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Byggeriets placering i lokalområdet
INTRODUKTION
Baggrund

Projektgrund
Aalborg C

be
Anne

Ældreog
Handicapforvaltningen
har
bekendtgjort et behov for boliger til midlertidigt
ophold i Aalborg Kommune til borgere, som
er i en ustabil eller uafklaret helbreds- og
livssituation og hvis risiko for sygehusindlæggelse
er stor (målgruppen er specificeret i
nedenstående afsnit ”Målgruppe”). Ældre- og
Handicapudvalget har godkendt indstillingen
omkring en etablering af 48 boliger til midlertidigt
ophold, støttet jf. almenboligloven, med det
formål, at forebygge unødig indlæggelse og
genindlæggelse på sygehuset og om muligt
rehabilitere borgeren til at klare sin hverdag
igen.
Indsatsen på de midlertidige pladser er
kompleks og meget tidsmæssig komprimeret. Af
denne årsag er tæt og tværfagligt samarbejde
mellem praktiserende læger og de kommunale
sundhedsfaglige medarbejdere nødvendig,
hvis uhensigtsmæssige og unødvendige
hospitalsindlæggelser skal forebygges. Dette
samarbejde vil styrkes ved, at de midlertidige
boliger placeres i tæt sammenhæng med de
specialiserede ressourcer, der er til rådighed
på Akuttilbud Aalborg i form af kommunal og
specialuddannede sygeplejesker. Den korte
geografiske afstand til praktiserende læger, som
overvejende er placeret i Aalborg Centrum, er
også meget vigtig i denne sammenhæng.

rgvej

Projektgrund

Der har været flere mulige placeringer i spil, men
nærheden til byens centrum jf. ovenstående er
blevet vægtet højt og derfor er nedenstående
placering valgt.
Placering i byen
Byggeriets placering på Annebergvej, tæt
beliggende på andre af Aalborg kommunes
plejehjem, vil skabe mulighed for en god
synergieffekt med disse. Et tæt samarbejde
mellem personalet vil således styrke den
kommunale indsats med nedbringelse af
(gen)indlæggelser. Yderligere vil den centrale
placering i Aalborg Centrum øge muligheden
for intern læring, fælles specialfunktioner,
mulighed for samspil omkring vagtdækning
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SituationsplaN (1:750)
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Illustration| ankomst
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Snit A-A
K01_H3_N01

4. Kontor leder
18 m²

5. Kontor visitering
15 m²

13. Depot
/ affald
2 m²

6. Tekniskservice/værksted
15 m²

11. Personalerum
21 m²

1. Vindfang
5 m²

2. Foyer
45 m²

19. Fordelingsgang
64 m²

3. Reception
14 m²

18. Depot
6 m²

ABDL

Trappe til teknik i kælder

41. Type A
24 m²

42. Type B
25 m²

41. Type A
24 m²

42. Type B
25 m²
te-køkken

41. Type A
24 m²

37. Ophold/stue
32 m²

Info skærm

TV

Trappe fra 1. sal

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²
38. Fly-in
arbejdstation
5 m²

Hylder

Hylder

39. Linned depot
11 m²
Beskidt

Rent

Snit B-B
K01_H3_N02

41. Type A
24 m²

36. Fordelingsgang
91 m²

41. Type A
24 m²

ADBL

41. Type A
24 m²
41. Type A
24 m²
Grafisk væg

40. Trappe
15 m²

41. Type A
24 m²

De midlertidige pladser skal kunne modtage
en bred gruppe af borgere med meget
forskelligartet
sygdomshistorik,
eksempelvis
borgere med demens, KOL, diabetes,
knoglebrud (fraktur) mv.

49. Terrasse
21 m²

Overdækket

Opholdet kan eksempelvis visiteres i forbindelse
med et akut opstået funktionsfald, direkte som
indirekte, der gør, at borgeren ikke længere kan
klare sig selvstændigt i eget hjem på trods af
visiteret hjemmepleje. Mange af visitationerne
sker også i forbindelse med udskrivning fra
sygehusophold, hvor borgeren enten endnu
ikke kan klare sig i eget hjem, og derfor har
brug for en kortere opbygningsperiode, eller
ikke længere vil kunne klare sig i eget hjem, og
derfor venter på en fast plejehjemsplads.

20. Teknik
4 m²

22. Medic/sygepl.
7 m²

25. Stillerum
13 m²

Midlertidigt ophold visiteres hovedsageligt til
borgere, der grundet dårligt funktionsniveau
og komplekse pleje- og sygeplejebehov, ikke
længere kan klare sig i eget hjem.

12. P. Toilet
2 m²

10. Kopi/print
4 m²

21. Elevator
8 m²

23. HC toilet
5 m²

visiteres til en plejehjemsplads.

Snit B-B
K01_H3_N02

Aflastningsophold visiteres til borgere, hvor den
samlevende ægtefælle ofte har brug for at blive
aflastet i den typisk intensive daglige pasning
og pleje af borgeren i deres fælles hjem. Ofte
viser det sig, at disse borgere er så dårlige, at de
ikke længere kan være i eget hjem, og derfor

49. Terrasse
40 m²

Hovedparten af borgerne på de midlertidige
pladser er borgere, der visiteres til et midlertidigt
ophold, jf. § 84 stk. 2.

