedstadsområdet.
Letbane, risikovurdering - Trafiksikkerhedsmæssig vurdering af principielle
løsninger til indpasning af letbanetracé i trafikveje. Herunder metode og
sammenligning af risiko for krydsende fodgængere (tredjepartsuheld).
Ny trafikterminal Ishøj ± Trafikplanlægning, signalteknik og trafiksimulering i
forbindelse med ny busterminal og stationsforplads ved Ishøj Station samt
omlægning af Vejlebrovej.
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KLIENT

Trafikselskabet
Movia

Metroselskabet

Lyngby Kommune

Hillerød Kommune

Københavns
Kommune

Trafikselskabet
Movia

Københavns
Kommune

Gladsaxe Kommune

Side 3/6

TITEL

TYPE

+Way på buslinje 150S

Busfremkommelighedsscreening og udarbejdelse af
busfremmende tiltag i
overensstemmelse med Movias
højklassede +Way-koncept.
Herunder stoppestedsindretning,
effektskøn og passagereffekter
på strækningen KokkedalKøbenhavn. Nøglemedarbejder

Letbane Ring 3

Planlægning af signalteknisk
prioritering for kollektiv trafik og
modellering af signalstyring i
VISSIM-trafikmodel for hele Ring
3 til brug for analyse af
fremtidig letbane på
strækningen. Nøglemedarbejder

2012-2013

Spidstime-modeller

Modellering af signalstyring i
VISSIM-trafikmodel for Lyngby
midtby og de omkringliggende
signalanlæg. Nøglemedarbejder

2012-2013

Busfremkommelighed

Planlægning af signalstyring og
krydsgeometri. Modellering af
trafikstyrede signalanlæg vha.
VISSIM og vurdering af
busfremkommelighed samt
effekter for øvrig trafik.
Nøglemedarbejder

Randbølvej, trafikanalyse

Analyse af trafikale
konsekvenser i forbindelse med
en forsøgsmæssig ensretning af
Randbølvej.
Sagsmedarbejder.

Fremkommelighed der batter

Busfremkommelighedsscreening, udarbejdelse af
busfremmende tiltag og
tilhørende effektskøn samt
passagereffekter for 5 buslinjer.
Sagsleder.

Flintholm st. Busprojekt

Udarbejdelse af projektforslag
for Flintholm st. og det
omkringliggende vejnet i
Vanløse. VISSIM og design af
trafiksstyring i signalanlæg.
Nøglemedarbejder.

Omlægning af linje 400S

Rejsetidsmålinger og
busfremkommeligheds-analyse
samt forslag til
fremkommelighedstiltag med
effektvurdering. Juniorsagsleder
og nøglemedarbejder.

ÅR
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2012-2013
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TITEL

TYPE

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Placering af nyt stoppested

Dispositionsforslag,
sammenligning af løsninger,
vurdering af
busfremkommelighed,
evaluering af
fodgængerstrømme vha.
VISSIM. Juniorsagsleder.

2011

Glostrup Kommune

Busfremkommelighed i
Ringvejskrydset

Projektforslag og hovedprojekt.
VISSIM-simulering af
løsningsalternativer ± herunder
ny trafikstyring af
signalreguleret kryds og nyt
gatingsignal. Nøglemedarbejder.

20102011

Københavns
Kommune

Sundholmkvarteret

Områdeløft med planlægning af
seks anlægsprojekter.
Sagsmedarbejder.

20112012

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Fremkommelighed i Kongens
Lyngby

Forprojekt,
busfremkommeligheds-analyse
og projektforslag samt VISSIMsimulering af
løsningsalternativer.
Juniorsagsleder og
nøglemedarbejder.

2010

Københavns
Kommune

Busfremkommelighed for linje
18

Analyse, dispositionsforslag og
projektforslag.
Sagsmedarbejder.

2009

Hillerød Kommune

Mathildeparken - Støj

Beregning og vurdering af
effekter for forskellige
støjreducerende tiltag
(SoundPLAN). Sagsmedarbejder.

2010

Københavns
Kommune

Bispeengens Genbrugsstation

Projektforslag samt
hovedprojekt for etablering af
adgang for tunge køretøjer.
Juniorsagsleder.

2010

Ballerup Kommune

Trafiksanering af Ågerupvej

Dispositions- og projektforslag
samt hovedprojekt for etablering
af fartdæmpere og delte stier.
Juniorsagsleder.

Ishøj Kommune

Ishøj Stationsforplads

Funktionsudbud for ombygning
af tre signalregulerede kryds.
Nøglemedarbejder.

Ishøj Kommune

Ny trafikterminal ved Ishøj
Station + Ny adgangsvej til
Ishøj Bycenter

VISSIM trafiksimulering af
vejnettet i det centrale Ishøj.
Nøglemedarbejder.

Københavns
Kommune

Cykelstier i Stormgade

Projektforslag og hovedprojekt
for etablering af cykelstier Indre
By. Sagsmedarbejder.

Vejdirektoratet

Hundested cykelsti

Dispositions- og projektforslag
samt hovedprojekt.
Sagsmedarbejder.

2012

2012

2011-2012

2011

2011

ÅR

2009-2010

2010
2010

2009-2010
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KLIENT

Halsnæs Kommune

TYPE

Trafiksanering i Ølsted

Borgermøder, dispositionsforslag
samt hovedprojekt for
trafiksanering af vejforløb
gennem by- og landzone.
Juniorsagsleder.

ÅR

20102011

Hovedprojekt for sanering af
vejstrækning under hensyntagen
til busdrift og tung trafik.
Sagsmedarbejder.

Handelshøjskolen Århus Uni.
Trafikrådgivning

Hovedprojekt for afmærkning og
skiltning samt rådgivning i forb.
med dispositions- og
projektforslag vedr. trafikale
elementer: automatiske
parkeringsanlæg,
parkeringsstruktur mm.
Sagsmedarbejder.