24. Rengøring/
vaskeri
23 m²

Trappe fra 1. sal

• Midlertidigt ophold jf. SEL § 84 stk. 2

Snit A-A
K01_H3_N01

Trappe fra 1. sal

• Aflastning af ægtefælle eller anden nær
pårørende jf. SEL § 84 stk. 1

Åbent op

27. Orangeri
12 m²

49. Terrasse
20 m²

Den foreløbige målgruppe for de nye
midlertidige pladser kan overordnet inddeles i
to kategorier:

26. Café I
89 m²

43. Type C2
31 m²

43. Type C1
29 m²

te-køkken

37. Ophold/stue
31 m²

TV

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Målgruppe

9. Kontor personale
13 m²

Niche til rollator-P (Halv vægge)

ABDL

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Overdækket

og fremme samarbejde med de praktiserende
læger, specialuddannede sygeplejersker og de
kommunale sundhedsfaglige medarbejdere.

8. Hovedtrappe
16 m²

7. Personaleindgang og flugtvejsgang
8 m²

Se rumtegn. K01_H7_N08

ABDL

36. Fordelingsgang
87 m²

14. Modtager køkken
38 m²

41. Type A
24 m²

info. skærm

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Beskidt

38. Fly-in
arbejdsstation
5 m²

17. Depot hjælpemidler
15 m²

15. Vare mod./ afhent.
8 m²

16. Affald/linned B
14 m²
41. Type A
24 m²

Rent

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

40. Trappe
15 m²

Hylder
Hylder
39. Linned depot
11 m²

Grafisk væg

OVERSIGTSPLAN | STUEN (1:200)
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Snit A-A
K01_H3_N01

OVERSIGTSPLAN | 1. SAL (1:200)
28. Træning/multirum
69 m²

11. Personalerum
21 m²

9. Kontor personale
13 m²

13. Depot
/ affald
2 m²

12. P. Toilet
2 m²

10. Forrum/
kopi/print
4 m²

ABDL

2820

1800

Niche til rollator-P (Halv vægge)

14M

29. Møde/multirum
49 m²

24. Rengøring/
vaskeri/
skylle
23 m²

2 x VM 1 x VM

ABDL

25. Stillerum
13 m²

26. Café II
89 m²

19. Fordelingsgang
61 m²

20. Teknik
4 m²

22. Medic/sygepl.
7 m²

Åbent ned

21. Elevator
8 m²

43. Type C2
31 m²

43. Type C1
29 m²

Grafisk væg

37. Ophold/stue
31 m²

TV

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

te-køkken

23. HC toilet
5 m²

ABDL

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

42. Type B
25 m²

50. Altan
23 m²

27. Orangeri
12 m²

50. Altan
12 m²
Overdækket

8. Hovedtrappe
16 m²

30. Kontor as. leder
18 m²

32. Forrum
14 m²

33. Toilet
2 m²

35. Omklæd. H
7 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Hylder

Beskidt

info. skærm

36. Fordelingsgang
87 m²

33. Toilet
2 m²

Hylder

Rent

39. Linned depot
11 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

40. Trappe
11M
15 m²

38. Fly-in
arbejdsstation
5 m²

31. Depot diverse
15 m²

34. Omklæd. D
23 m²

Grafisk væg

1800

41. Type A
24 m²

42. Type B
25 m²

41. Type A
24 m²

Info skærm

TV

41. Type A
24 m²

38. Fly-in
arbejdsstation

36. Fordelingsgang
96 m²

41. Type A
24 m²

Hylder
Hylder
39. Linned depot
11 m²
Beskidt

Rent

Snit B-B
K01_H3_N02

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²
ADBL

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Skærmet enhed

Grafisk væg

40. Trappe
15 m²

11M

41. Type A
24 m²

Langs Annebergvej etableres et grønt
bælte med spredte træer og buske. På
den ”indvendige” side af det grønne bælte
etableres intern fordelingsvej i kombination

37. Ophold/stue
32 m²

Orienteringen på grunden er valgt bl.a. for
at sikre mulighed for ophold på terrasser i
morgen-/formiddagssol, hvor solen ikke er så

Tilkørsel til bygningen sker fra Annebergvej
via én central vejtilkørsel for det samlede
lokalplanområde.

50. Altan
13 m²

På arealet mellem centret og Annebergvej
etableres parkering, ankomstplads og en
indbydende forhave.

Ankomst / vejtilkørsel

te-køkken

Trappe til terræn

Snit B-B
K01_H3_N02

I zonen mellem det vestlige skel og den nordsyd orienterede fløj, afvikles servicetransport til
og fra bygningen.

Trappe til terræn

Bygningen udformes som en 2 etagers
vinkelbygning, der placeres tilbagetrukket på
grunden. De to vinkler (fløje) er orienteret hhv.
øst-vest og nord-syd, og vinklen åbner sig mod
sydøst, hvor haveanlægget er disponeret.

Låge 12M

Placering på grunden

Tilkørslen til servicevejen sker umiddelbart efter
ankomst til matriklen, så servicetrafik ikke skal
afvikles unødigt forbi forplads/ankomst samt
forhave.
Slutteligt er det en kvalitet for den lavere
bebyggelse mod øst (kolonihavehuse), kun at
får en gavl fremfor en hel bygningslænge i 2
etager, i skel.

Snit A-A
K01_H3_N01

Matriklen
planlægges
generelt
i
overensstemmelse med udkast til lokalplan, nr.
3-4-104 – Institutioner og erhverv, Annebergvej.

varm endnu. Ønsker man mere sol/varme kan
man bevæge sig længere ud i haveanlæggets
stier og opholds-spots,

Låge 12M

Trappe til terræn

OVERORDNET DISPONERING AF GRUNDEN

2820
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Centralt for alle 4 boenheder er supplerende
servicefunktioner
som
modtagerkøkken,
depoter, personaleomklædning m.m.

Parkering

I gavlen mod forpladsen og ankomsten placeres
de mere offentlige og udadvendte funktioner
som hovedindgang, reception, administration
og trænings-/multirum. Funktionerne orienterer
sig mod ankomsten og skal virke inviterende
og imødekommende for borgere, pårørende,
øvrige borgere og forbipasserende.

Vej- og parkeringsanlægget planlægges med
fokus på en enkel og nem afvikling af servicekørsel
(ambulancer, patienttransport, linnedtransport,
madtransport,
renovationsvogne
m.m.)
samtidig med hensynet til, at bløde trafikanter
skal kunne færdes trygt, sikkert og overskueligt.
Forplads

Byggeriets 48 boliger organiseres i 4 boenheder
af hver 12 boliger. Boenhederne er grupperet
2-og-2 på hhv. stueplan og 1. sal. Hver enkelt
boenhed er placeret i hhv. den øst-vest og den
nord-syd orienterede fløj.
I arealet mellem de 2 boenheder – i overgangen/
koblingen mellem de 2 fløje – etableres fælles
servicefaciliteter (personalerum, kontor, vaskeri/
rengøring, medicinrum m.m.) som deles af de 2
boenheder på etagen.

Hovedindgangen til bygningen er orienteret
mod forpladsen, med stor synlighed og let
adgang. Vindfanget udføres med slusefunktion
så bl.a. hukommelsessvækkede borgere ikke
utilsigtet forlader bygningen. Umiddelbart
udenfor etableres ”demens-sløjfe”.
Bolig typer
Alle boliger etableres med eget bad/toilet. Dette
af hensyn til fleksibilitet i visitering, privathed/etik,
personalets arbejdsmiljø og reduceret smitte
spredning.

4150

2350

borgere.

Type C2 (2 stk.): 	Udvidet
bolig
og
ekstra udvidet bad,
Type A (40 stk.): 		
Standard bolig og 		
til
plejekrævende
				bad, til 			
bariatrisk
borger
				
plejekrævende 		
eller
plejekrævende
				borgere.
borgere med behov
for ekstra plads til
Type B (4 stk.): 	Udvidet bolig (+15 cm i
pårørende
og/eller
bredden) og standard
ekstra hjælpemidler.
bad, til plejekrævende
borgere med behov
Alle boliger indrettes med fokus på hjemlighed
for ekstra plads til
og selvhjulpenhed, samt ikke mindst gode
pårørende
og/eller
arbejdsforhold for de ansatte. Der er udsyn
ekstra hjælpemidler.
til opholdshave eller forhaven – og livet /
Type C1(2 stk.): 	Udvidet bolig og bad,
til
plejekrævende
borgere med behov
for ekstra plads til
pårørende
og/eller
ekstra
hjælpemidler.
Eller delvis selvhjulpen
svært
overvægtige

1650

Trappe til terræn

Organisering af bygningen

Hovedindgang og ankomst

10600

OVERORDNET DISPONERING AF BYGNINGEN

I det øvrige udbudsmateriale beskrivelse for
hvert enkelt rum nærmere.

48. Sprinkler
13 m²

Servicevejen fungerer også som brandvej, der
fortsætter ind i haveanlægget. I haveanlægget
etableres brandvejen med den nødvendige
bundopbygning – derpå græs og nødvendig
afmærkning. Brandvejen skal ikke virke
skæmmende for oplevelsen af ”en have”.

9200

Herunder følger overordnet beskrivelse, med
fremhævelse af enkelte vigtige funktioner.

Snit A-A
K01_H3_N01

Servicevejen udformes og disponeres så den
ikke er umiddelbar tilgængelig for civile/
offentligheden.

12710

3100

Fra vej- og parkeringsanlægget etableres
en servicevej ned langs bygningens vestlige
facade. Fra servicevejen er der adgang
til bygningens indendørs servicefunktioner
som modtagerkøkken, linneddepot, teknisk
servicepersonale m.m.

De servicefaciliteter der er afhængige af tilog frakørsel af emner (køkken, hjælpemiddel
depot, linneddepot m.m.) ligger placeret med
ind-/udgang til servicevejen mod vest.

47. Teknik
42 m²

Servicevej

OVERSIGTSPLAN | KÆLDER (1:200)

4150

Umiddelbart efter ankomst til matriklen, via
den interne fordelingsvej, etableres en forplads
med af- og påsætningsmulighed. Herfra er
der direkte udsyn og adgang til bygningens
hovedindgang – for let og nem orientering og
way-finding.

Snit A-A
K01_H3_N01

med stik parkering. Vej- og parkeringsanlægget
ligger parallelt med Annebergvej og begrønnes
med mindre træer og/eller buske.

aktiviteterne her.

Der etableres rumdækkende loftlift i både bolig
og badeværelse.
Badeværelser indrettes med inventar fra BANO
som har stor fokus på intuitiv selvhjulpenhed.
Toiletter udføres som hæve/sænke (el-betjent).

Vask udføres udføres som hæve/sænke
(manuelt/håndsving). Der forberedes for,
at kunne installere skylle/tørre sæde på alle
toiletter.
Boenheden
Boenheden fungerer som en afgrænset
enhed af 12 boliger. I hver boenhed er et
fællesopholdsareal/stue med the-køkken og
mulighed for socialt samvær og at indtage
sit måltid. Fra opholdsarealet er der direkte
udgang til terrasse/altan med udsyn og adgang
til opholdshaven.
Desuden er der i hver boenhed et depot
for linned (rent + beskidt) samt en ”fly-in”
kontorfunktion, hvor personalet kan foretage
kortvarende, stående kontorrelateret ad hoc
arbejde.
Servicefaciliteter
Mellem de to boenheder på etagen etableres
fælles personale- og servicefaciliteter.
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Ovenlysvindue og
røglem til
røgudluftning af
trappeskakt. Min 1x1
m² frit lysningsareal.