Hovedvejen 141
Trafikal konsekvensscreening

Undersøgelse og udpegning af
trafikale problemområder ved
etablering af Drive Thru ved
fastfoodrestaurant.
Sagsmedarbejder.

Dansk Projekt Invest

Krydsombygning i Gladsaxe

Skitseprojekt for udbygning af
signalreguleret kryds med ny
tilfart. Sagsmedarbejder.

2009

Københavns
Kommune

Thomas Koppels Allé
Projekt for ny vej

Dispositions- og projektforslag
samt hovedprojektprojekt.
Sagsmedarbejder.

2008

Stationscenter i Randers

Trafikanalyse og forslag til
omlægning af busterminal,
herunder beregning af
kapacitets- og arealbehov.
Sagsmedarbejder.

2008

Universitets- og
bygningsstyrelsen

Glostrup Kommune

TK Development

|

TITEL

Trafiksanering af
Taastrupgårdsvej

Høje Taastrup
Kommune
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2008-2010

2009

Stengårds Allé
Skolevejsprojekt

Ballerup Kommune

Vestbuen, dynamisk skiltning
Skitseforslag og
myndighedsbehandling

Skitseforslag til dynamisk
hastighedsskiltning ved skole
samt indhentning af
godkendelse hos politi og
Vejdirektoratet.
Sagsmedarbejder.

2008

DONG Energy

Nesa Allé, ny svingbane
Skitseforslag

Vurdering af kapacitet og
trafiksikkerhed i forbindelse med
ny svingbane til parkering.
Sagsmedarbejder.

2008

Fredensborg
Kommune

Stikryds på Krogerupstien
Detailprojekt

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

TITEL

TYPE

Fredensborg
Kommune

Nederste Torpenvej
Trafikanalyse

Forslag til trafikomlægninger i
boligområde i Humlebæk.
Sagsmedarbejder.

Albertslund
Kommune

Omlægning af Vognporten

Skitse- og detailprojekt for
omfattende vejomlægninger i
Albertslund Centrum.
Sagsmedarbejder.

2008

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe/Kong Hans Allé

Detailprojektering af
trafiksikkerhedsprojekter.
Sagsmedarbejder.

2007

Stationscenter i Holbæk

Trafikanalyse og forslag til
omlægning af vejforhold,
busterminal, herunder beregning
af kapacitets- og arealbehov.
Sagsmedarbejder.

2007

FrederiksværkHundested Kommune

10 Trafiksikkerhedsprojekter

Planlægning, skitsering,
borgerinddragelse,
anlægsoverslag,
detailprojektering.
Sagsmedarbejder.

2007

Albertslund
Kommune

Ændret trafikstruktur Vognporten

Etapeopdeling, projektforslag,
og hovedprojekt for ombygning
af Vognporten.
Sagsmedarbejder.

2007

Oskar Jensen
Gruppen

Skitseprojekt og trafikal
konsekvensvurdering for
vejtunnel på Roskildevej

Analyse og VISSIM-simulering af
en række trafikscenarier og
løsningsforslag til forbedring af
fremtidig trafikafvikling med
bl.a. en vejtunnel i Glostrup.
Nøglemedarbejder.

2007

Hundige Storcenter
Trafikrådgivning

Rådgivning vedr. en lang række
trafikale elementer: arealbehov i
varegård- og varevej, ramper,
handicapparkering, dynamisk
parkeringsvejvisning mm.
Sagsmedarbejder.

2007
2008
2009

TK Development

Schaumann

Gladsaxe Kommune

2008

2008
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Uheldsanalyse og
dispositionsforslag til
trafiksikkerhedsprojekter.
Sagsmedarbejder.

Bearbejdning af
dispositionsforslag til
detailprojekt. Juniorsagsleder og
sagsmedarbejder.
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Københavns
Kommune

Ny Amagerbrogade

Udarbejdelse af helhedsplan for
omdannelse af Amagerbrogade
WLO´VWU¡JJDGH´LVDPDUEHMGH
med Schønherr
Landskabsarkitekter.
Sagsingeniør.

2013

Realdania Byg A/S

Cykel- og gangbroer

Analyse af placering og
udformning af cykel- og
gangbroer i sammenhæng med
eksisterende cykel- og
fodgængerinfrastruktur.
Sagsingeniør.

2013

Glostrup Kommune

Bystien

Analyse og løsningsforslag
(dispositionsforslagsniveau) for
tilpasning af cykelsupersti
igennem boligområde.
Sagsingeniør.

2013

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Lyngby Stadion

Trafikvurdering og analyse af
intensiveret brug af
stadionområdet. Sagsingeniør.

2013

NCC

BAT-grunden i Gladsaxe

Trafikvurdering og analyse af
intensiveret brug af
erhvervsarealer. Sagsingeniør.

2012-2013

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Spidstimetrafikmodel for det
centrale Kgs. Lyngby

Sagsstyring og præsentation
over for Teknik- og
Miljøudvalget i forbindelse med
udarbejdelse af Visum og Vissim
modeller. Sagsingeniør.

2012-2013

Københavns
Kommune

Skoleveje Amagerpakken

Forundersøgelser, analyser og
udarbejdelse af program som
grundlag for projekteringsfaser.
Sagsingeniør.

2012

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Projektkonkurrence: Udvidelse af
Lyngby-Taarbæk Rådhus.

Vundet projektkonkurrence.
Underrådgivere til KHR
Arkitekter.

2012

Københavns
Kommune

Bredere cykelstier i
Vesterbrogade

Udarbejdelse af
dispositionsforslag.
Sagsmedarbejder.

2012

Københavns
Kommune

Cykelparkering i Elmegade

Skitsering af geometrisk
udformning.
Sagsingeniør.

2012

Nørrebro
Lokaludvalg

Trafikplan for Nørrebro

Kvalificering af grundlag og
udarbejdelse af fagligt materiale
til trafikplan. Sagsingeniør.

2012

Hørsholm Kommune

Ådalsvej ± trafiksanering og
forbedring af cyklistforhold

Analyse og projektforslag.
Sagsingeniør.