Snit A-A
K01_H3_N01

Ovenlysvindue og
røglem til
røgudluftning af
trappeskakt. Min 1x1
m² frit lysningsareal.

15150

OVERSIGTSPLAN | tagrum (1:200)

53980

15770

3700

Teknik
23 m²

19450

Trapperum
Åbent ned

Der udføres gangbro i
loftrum for adgang til
teknikrum.

Teknik
23 m²

3700

Der udføres gangbro i
loftrum for adgang til
teknikrum.

40. Trappe
12 m²

6300

6300

32560

Snit A-A
K01_H3_N01
14250
18900

De faciliteter der kræver vare ind- og udlevering
er placeret med let adgang fra servicevejen
mod vest.

Mellem de to boenheder etableres der på
hver etage et større åbent fælles caféområde.
Områderne på hver etage hænger rummeligt
sammen via en åben trappe.
Snit B-B
K01_H3_N02
15150

15120

Ovenlysvindue og røglem
til røgudluftning af
trappeskakt. Min 1 x 1 m²
frit lysningsareal.

Der etableres et centralt modtagerkøkken på
stueplan, som modtager allerede tilberedt mad,

40. Trappe
12 m²

Modtagerkøkken

6300

Fra caféområdet er der direkte udgang til
terrasse/altan samt udsyn og adgang til
opholdshaven. Desuden er der adgang til
mindre uopvarmet orangeri / udestue.

3700

Teknik
23 m²

I caféområdet serveres dagens hoved- og
mellemmåltider (buffet fra varmevogn). Der er
mulighed for at indtage maden i caféområdet,
hente maden og tage den med til sin bolig eller
til boenhedens fællesopholdsareal/stue.

Der udføres gangbro i
loftrum for adgang til
teknikrum.

Rummene har stor visuel åbenhed, så de virker
indbydende og imødekommende – og man

Café område

19525

På 1. sal etableres to større rumligheder med
stor fleksibilitet i anvendelsesmulighederne.
Rummene kan lægges sammen til ét
sammenhængende rum. Det ene rum har
opstilling med diverse træningsredskaber. Det
andet rum har et mindre the-køkken til træning
af dagligdags færdigheder. Rummet kan også
benyttes til møder, til aktiviteter for og af frivillige
etc.

kan således følge med i livet og aktiviteterne.
Der er mulighed for afskærmning.

Snit B-B
K01_H3_N02

Træning/multirum og møde/multirum

49820

På hver etage er der faciliteter, der deles mellem
etagens 2 enheder (kontor, personalestue,
vaskeri, medicinrum m.m.) samt faciliteter der
er fælles for hele bygningen (træningsrum,
multirum, administration/kontor, omklædning,
modtagerkøkken, depoter m.m.)
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41. Type A

3900

41. Type A

3500

Teknik

2300

Principsnit (1:200)

41. Type A
36. Fordelingsgang

41. Type A

41. Type A

41. Type A

36. Fordelingsgang

Bagvedliggende kælder

der færdig tilberedes og anrettes i køkkenet.
I køkkenet er der også mulighed for, i begrænset
omfang, at tilberede mad så som at stege
frikadeller og bacon, bage boller og kage,
koge grød og æg m.m..
Maden anrettes og serveres fra varmevogne i
caféområderne på hhv. stueplan og 1. sal.
Køkkenet håndterer alt service/opvask fra
hele huset (excl. personalestuerne). Der står
bakkevogne til rent service samt opsamling
af beskidt service ved the-køkkener samt i
caféområderne.
Håndtering af affald, linned, kitler og borgerens
tøj

depotrum. Herfra fragtes det (1-2 gange dagligt)
til det store centrale affalds- og linneddepot
på stueplan, som er fælles for hele bygningen.
Fra det store centrale affalds- og linneddepot
fragtes affaldet til affaldsmoloker, der er
placeret ved vej- og parkeringsanlægget.
Der skal kildesorteres i hhv. dagrenovation (sug),
pap/papir (molok), plast/metal (molok), glas/
flasker (molok).
Linned:
Rent linned leveres og beskidt linned afhentes
to gange ugentligt.

Affald:

Beskidt linned afhentes fra det store centrale
affalds- og linneddepot på stueplan. Her
afleveres det rene linnede også og fordeles af
personalet til linnededepoter i boenhederne.

Al dagrenovation håndteres via affaldssug,
med indkast i de enkelte boenheder samt i
modtagerkøkkenet. Totalentreprenøren skal i
den videre bearbejdning af projektet angive
den endelige placering af indkast.

Beskidt linned deponeres løbende over dagen
i boenhedens linnededepot (beskidt). Herfra
fragtes det (1 gang dagligt) til det store centrale
affalds- og linneddepot på stueplan, som er
fælles for hele bygningen.