2012

Martin Kallesen har gennemført en lang række opgaver indenfor følgende emner:
Trafikanalyser: Analyser og konsekvensvurdering i forbindelse med scenarier
for fremtidig udvikling. Herunder trafikprognoser og mobilitetsplanlægning
med fokus på bæredygtig transport. Planlægning og udførelse af
trafiktællinger, nummerskrivningsanalyser samt spørgeskemaanalyser.
Cyklistprojekter: Analyser, forslag til sammenhængende cykelstinet og
cykelstiprojekter på skitse- og detailniveau.
Trafiksikkerhed og systematisk ulykkesbekæmpelse: Trafiksikkerhedsplaner,
sortpletudpegning, uheldsanalyser og trafiksikre skoleveje samt projektering
på skitse- og detailniveau.

Fødselsår

1980

Sprog

Engelsk:
Tysk:

Uddannelse

Civilingeniør i vej- og trafikteknik fra Aalborg Universitet.

2006

Ansættelser

Trafikplanlægger i Via Trafik

2007 ±

Kurser

VEJ EU

Systematisk ulykkesbekæmpelse

2008

Lunds Universitet

Trafiksikkerhed (1 semesters varighed)

2005

Kommuneseminar

Oplæg omkring cykelkampagner:
Cykelbarometerkonkurrence på skoler.

2012

Kursus i
energiplanlægning

Hvordan får kommunerne styr på trafikken og
fundet CO2 besparelser?

2011

Vejforum

Mobilitetsplanlægning for en ny bæredygtig
bydel i Roskilde.

2010

Vejforum

Forstår vi skoleelevernes utryghed?

2008

Konferenceindlæg

Særlige opgaver

Flydende
Kendskab

Ny Amagerbrogade, Københavns Kommune 2013
Udarbejdelse af helhedsplan for omdannelsen til strøggade. Sagsingeniør.
Skoleveje Amagerpakken, Københavns Kommune 2012
Forundersøgelser, analyser og udarbejdelse af program. Sagsingeniør.
Forundersøgelser til Musicon-stien, Roskilde Kommune 2012
Analyse, skitsering og anbefalinger. Sagsingeniør.
Søruten, etape 2, Københavns Kommune 2011
Analyse og projektforslag ved forbedring af cykelruten langs søerne.
Nøglemedarbejder

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Roskilde Kommune

Forundersøgelser til Musiconstien ± højklasset stiforbindelse i
Roskilde

Analyse, skitsering og
anbefalinger.
Sagsingeniør.

2012

Hørsholm Kommune

Trafikpolitikker for kommunens
skoler

Rådgivning af skoler og
kommune i forbindelse med
udarbejdelse af trafikpolitikker.
Nøglemedarbejder.

2009/2010

Københavns
Kommune

Vesterbro Passage

Analyse, projektforslag og
hovedprojekt.
Sagsmedarbejder.

2011 - 2012

Helsingborg
Kommune/H+

Ny bydel for Helsingborg

Analyse og skitsering af ny
trafikstruktur i det centrale
Helsingborg. Sagsmedarbejder.

2009

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Det centrale Kgs. Lyngby

Analyse af modelberegninger for
den fremtidige udvikling af det
centrale Kgs. Lyngby.
Sagsingeniør.

2011 - 2012
Dragør Kommune

Analyse af hastighedszoner

Udpegning af hastighedszoner
og nødvendige tiltag samt
prioritering af indsatsen.
Nøglemedarbejder.

2009

Statens Museum for
Kunst og
Københavns
Kommune

Indbudt projektkonkurrence:
Museumshaven

Vundet projektkonkurrence.
Underrådgivere til Polyform
Arkitekter.

2011

Københavns
Kommune

Trafikanalyse for Nyhavn
i forbindelse med byrumsplan

Trafikanalyse og forslag til
sammenhængende cykelruter
med kommende stibroer.
Nøglemedarbejder.

2009

Gentofte Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Udarbejdelse af tematisk
ulykkesanalyse på baggrund af
politiregistrerede ulykker.
Sagsmedarbejder.

2011

Københavns
Kommune

Cykelpendlerruter

Udpegning og analyse af mulige
pendlerruter i Storkøbenhavn.
Nøglemedarbejder.

2008

Københavns
Kommune

Søruten, etape 2

Forundersøgelse og
projektforslag ved forbedring af
cykelruten langs søerne.
Nøglemedarbejder.

2011

Fredensborg
Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Sammenskrivning af to tidligere
planer til én samlet plan for den
nye Fredensborg kommune.
Juniorsagsleder.

2008

Københavns
Kommune

Haraldsgade Byrums- og
trafikplan.
Projektforslag for 3 byrums- og
trafikprojekter.

Udformning af trafikgeometri,
afmærkning og cykelforhold.
Nøglemedarbejder.

2010-2011

Københavns
Kommune

H.C. Andersens Boulevard
Indledende analyse

Undersøgelse af muligheder for
at nedgrave H.C. Andersens
Boulevard.
Juniorsagsleder.

2008

Københavns
Kommune

Stiforbindelser mellem Kgs.
Nytorv og Uplandsgade

Projektforslag og hovedprojekt
ved etablering af cykelrute og
stiforbindelse. Sagsingeniør.

2010 - 2012

Hørsholm Kommune

Trafiksikkerheds- og
Cykelhandlingsplan

Udarbejdelse af helhedsplan
med inddragelse af borgere.
Internetundersøgelse af
skoleveje. Nøglemedarbejder.

2008

Ishøj Kommune

Før-analyse af Ishøj Busterminal

Første del af en før/efteranalyse indeholdende
registrering og
internetundersøgelser.
Juniorsagsleder.

2010

Københavns
Kommune

Strøgforbindelsen
Første tilgængelige rute i Indre
By

Hovedprojekt og
udbudsmateriale.
Nøglemedarbejder.

2007

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Erhvervskvarter

Analyse og prognoseberegning
for udviklingen af et erhvervskvarter. Særligt fokus på
mobilitetsplanlægning.
Juniorsagsleder.

2010

Københavns
Kommune

Metropolzonen
Parallelopdrag

Forslag til trafikstruktur og
overordnede trafikale løsninger.
Sagsmedarbejder.

2007



Bispebjerg Hospital

Bispebjergprojektet

Spørgeskemaundersøgelse og
analyse af trafikanters adfærd
på og omkring Bispebjerg og
Frederiksberg hospitaler.
Nøglemedarbejder.

2010

Roskilde Kommune

Mobilitetsplan for Musicon

Analyse af scenarier for en
bæredygtig udvikling på
Musicon. Fokus på rammerne
for trafikstruktur og transportformer. Juniorsagsleder.

2010

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”
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Vordingborg
Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Uheldsanalyse,
borgerinddragelse, udarbejdelse
af løsningsforslag for
uheldsbelastet steder og utrygge
steder. Projektstyring.

2012
Pågår

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Ringby

Analyse af trafikale
konsekvenser af byudvikling.
Udarbejdelse af løsningsforslag,
herunder mobilitetstiltag.
Projektstyring.

2012
Pågår

Metroselskabet

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 af
metroforpladser ifm.
projektering af metrocityringen.

2011 2012

Gladsaxe Kommune

Bagsværd Bymidte

Analyse af trafikale
konsekvenser af byudvikling,
trafiksimulering i VISSIM,
udarbejdelse af løsningsforslag.

2012

Furesø Kommune

Frederiksborgvej

Uheldsanalyse, udarbejdelse af
løsningsforslag.

2012

Københavns
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision af projekter for fremme
af cykelflow.

2012

Viborg Kommune

Bjerringbro Busterminal

Evaluering af omdannelse af
Bjerringbro Busterminal.

2012

Københavns
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 1 af
Nordhavnsvej.

2012

Glostrup Kommune

Trafiksanering af Byparkvej

Udarbejdelse af
trafiksaneringsplan.

2012

Københavns
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 og trin 3 af
Vesterbro Passage.

2012

Siemens

Trafikanalyse Borupvang

Analyse af trafikafvikling til og
fra Siemens. Udarbejdelse af
løsningsforslag til forbedring af
trafikafvikling, herunder
mobilitetstiltag.

2012

Gentofte Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 af etablering
af rundkørsler på Ermelundsvej.

2012

Kalundborg
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 1 af
trafiksanering af Høng
Hovedgade.

2012

Viborg Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 3 af etablering
af delt sti langs Nørre Langgade.

2012

Nøglekvalifikationer
Troels har 8 års erfaring som trafikplanlægger, heraf 5 år i kommuner, og er desuden
uddannet trafiksikkerhedsrevisor.
Troels Vorre Olsen har særlige kompetencer indenfor følgende emner:
Trafiksikkerhed
Trafikplanlægning
Kollektiv trafik
Borgerinddragelse
Projektstyring

Fødselsår

1978

Sprog

Engelsk:
Tysk:

Uddannelse

Civilingeniør med speciale i by- og trafikplanlægning fra Aalborg
Universitet.

2003

Eksamineret trafiksikkerhedsrevisor, Vejdirektoratets uddannelse
gennem VEJ EU.

2008

Ansættelser

Kurser

Flydende
Kendskab

Trafikplanlægger i Via Trafik

2009 -

Trafikplanlægger i Tårnby Kommune

2006-2009

Trafikplanlægger i Nibe Kommune

2004–2006

Trafikplanlægger i Sønderjyllands Amt

2003

IDA
VEJ EU
VEJ EU
VEJ EU

IDA Lederforum – Professionel Projektledelse 1
Trafiksikkerhedsrevision – kompetencegivende kursus
Kollektiv Trafik i Østdanmark
Vejloven

2011
2008
2007
2007

KPF + Viggo Madsen + Preben Skaarup + VIA Trafik
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Orbicon

Herlev Hospital

Fastlæggelse af trafikstruktur for
nyt Herlev Hospital.
Projektstyring.

2012

COWI

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 af etablering
af letbane i Århus. Etape 1.1,
1.2, 1.3, 1.4 og 1.5

2011 2012

Herlev Kommune

Trafikanalyse

Analyse af trafikale
konsekvenser som følge af
byudvikling i Herlev.
Projektstyring.

2012

Egedal Kommune

Forbedring af stikrydsning

Analyse og udarbejdelse af
løsningsforslag for krydsning af
Krogholmvej.

2011

Københavns
Kommune

Revision på trin 2 af etablering
af cykelstier langs Rovsingsgade
mv.

Glostrup Kommune

Forbedring af stikrydsning

2011

Analyse og udarbejdelse af
løsningsforslag for krydsning af
Nordre Ringvej.

2011

Trafiksikkerhedsrevision

Høje Taastrup
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 3 af
krydsombygninger ved IKEA.

2011

Kortlægning af trafikskabende
funktioner langs statsveje

Kortlægning af offentlige
funktioner langs statsvejene i
vejcenter hovedstadens område.
Udpegning af statsveje, hvor der
er et stort krydsningsbehov.

Glostrup Kommune

Trafiksaneringsplan Nordvang

2010

Trafiksikkerhedsplan

Skolevejsanalyse,
borgerundersøgelse,
uheldsanalyse og udarbejdelse
af løsningsforslag for
uheldsbelastet steder og utrygge
steder. Projektstyring.

2011

Analyse og udarbejdelse af
løsningsforslag for trafikale
problemer i boligområdet
Nordvang i Glostrup. Etablering
af hastighedszone. Speciel fokus
på afvikling af trafikken omkring
Nordvangskolen.

Højklasset busløsning på
Frederikssundsvej

Trafiksikkerhedsscreening af 3
løsningsforslag samt
trafikvurdering ift. nuværende
vejudformning.

2010

Skolevejsanalyse,
borgerundersøgelse,
uheldsanalyse og udarbejdelse
af løsningsforslag for
uheldsbelastet steder og utrygge
steder. Afholdelse af
borgermøde. Projektstyring.