Øvrigt affald til sortering, fra etagens boenheder
og øvrige faciliteter, deponeres løbende
over dagen i et mindre centralt beliggende

Kitler:
Rene kitler leveres og beskidte kitler afhentes to

gange ugentligt.
Beskidte kitler afhentes fra det store centrale
affalds- og linneddepot på stueplan. De rene
kitler afleveres i særlige reoler i forrummet
til
personaleomklædningen,
hvorfra
medarbejderen tager hver deres sæt og lægger
det i deres skab, i selve omklædningsrummet.
Beskidte kitler deponeres løbende over dagen i
en vogn i forrummet til personaleomklædningen.
Herfra fragtes de (1 gang dagligt) til det store
centrale affalds- og linneddepot på stueplan,
som er fælles for hele bygningen.
Borgerens tøj:
Borgerens tøj vaskes på etagens vaskeri, som
er fælles for 2 boenheder. Vaskemaskiner og
tørretumbler er industrimodeller. Vask foregår
efter gældende regler og vejledninger.
Tørring af tøj foregår i tørretumbler, på mindre
mobilt tørrestativ i borgernes bolig eller på
havens tørrestativ.
Logistik og way-finding
Placering af – og samspillet mellem –
hovedindgang, indvendige trapper, elevator

og øvrige fordelingsarealer er organiseret med
fokus på overskuelighed og let orientering
rundt i bygningen. Målgruppen har reduceret
overskud til at orientere sig og har begrænsede
kræfter og bevægelighed. Personalet skal have
så korte og effektive forbindelser, mellem deres
arbejdsfunktioner, som muligt.
Den primære trappe er placeret centralt i
bygningen og er visuel åben via glasparti.
Elevatoren er placeret i tilknytning hertil og har
således også en central placering i bygningen.
Den centrale placering er både af hensynet til
nem orientering for borgere, samt af hensynet
til servicearbejdet i bygningen (distribution
af mad, serviceartikler, linned, personalets
samarbejde m.m.)
Desuden – og ikke mindst – er borgerens færden
på trapperne en naturlig og vigtig del af den
daglige træning/genoptræning.
Tilgængelighed
Gældende regler, anvisninger, vejledninger
og retningslinjer ift. tilgængelighed er fulgt.
Ligeledes er der i udformningen taget hensyn til
hukommelsessvækkede og demente borgere jf.
Aalborg Kommunes Demensstrategi 2015-2020.
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FACADER (1:200)

Facde:
tegl

Tag:
stål
(max glans 20)

Karnap:
alu el. stål

Felt:
tegl /
standerskifte

Blændfelter:
emalit

Der er sikret den nødvendige arbejdsplads for
personalet i forbindelse med pleje og håndtering
af borgeren.
Fleksibilitet
Der er tænkt i fleksible løsninger og
indretningsmuligheder, der kan rumme den
brede målgruppe og dermed forskellige behov
– også ift. hjælpemidler og arbejdsredskaber.
Helende have
I dispositionsforslaget er der vist et princip for
disponering af en helende have, som giver
mulighed for genoptræning og rehabilitering,
såvel ude som inde. Den endelige og
detaljerede indretning af havens funktioner skal
ske i tæt dialog mellem totalentreprenør og
bygherre/brugere.

Nordfacade

Nordfacade

Solceller

Solceller

Sydfacade

Sydfacade

Solceller

Solceller

Forslaget viser muligheden for, at kunne
bevæge sig rundt / ”gå på tur” i haven og
få forskellige sanselige oplevelser (duft, lyd,
smage, føle m.m.) samt at genoptræne (styrke,
balance, motorik mm.). De sanselige oplevelser
kan fås ved et duftende blomsterbed, lyden af
rindende vand og fuglekvider, smagen af søde
bær og frugter, følelsen af skygge/sol/vind, jord
mellem hænderne etc. Træningen kan fås ved
at forcere små bakker/skrående belægning,
ved ophængning af vasketøj, ”gå på line” etc.
Desuden kan der indrettes legeplads for
børn, bålplads og skure for opbevaring af
haveredskaber m.m.
Haven er lukket med trådhegn, der begrønnes
med varieret beplantning så der opnås et
naturligt og grønt udtryk. Den varierede
beplantning vil give forskellige variationer af
”gennemsigtighed” alt efter tæthed og løvfald.
Udover kvaliteten ved selve opholdet i haven,
har det også stor betydning for helbredet og
trivslen at kunne betragte det grønne og livet/
aktiviteterne i haven. Det kan man gøre både
fra boliger, fælles opholdsrum samt terrasser/
altaner.
Der er mulighed for at køre senge, motionscykler
etc. ud på terrasse/altaner, da der etableres elstik til senge, iltapparater mm.
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FACADER (1:200)
Vestfacade

Felt:
tegl /
standerskifte

Tag:
stål
(max glans 20)

Solceller

Karnap:
alu el. stål

Orangeri:
glas +
emalit

Blændfelter:
emalit

Facde:
tegl

Solceller

Østfacade

Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Solceller

Vindue i modtagerkøkken flyttet

Vestfacade

Solceller

Solceller
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Illustration| helende have
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AREALER
Der etableres i alt 3.230 m² brutto (BBR) – desuden
77 m² teknik kælder og 25 m² uopvarmet
orangeri som ikke tælles med i BBR.
Arealerne fordeler sig på i alt 2.400 m² boligareal
(incl. andel af adgangsareal) og 830 m²
serviceareal (incl. andel af adgangsareal) jf.
vedlagte arealfordelingsoversigt.

BOLIGAREAL:
Boligareal - privat			

1.478 m²

Boligareal - fælles			

128 m²

Boligareal – relaterede arealer		

248 m²

Andel af adgangsareal (gange, trapper,
elevatorer)
556 m²
I ALT 				

2.400 m²

SERVICEAREAL:
Administrationsarealer		

301 m²

Aktivitetsarealer 			

333 m²

Andel af adgangsareal (gange, trapper,
elevatorer)
190 m²
I ALT				

830 m²

ARKITEKTUR OG MATERIALER
Arkitektonisk udtryk
Bygningen er udformet som en traditionel
længe-/vinkelbygning i 2 etager, med
saddeltag. Detaljering og materialevalg er
valgt med fokus på at opnå et enkelt og tidsløst
formsprog, der tager hensyn til den omgivende
bebyggelse (primært kolonihavehuse) og
fremtidige planer for området.
Desuden har der været fokus på, så vidt muligt,
at nedbryde bygningen i mindre enheder/
skala (fløje, forskydninger, karnapper) og

genkendelige
saddeltag).

bygningsudtryk

(længehus,

Materialer generelt
I valget af materialer er der lagt vægt på, at
opnå et lyst, imødekommende og hjemligt
udtryk, med taktile overflader der stimulerer
sanserne. Desuden er der lagt vægt på
materialer, overflader og løsninger der er
rengørings- og vedligeholdelsesvenlige. Dette
gælder både ude og inde.
Alle farver og overfalder skal planlægges
endeligt, i tæt dialog med bygherre og brugere,
med fokus på at opnå et sammenhængende
arkitektonisk udtryk – og ikke mindst, at sikre
den bedst mulige funktion og drift af det
enkelte rum. Særligt fokus på egnede farver
/ nuancer / kontraster og overflader ift.
hukommelsessvækkede og demente borgere.
Materialer ude
Facader udføres i blank blødstrøgen tegl, med
et varieret farvespil.
Vindues- og facadepartier udføres i træ/alu.
Blændfelter som emalit.
Karnarper udføres i stål, alu el. zink, afstemt efter
facadetegl.
Tag udføres i stål, alu el. zink, med stående false, i
nuance afstemt efter facadetegl og karnapper.
Maks. glanstal 20, jf. lokalplanudkast.
Altaner udføres i fiberbeton med værn i
pulverlakeret stål. Trappe herfra udføres som
åbne trapper, med stålvanger og trin af
fiberbeton.
Solafskærmning udføres som udvendige
automatiske
el-betjente
sol
screens
(”rullegardin”), med mulighed for overstyring.
Når screens’ne er kørt ned, er der stadig god
mulighed for udsyn til omgivelser, indefra.
Belægning på vej- og parkeringsanlæg udføres
i asfalt.
Belægning på forpladsen udføres i betonfliser.
Belægning på terrasse udføres i betonfliser.

Belægning på stier (bl.a. i den helende have)
udføres i stenmel, grus el. betonfliser.
Øvrige areal tilsås med græs og beplantes med
træer og buske.
Skure og mindre bygninger udføres i let
facadeplade med begrønning (espalier el.
lign.).
Materialer inde
Vægge udføres som beton, porrebeton og/eller
gips – spartlet og malerbehandlet (hvid), tilpasset
det enkelte rums funktion og belastning. Vægge
i vådrum udføres med vægfliser. Udvalgte
vægge udføres med anden identitetsskabende
farve, grafisk udsmykning og/eller som træ.
Der udføres glasvægge ind til samtalerum og
multirum. Der udføres glas-sidepartier til rum som
f.eks. kontorer.
Lofter udføres som nedhængte akustiklofter
i skjult skinnesystem. I vådrum, og andre
relevante rum, etableres hygiejnelofter i skjult
skinnesystem.
Gulve udføres som linoleum generelt og
skridsikker vinyl i vådrum. I vindfang udføres gulve
som måttesystem. Enkelte relevante steder kan
der etableres tæpper (OBS på rette kvalitet ift.
hygiejne) for at opnå en særlig stemning og/
eller akustik.
I karnapper udføres lysningen i lakeret
træfinerplade i kvalitet og tykkelse så karnappen
kan benyttes til at opholde sig og sidde i.
Indvendige trapper i trapperum udføres i beton,
med værn i pulverlakeret stål. Indvendig åben
trappe udføres i pulverlakeret stål, med ditto
værn. Trinflader udføres med træ eller linoleum.
Supplerende lydabsorbenter på vægge
udføres så vidt muligt som integreret grafisk
udsmykning – f.eks. print på lydbats, bats i
æstetisk farvekombinationer eller lignende.
Døre udføres massive med aktuelle krav til lyd,
brand mv.
Alle the-køkkener og skabe udføres i robust
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PRINCIPSNIt (1:100)

kvalitet der kan modstå stor belastning. Over
højskabe og overskabe udføres inddækning
mod loft for at undgå samling af støv.
Farver og hukommelsessvækkede borgere

Solceller
3368

Der skal tilkobles en erfaren konsulent i
forbindelse den endelig planlægning af farver
og overflader.
Overflader og hygiejne

Uudnyttede loftrum

1000

Alle overflader, samlinger, detaljer mv. skal
udføres med stor fokus på rengøringsvenlighed
og hygiejne.

32. Forrum
14 m²

19. Fordelingsgang
61 m²

2500

34. Omklæd. D
23 m²

26. Café II
89 m²

Nische til
rolator P
(halv
vægge)

27. Orangeri
12 m²

Way-finding

600

Det skal via skiltning, farvesætning mm. være
nemt og intuitivt for borgere og pårørende,
at finde rundt og orientere sig i huset. Skiltning
planlæges endelig i dialog med bygherre.

19. Fordelingsgang
64 m²
2500

Farver skal nøje planlægges med fokus på at
opnå de rette overgange, kontraster, strukturer
og effekter i forhold til hukommelsessvækkede
borgere.
Solceller

26. Café I
89 m²

Nische til
rolator P
(halv
vægge)

27. Orangeri
12 m²

Selvhjulpenhed
Der skal ved løsninger og indretning være fokus
på at styrke og øge borgerens selvhjulpenhed.