Københavns
Kommune

2011

Halsnæs Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 3 af
trafiksanering af Hanehovedvej.

2010

Viborg Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

2010

Analyse og udarbejdelse af
løsningsforslag for trafikale
problemer i boligområde i
Glostrup. Etablering af
hastighedszone. Afholdelse af
borgermøde med over 100
deltagere. Workshop med
borgergruppe.

Revision på trin 1 af etablering
af dobbeltrettet cykelsti mellem
Rødding og Vammen.

2010 2012

Viborg Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 1 af etablering
af dobbeltrettet cykelsti langs
Randersvej i Viborg.

2010

Novo Nordisk

Trafikanalyse Parallelvej

Analyse i VISSIM og
udarbejdelse af løsningsforslag
for tilslutning af ny
vejforbindelse til Novo Nordisk.

2010

Novo Nordisk

Trafikanalyse Novo Nordisk

Analyse af de trafikale
konsekvenser af flytning af Novo
Nordisk hovedkontor. Analyse i
VISSIM og udarbejdelse af
løsningsforslag.

2010

Gladsaxe Kommune

Trafikanalyse Bagsværd Bypark

Analyse af de trafikale
konsekvenser af omdannelse af
gammelt erhvervsområde til nyt
byområde. Analyse i VISSIM og
udarbejdelse af løsningsforslag.

2010

Gladsaxe Kommune

Forbedring af stikrydsninger

Analyse og udarbejdelse af
løsningsforslag for to
stikrydsninger på
Klausdalsbrovej.

2010

Gentofte Kommune

Egedal Kommune

Glostrup Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksaneringsplan Solvang

2011

Passagerstrømsanalyse

Analyse af pendlingsstrømme
ved brug af data fra Danmarks
Statistik. Udpegning af
overordnede
pendlingskorridorer.
Udarbejdelse af analyseværktøj
til brug for Nordjyllands
Trafikselskab.

Nordjyllands
Trafikselskab

Kollektiv Trafikplan

Analyse af rejsestrømme ved
brug af TU-data
(transportvaneundersøgelse)

2011

Lyngby-Taarbæk
Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 af etablering
af cykelsti på Lyngby Hovedgade

2011

Nordjyllands
Trafikselskab

|

CV: Troels Vorre Olsen

KLIENT

Vejdirektoratet

98

Side 3/7

Supplerende materiale & revisioner henførende til “udbud med forhandling”

2011

CV: Troels Vorre Olsen

Side 5/7

CV: Troels Vorre Olsen

KLIENT

TITEL

TYPE

ÅR

Thing og Wainø

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 3 af ombygning
af kryds på Campusvej i Odense.

2010

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 2 af
trafiksanering af Hanehovedvej

2010

Viborg Kommune

Bjerringbro Busterminal

Analyse af brug af eksisterende
busterminal, herunder
borgerundersøgelse.
Udarbejdelse af
specifikationskrav til ny
busterminal. Udarbejdelse af
dispositionsplan for ny
busterminal.

2010

Ansøgning til
fremkommelighedspuljen, 2010

Ansøgning om forbedring af
busfremkommeligheden i
Ringvejskrydset i Glostrup.

KLIENT

Glostrup Kommune

2010

Glostrup Kommune

Busfremkommelighed i
Ringvejskrydset.

Projektledelse.
Trafikundersøgelse, analyse og
løsningsforslag.

Slagelse Kommune

Trafiksikkerhedsrevision

Viborg Kommune
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Becker/Nielsen

Parkeringsanalyse af Torvebyen
i Køge

Analyse af parkeringsbehov i
Køge centrum og vurdering af
indførelse af betalingsparkering

2009

Tårnby Kommune

Evaluering af servicebus

Brugerundersøgelse og forslag til
optimering af servicebus

2009

TITEL

TYPE

ÅR

Via Trafik

Trafikfarlige skoleveje

Udarbejdelse af model til
udpegning af trafikfarlige
skoleveje

2010

2010

Tårnby Kommune

Den Blå Planet

2009

Revision på trin 3 af rundkørsel
og strækningsombygning i
Slagelse.

Skitseforslag til trafikafvikling af
det nye Danmarks akvarium,
Den Blå Planet, i Kastrup

2010

Tårnby Kommune

Trafikforsøg – Lukning af
Amager Strandvej

2008

Trafiksikkerhedsrevision

Revision på trin 1 af ombygning
af Ll. Sct. Mikkelsgade og
tilhørende kryds i Viborg.

Projektstyring, analyse og
evaluering af forsøgslukning af
Amager Strandvej

2010

Tårnby Kommune

Kiss & Ride ved Pilegårdsskolen i
Tårnby

2007

Gladsaxe Kommune

Uheldsanalyse

Uheldshypoteser og
løsningsforslag for
uheldsbelastede steder i
Gladsaxe.

Skitseprojektering,
anlægsoverslag og
projektstyring

2010

Tårnby Kommune

Parkeringszone

Planlægning, analyse,
borgerinddragelse og
projektstyring

2007

2010

Omlægning og optimering af
den kollektive trafik

Analyse af den kollektive trafik
og forslag til optimering,
projektstyring

2006-2009

Trafiksikkerhedsplan

Uheldsanalyse,
skolevejsanalyse,
borgerundersøgelse,
udarbejdelse af projektkatalog,
projektstyring

Tårnby Kommune

Ringsted Kommune

Nibe Kommune

Ny parkeringsplads

Skitseprojektering,
anlægsoverslag og
projektstyring

2006

Nibe Kommune

Trafiksanering af
bygennemfarter

Planlægning, analyse,
skitseprojektering,
anlægsoverslag,
borgerinddragelse og
projektstyring

2006

Nibe Kommune

Omdannelse af Nibe Torv

Planlægning,
nummerskrivningsanalyse,
skitseprojektering, borgermøder
og projektstyring

2005

Nibe Kommune

Omlægning og optimering af
den kollektive trafik

Analyse af den kollektive trafik
og forslag til optimering,
projektstyring

2004

Sønderjyllands Amt

Motorveje til Als

Borgerinddragelse

2003

Halsnæs Kommune

Glostrup Kommune

Uheldsanalyse

Uheldsanalyse af strækningen
Byparkvej.