KONSTRUKTIVE PRINCIPPER

Bagvedliggende kælder

Geoteknik og jordbundsforhold
Jf. geoteknisk rapport kan der påregnes udført
en normal direkte fundering i frostfri dybde.
I områder kan det komme på tale at lave en
sandpude fra overside bæredygtigt lag og til
fundamentets underkant. Der skal påregnes
grundvandssænkning
i
forbindelse
med
udgravning til kælder.
Kælder
Der udføres kælder under en del af bygningen.
Kælderen skal indeholde teknikrum og
sprinklerrum. Der udføres en udvendig adgang
til kælder via støbt betontrappe.
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Møbleringsplan | BOLIGtype A (1:50)

Privat hylde

Privat hylde

Opslagstavle

40. Stue A
16,7 m²

2
de

Bad/toi. A
7 m²

12M

Gard.

Inddækning

40. Stue A
16,7 m²

venderadius
2000 mm

2930

Hylde
185
60ér skab

Manuelt
hæve/sænke

Spisebord

1000

TV

TV

Manuelt
hæve/sænke

900

Bad/toi. A
7 m²

EL-hæve/sænke

12M

0e

l: o

mr
åde
2

Hvilestol

venderadius
2100 mm

Værdiboks

870

2200
870

Køleskab
(Indbyg.)

Hylde

Sengebord

Radiator

Radiator

Bøjle
stang

Medicin
aflåst

venderadius
2000 mm

R1
20

Hylde
(billeder/service)

2170

60ér skab

185

venderadius
2000 mm

Hvilestol

Hylde

Hjælpe
midler

EL-hæve/sænke

Sengebord

6150

rå
m

Køl/
Medic./
hjælpe

3100

1000

1630

R1

0
20

:o
el

200

600

2700

Opslagstavle

150

Hylde
(billeder/service)

Gard.

3100

2600

Køl/
Medic./
hjælpe

13M

900

600

13M

Hylde

Sidde karnap
Sidde karnap

Sokkel
9450

Principopstalt af skabsløsning
1 : 20

Model A - almindelig
30,5 m² brutto pr. bolig - op til 19,5 m² til fællesareal
(40 stk. i bebyggelse / 10 pr. boenhed)
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Møbleringsplan | BOLIGtype B (1:50)

Privat hylde

Privat hylde

600

Inddækning

Opslagstavle

venderadius
2000 mm

Hylde

Hjælpe
midler

1680

12M
venderadius
2100 mm

EL-hæve/sænke

Sengebord

Hylde

TV

Manuelt
hæve/sænke

e2
råd
om

Sengebord

1050

Hvilestol

2120

Hylde
(Billeder / service)

el:

1050

EL-hæve/sænke

0
20
R1

venderadius
2100 mm

Bøjle
stang

Medicin
aflåst
(mulighed for mobil seng til pårørende

Bad/toi. A
7 m²

12M

1000

TV
60ér skab

5400

60ér skab

7
70

Seng til bariatriskborger

Gard.

41. Stue B
17.5 m²

7
70

2830

Køl/
Medic./
hjælpe

3250

de2

1000

områ

2200

150

Bad/toi. A
7 m²

0 el:

Spisebord

2700

0
R12

41. Stue B
17.5 m²
venderadius
2000 mm

970

200

Hylde
(Billeder / service)

3250

Opslagstavle

Gard.

Køl/
Medic./
hjælpe

15M

(mulighed for mobil seng til pårørende

600

15M

Værdiboks

venderadius
2000 mm

2200

Køleskab
(Indbyg.)

Hylde

Radiator

Radiator

Hylde

Sidde karnap

Sidde karnap

Sokkel

9750

Principopstalt af skabsløsning
1 : 20

Model B - almindelig/stor
31 m² brutto pr. bolig - op til 19 m² til fællesareal
(4 stk. bebyggede / 2 pr. boenhed øst)
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Møbleringsplan | BOLIGtype C (1:50)

Privat hylde

900

venderadius
2100 mm

TV

mulighed for
60ér skab

60ér skab

Manuelt
hæve/sænke

1150

TV

Manuelt
hæve/sænke

42. Stue C
19,6 m²

mulighed for
60ér skab

TV

600

Inddækning

"Gør muligt at pålægge sejl, assistance af 2-4 hjælpere"
Kvalitetsniveau A+

Hylde

Hjælpe
midler

Toilet- og baderum (boligtype C2):
Udgangspunkt: bariatrisk person med behov for
hjælpemidler samt 2 hjælpere.
Forflytning til bade-/bækkenstol foregår udenfor
toilet-/baderummet.

Hylde

Pkt. 4.21: 3,25x3,25 meter

"Gør det muligt for 2 hjælpere at manøvre den
plejeafhængige bariatriske person i kørestol eller
bækkenstol."

900

60ér skab

venderadius
2100 mm

Arbejde i/ved (boligtype C1 og C2):
Udgangspunkt: plejeafhængig bariatrisk person.
Pkt. 3.7: 3,35 x 4,25 meter

3330

EL-hæve/sænke

Gard.

Opslagstavle

venderadius
2100 mm

12M

2705

Spisebord

områ

Bad/toi. C1
8,5 m²

Sengebord

200

0 el:

42. Stue C
19,6 m²

3250

SBI - Pladsbehov og indretning for Bariatriske personer

Køl/
Medic./
hjælpe

(mulighed for mobil seng til pårørende

150

de2

3250

Hylde
(Billeder / service)

1700

(11M + 4 M)

R12
0

Gard.

Opslagstavle

600

(11M + 4 M)

Køl/
Medic./
hjælpe

Privat hylde

15M

15M

Bøjle
stang

Medicin
aflåst

Kvalitetsniveau A+

venderadius
2000 mm

1150

Pkt. 4.01: 2,35 x 2,35 meter (vi har dog 2,6 x 3,25 meter)

15M

"Gør det muligt for den selvhjulpende bariatriske person at
manøvrere frit og f.eks. tørre sig efter bad"

Radiator

Værdiboks

Køleskab
(Indbyg.)