2009

Viborg Kommune

Ansøgning til
fremkommelighedspuljen, 2009

Ansøgning om forbedring af
Bjerringbro busterminal. Tilsagn
om støtte.

2009

Viborg Kommune

Trafiksikkerhedsplan

Skolevejsanalyse og
borgerundersøgelse

2009

Vej- og Trafikplan 2009

Analyse af de trafikale
udfordringer i Glostrup
kommune, udarbejdelse af
projektkatalog, projektstyring

2009

Analyse af eksisterende
stiforbindelser og vurdering af
behovet for nye forbindelser

2009

Glostrup Kommune

Furesø Kommune

Stivurdering

Andre udvalgte opgaver
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KLIENT

TITEL

TYPE

ÅR

Aalborg Universitet

Afgangsprojekt: Hvorfor kører
forældre deres børn til skole i
bil?

Trafikanalyse,
spørgeskemaanalyse og
interview

2003

NVF - Udvalg

Strategisk Planlægning

Arbejdsgruppe, der beskæftiger
sig med transportsamfundets
udfordring i 2030.

Udvikling af landsdækkende
skolestartskampagne

Formand for skolegruppen, der
havde til formål at udvikle den
nu landsdækkende
skolestartskampagne ”Pas på de
små i trafikken”.

Skolegruppen
(Vejdirektoratet,
Rådet for Større
Færdselssikkerhed,
Kommunerne og
Politiet)











&9&KULVWLQD0HUZDOG


2008
Pågår

1¡JOHNYDOLILNDWLRQHU

&KULVWLQD0HUZDOGKDUJHQQHPI¡UWHQODQJU NNHRSJDYHULQGHQIRUI¡OJHQGHHPQHU
$QO JVSURMHNWHUIUDUHJLVWUHULQJRJDQDO\VHWLOSURMHNWHULQJRJXGEXG
'HWDLOSURMHNWHULQJDIVLJQDOUHJXOHUHGHNU\GVLQNOWUDILNVW\ULQJ

2006-2008

7LOJ QJHOLJKHGVSODQHUVFUHHQLQJRJDQDO\VHUVDPWUHJLVWUHULQJHU
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQHU
%RUJHULQGGUDJHOVHKHUXQGHUI¡OJHJUXSSHRJLQWHUHVVHQWP¡GHUVDPW
XQGHUYLVQLQJ



&KULVWLQDHUVHNUHW UIRU19)JUXSSHQ´8QLYHUVHOW'HVLJQ±7LOJ QJHOLJKHGIRUDOOH´





)¡GVHOVnU



6SURJ

(QJHOVN )O\GHQGH

8GGDQQHOVH

(NVDPLQHUHWWLOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU9HMGLUHNWRUDWHWVXGGDQQHOVH
JHQQHP9(-(8
'LSORPLQJHQL¡UL$QO JRJ0LOM¡IUD,QJHQL¡UK¡MVNROHQL.¡EHQKDYQ



7UDILNSODQO JJHUL9LD7UDILN
,QJHQL¡UL&2:,¶VDIO¡EVDIGHOLQJ
,QJHQL¡USUDNWLNDQWL9LD7UDILN

±



,'$
9(-(8
9(-(8
9(-(8
9(-(8









$QV

WWHOVHU



.XUVHU

$UWLNOHU



,'$/HGHUIRUXP±3URIHVVLRQHO3URMHNWOHGHOVH
7UDILNVLNNHUKHGVSODQO JQLQJ
2SWLPHULQJDIVLJQDODQO J
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQ±NRPSHWHQFHJLYHQGHNXUVXV
*DGHVLJQDOHU±IRUWV WWHOVH HQGDJ 

7UDILN 9HMH
7UDILN 9HMH

)RUHQHGHYHMSURMHNWHUYHG+DQV.QXGVHQV3ODGV 
0HUHWLOJ QJHOLJKHGL+ROE N


19)VHPLQDU

7LOJ QJHOLJKHGLSUDNVLV±JRGHRJGnUOLJH

O¡VQLQJHU,QGO JRPVYDJHWUDILNDQWHU
7LOJ QJHOLJKHGVVFUHHQLQJDIVLJQDOUHJXOHUHGH 
NU\GVL5XGHUVGDO



.RQIHUHQFHLQGO J

9HMIRUXP


6

UOLJHRSJDYHU



6LNUH6NROHYHMH$PDJHUSDNNHQ±.%+
3URMHNWOHGHU
%HGUHIRUKROGIRUF\NOLVWHUL,VWHGJDGH±.%+
6DJVPHGDUEHMGHURJDVVSURMHNWOHGHU
/HWEDQH5LQJ±0HWURVHOVNDEHW
6LJQDOVSHFLDOLVWRJDVVSURMHNWOHGHU
&\NHOVWLHU5RYVLQJVJDGH%RUJHUY QJHWRJ/\QJE\YHM±.%+
6DJVPHGDUEHMGHURJDVVSURMHNWOHGHU
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6LGH




8GYDOJWHRSJDYHU

&9&KULVWLQD0HUZDOG


7,7(/

7<3(

c5

.¡EHKDYQV
.RPPXQH

6LNUH6NROHYHMH$PDJHUSDNNHQ

)RUXQGHUV¡JHOVHURJ
UHJLVWUHULQJ8GDUEHMGHOVHDI
SURMHNWIRUVODJRJGHWDLOSURMHNW
IRUXGSHJHGHSURMHNWRPUnGHU
3URMHNWOHGHU

3nJnU

.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

%HGUHIRUKROGIRUF\NOLVWHUL
,VWHGJDGH

)RUXQGHUV¡JHOVHUVDPW
NRUWO JQLQJDIWUDILNVLNNHUKHG
RJWLOJ QJHOLJKHG
*HRPHWULVNXGIRUPQLQJ
SURMHNWIRUVODJRJGHWDLOSURMHNW
6DJVPHGDUEHMGHURJDVV
SURMHNWOHGHU

3nJnU




&2:,$6

cUKXV/HWEDQH±
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQWULQ
RJWULQ

5HYLVLRQDIOHWEDQHSHUURQHURJ
WUDILNDUHDOHUIRUGHQVDPOHGH
HWDSH7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU

0HWURVHOVNDEHW

/HWEDQH5LQJ

,QSXWWLOXGDUEHMGHOVHQDIHQ

XGUHGQLQJRP5LQJSURMHNWHW
GHUVNDOGDQQHJUXQGODJIRUHQ
NRPPHQGH990SURFHGXUHRJ
XGDUEHMGHOVHQDIHQDQO JVORY
IRUOHWEDQHQ2SJDYHQRPIDWWHU
EODYXUGHULQJDIWUDFpIRU
OHWEDQHQRJIRUVLQNHOVHULGH
VLJQDOUHJXOHUHGHNU\GVVDPW
VNLWVHULQJDISURMHNWWUDILN
RPO JQLQJHURJDQO JV
RYHUVODJ6LJQDOVSHFLDOLVWRJDVV
SURMHNWOHGHU

7,7(/

7<3(

c5

.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

6XQGKROPVNYDUWHUHW
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQWULQ
RJ

5HYLVLRQIRUSURMHNWHURJ
7LGVHOUXWHQLIRUELQGHOVHPHG
RPUnGHO¡IWL6XQGKROPV
NYDUWHUHWVDPWUHYLVLRQSnWULQ
YHG6XQGKROPVYHMLQVWLWXWLRQ
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

1\KDYQ&\NHOIRUELQGHOVH±1\W
VLJQDODQO J

8GDUEHMGHOVHDISURMHNWIRUVODJ
IRUQ\WVLJQDOSn1\KDYQ
F\NHOUXWH6LJQDOVSHFLDOLVW



.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

1¡UUHEUR&\NHOUXWH

*HRPHWULVNXGIRUPQLQJDI
WUDILNSURMHNWLQNOVLJQDOSURMHNW
6DJVPHGDUEHMGHURJ
VLJQDOVSHFLDOLVW



3HU$DUVOHII$6
+HOVLQJ¡U.RPPXQH


.XOWXUKDYQ.URQERUJ
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQSn

'HWDLOSURMHNWIRUHWDSH%IRU
.XOWXUKDYQ.URQERUJ
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

)UHGHULNVVXQGVYHM
%XVIUHPNRPPHOLJKHG

9XUGHULQJDIWLOJ QJHOLJKHGYHG 
EXVIUHPNRPPHOLJKHGVSURMHNWSn
)UHGHULNVVXQGVYHM
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU

+ROE N.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVSODQ RJNDWDORJ

8GDUEHMGHOVHDIKDQGOLQJVSODQ
LQWHUQHWXQGHUV¡JHOVH
UHJLVWUHULQJRJVFUHHQLQJVDPW
NDWDORJIRUWLOJ QJHOLJKHGV
O¡VQLQJHU6DJVOHGHU



6WHYQV.RPPXQH

7UDILNVLNNHUKHGVSODQRJ
WLOJ QJHOLJKHGVUHJLVWUHULQJ

8GDUEHMGHOVHDI
WUDILNVLNNHUKHGVSODQ
6DJVPHGDUEHMGHU8GI¡UHOVHDI
WLOJ QJHOLJKHGVUHJLVWUHULQJ
6DJVOHGHU



0\KOHQEHUJ

)UHGHQVERUJ6LJQDONU\GV

*HRPHWULVNXGIRUPQLQJDI

GHWDLOSURMHNWIRU:HQGRUSVYHMRJ
NU\GV+HUXQGHUXGDUEHMGHOVHDI
EHO JQLQJVSODQHUVDPW
VNLOWQLQJDIP UNQLQJRJ
VLJQDOSODQHU6DJVPHGDUEHMGHU
RJDVVSURMHNWOHGHU

+HUOHY.RPPXQH

+MRUWHVSULQJEDGHW
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQWULQ

5HYLVLRQDIXGHQRPVDUHDOHUYHG
Q\VY¡PPHKDO
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



)UHGHULNVEHUJ
.RPPXQH

0DUJXHULWH9LE\V3ODGV
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQWULQ

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

9DUWRY±7LOJ QJHOLJKHGV
UHYLVLRQWULQRJ

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



6ODJHOVH.RPPXQH

7UDILNVLNNHUKHGVSURMHNWHU
6LJQDO1GU6WDWLRQVYHM9DOE\YHM

9XUGHULQJDIVLNNHUKHGVWLGHURJ
NDSDFLWHWLIRUELQGHOVHPHG
O¡VQLQJVIRUVODJWLOEHGUH
WUDILNVLNNHUKHG6LJQDOVSHFLDOLVW





5XGHUVGDO.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGYHG
+RYHGJDGHQ%LUNHU¡G.RQJHYHM

6NLWVHIRUVODJRJGHWDLOSURMHNWIRU
WLOJ QJHOLJKHGVWLOWDJLNU\GVHW
+RYHGJDGHQ%LUNHU¡G.RQJHYHM
6DJVOHGHU

.¡EHQKDYQV
.RPPXQHRJ
9HMGLUHNWRUDWHW

&\NHOVWLHU5RYVLQJVJDGH
%RUJHUY QJHWRJ/\QJE\YHM
6RUWSOHWSURMHNWIRUNU\GVYHG
+DQV.QXGVHQV3ODGV

.RPELQHUHWSURMHNWPHG

XGDUEHMGHOVHDISURMHNWIRUVODJRJ
GHWDLOSURMHNWIRUQ\HF\NHOVWLHU
VDPWRPO JQLQJDI
YHQVWUHVYLQJVEDQHULNU\GVSJD
XO\NNHVELOOHGH6DJVPHGDUEHMGHU
RJDVVSURMHNWOHGHU

.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

6¡UXWHQHWDSH

9XUGHULQJDIWLOJ QJHOLJKHGYHG
IRUXQGHUV¡JHOVHUVDPW
JHRPHWULVNXGIRUPQLQJDI
SURMHNWIRUVODJRJGHWDLOSURMHNW
3URMHNWOHGHU



6LGH

./,(17


./,(17
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6LGH

7,7(/

7<3(

c5

)RUHGUDJXQGHUYLVQLQJRJIDJJUXSSHDUEHMGH

5RVNLOGH.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQ´1\W
5nGKXV´SnWULQ´,EUXJWDJQLQJ´

5HYLVLRQDIQ\E\JJHWYHMSURMHNW
RPNULQJQ\W5nKXVL5RVNLOGH
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



67('

7,7(/

%(6.5,9(/6(

c5

*ODGVD[H.RPPXQH

*ODGVD[H8KHOGVDQDO\VH

8KHOGVDQDO\VHDINU\GVRJ
VWU NQLQJHUVRPHUXGSHJHW
VRPXKHOGVEHODVWHGHVWHGHU
6DJVPHGDUEHMGHU



19)

8QLYHUVHOWGHVLJQ±
7LOJ QJHOLJKHGIRUDOOH

6HNUHW UIRUIDJJUXSSHQ



,QJHQL¡UK¡MVNROHQL
.¡EHQKDYQ

7LOJ QJHOLJKHGIRUDOOH
,QWURGXNWLRQVNXUVXV

* VWHIRUHO VQLQJHUIRU
VHPHVWHU



6NLWVHSURMHNWIRUHWDEOHULQJDI
GREEHOWUHWWHWI OOHVVWLODQJ
/nJHJ\GH
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



6ODJHOVH.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVNXUVXVIRU
DQVDWWHLWHNQLVNIRUYDOWQLQJ

$UUDQJ¡URJDVVNXUVXVOHGHU



,QJHQL¡UK¡MVNROHQL
.¡EHQKDYQ

9HMOHGQLQJ7UDILNSURMHNWHU

9HMOHGQLQJRJGHOWDJHOVHYHG
HNVDPHQYHGVHPHVWHUVRJ
DIJDQJVSURMHNWHU



,QJHQL¡UK¡MVNROHQL
.¡EHQKDYQ

$VVLVWHUHQGHXQGHUYLVHUSn
VHPHVWHU

8QGHUYLVQLQJSnGHODINXUVHW
´7UDILNSODQO JQLQJ´



7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDI
SURMHNWHW´/nJHJ\GH´SnWULQ

.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

7UDILNVLNNHUKHGYHGQ\W
NXOWXUKXVL19

6LJQDOWHNQLVNSURMHNWEHVNULYHOVH
LIRUELQGHOVHPHGSURMHNWIRUVODJ
6LJQDOVSHFLDOLVW



6FK¡QKHUU/DQGVNDE

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQDI
6S\GVSLGVHQWULQ

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



.¡EHQKDYQV
.RPPXQH

&KULVWLDQVKDYQVIRUELQGHOVHQ
7LOJ QJHOLJKHGVUXWHQU

)RUXQGHUV¡JHOVHURJ
GLVSRVLWLRQVIRUVODJ
3URMHNWIRUVODJRJGHWDLOSURMHNW
RJXGEXGVPDWHULDOH


±
8GDUEHMGHOVHDI
WLOJ QJHOLJKHGVDQDO\VHRJ

GLVSRVLWLRQVIRUVODJ

%HO JQLQJVSODQHURJ
DIP UNQLQJVSODQHUIRU
SURMHNWIRUVODJRJKRYHGSURMHNW
1¡JOHPHGDUEHMGHU

+¡UVKROP.RPPXQH

/HGHOLQMHVWUDWHJLIRU%\PLGWHQ

8GDUEHMGHOVHDIOHGHOLQMHVWUDWHJL
IRU+¡UVKROP%\PLGWH
6DJVOHGHU



6ODJHOVH.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVSODQRJ
UHJLVWUHULQJDI
WLOJ QJHOLJKHGVUXWHU

7LOJ QJHOLJKHGVSODQ
VS¡UJHVNHPDXQGHUV¡JHOVHVDPW
UHJLVWUHULQJDIUXWHU
-XQLRUVDJVOHGHU



.¡EHKDYQV
.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQ
WUHE\UXPRYHU3DQO J


1¡UUH$OOp 7ULQ 8QGHU
(OPHQH 7ULQ /HLIVJDGH 7ULQ
 7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU



5XGHUVGDO.RPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVVFUHHQLQJ

6FUHHQLQJDINRPPXQHQV
O\VUHJXOHUHGHNU\GV
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU
VDJVOHGHURJ6LJQDOVSHFLDOLVW



6ODJHOVH.RPPXQH

2SWLPHULQJDIVLJQDODQO J

2SWLPHULQJDIIXOGWWUDILNVW\UHW
DQO JSn,GDJnUGVYHML6ODJHOVH
6LJQDOVSHFLDOLVW



1\N¡ELQJ)DOVWHU
NRPPXQH

7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVLRQWULQ
9DQGP¡OOHSODGVHQ

3URMHNWIRUVODJIRU
9DQGP¡OOHSODGVHQ
7LOJ QJHOLJKHGVUHYLVRU
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+¡UVKROPRJ
)UHGHQVERUJ
.RPPXQH
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REVISIONER I PRÆCISERING AF RENOVERING / VISION
ILLUSTRATION AF HVILKE DELE DER KUN ER INDEHOLDT I VISIONEN

EVENTUELLE OVERBYGNINGER

VÆKSTHUS & TAGTERRASSE

PÅ GÅRDHAVEHUSE

PÅ RÆKKEHUSE

PUNKTHUSE

TAGBOLIGER
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