Hylde

Pkr. 4.10: 1,5 x 2,0 meter frit gulvareal

Bruseområde
2500 x 2500 mm

Sengebord

970

el: o
m

råd
e2

Kvalitetsniveau A

R12
00

Hylde
(Billeder / service)

(mulighed for mobil seng til pårørende

Spisebord

2600

Hvilestol

Toilet- og baderum (boligtype C1):
Udgangspunkt: fuldstændig selvhjulpen bariatrisk person.

Bad/toi. C2
10,5 m²

EL-hæve/sænke

"Gør det muligt for den selvhjulpne bariatriske person i
tilfælde af fald på gulv at komme op og stå igen"
Kvalitetsniveau A

Radiator

Hylde

Sokkel

Sidde karnap
Sidde karnap

Principopstalt af skabsløsning
1 : 20
10100

Type
C1C1 - stor / bariatrisk / terminal
Model

34,6 m² brutto pr. bolig
op til 15,4 m² til fællesareal
(2 stk. bebyggede / 1 pr. boenhed vest)

Type
Model
C2 C2
- stor / bariatrisk / terminal
38,4 m² brutto pr. bolig
op til 11,6 m² til fællesareal
(2 stk. bebyggede / 1 pr. boenhed vest)
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Illustration| Bolig
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Trappe til teknik i kælder

MØBLERIngsplan| Boenhed øst (1:100)

Låge 12M

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Rent

41. Type A
24 m²

Grafisk væg

39. Linned depot
11 m²

21400

afrydningsvogn

38. Fly-in
arbejdstation
5 m²

37. Ophold/stue
32 m²

41. Type A
24 m²

TV

40. Trappe
15 m²

11M

11M

ADBL

36. Fordelingsgang
91 m²

2x
højskabe

te-køkken

42. Type B
25 m²

41. Type A
24 m²

1800

1800

2820

42. Type B
25 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

2820

Info skærm

ABDL

Beskidt

Hylder
1560

200

41. Type A
24 m²

Hylder
2440

2500

41. Type A
24 m²

5200
4250

49. Terrasse
21 m²

Trappe fra 1. sal

Overdækket

Låge 12M

16-2238 | 48 boliger på Annebergvej i Aalborg | DISPOSITIONAFORSLAG | Kuben Management a/s | Frandsen & Søndergaard rådgivende ingeniørfirma k/s | GPP arkitekter a/s|08.05.2017 | REV. 09.06.2017

Side 19

MØBLERIngsplan| Boenhed vest (1:100)

Hylder

2960

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

ABDL

2820

1800

43. Type C2
31 m²

6750

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

TV

37. Ophold/stue
31 m²

te-køkken

43. Type C1
29 m²

Afrydningsvogn

1800

2820

3 x højskabe

4650

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

11M

ABDL

36. Fordelingsgang
87 m²

24730
38. Fly-in
arbejdsstation
5 m²

info. skærm

40. Trappe
15 m²

41. Type A
24 m²

41. Type A
24 m²

Beskidt

1560

Hylder

5400

9000

39. Linned depot
11 m²
2490
Rent

2800

2800

2500
Grafisk væg

13M

4050

49. Terrasse
20 m²

3000

Overdækket

1790

Trappe fra 1. sal
Låge 12M

Side 20
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11M

4. Kontor leder
18 m²

5. Kontor visitering
15 m²

6. Tekniskservice/værksted
15 m²

White board

11. Personalerum
21 m²

Whiteboard

9. Kontor personale
13 m²
Whiteboard

13. Depot
/ affald
2 m²

12. P. Toilet
2 m²

10. Kopi/print
4 m²
1800

11M

26. Café I
89 m²
(25-30 pers.)

Låge

3. Reception
14 m²

glas

18. Depot
6 m²

udslags
vask
reng. vogn

24. Rengøring/
vaskeri
23 m²

3610

Grafisk væg

25. Stillerum
13 m²

vask

13M

Type A

36. Fordelingsgang
91 m²

Type B

3000

49. Terrasse
40 m²

27. Orangeri
12 m²

Overdækket

4790

1790

Trappe til terræn

12M Låge
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1. Vindfang
5 m²
2400

2. Foyer
45 m²

19. Fordelingsgang
64 m²
Infoskærm

2750
20. Teknik
4 m²

22. Medic/sygepl.
7 m²

21. Elevator
8 m²

2400

23. HC toilet
5 m²

600

Buffet med varmevogne

glas

6750
projekter

6815
4125

Disk / åbent
5 højskabe

glas
glas

ABDL

Hylder

6450
3700

1 x VM
2 x VM

1500
2700

2700
2100
Åbent op

8. Hovedtrappe
16 m²

17. Depot hjælpemidler
15 m²

19. Fordelingsgang
64 m²
1810

Træfinér væg

700
2900

1200
glas
glas
glas

2200
Niche til rollator-P (Halv vægge)

7. Personaleindgang og flugtvejsgang
8 m²

14. Modtager køkken
38 m²

14. Modtager køkken
38 m²

affald
Kitler B

5600
4920

Se rumtegn. K01_H7_N08

16. Affald/linned B
14 m²

15. Vare mod./ afhent.
8 m²

linned B

MØBLERIngsplan| Fælles- og serviceareal | stuen (1:100)
Personale indgang

Projekter

18M
Glasdør

Projekter

29. Møde/multirum
49 m²

6050

18M
Glasdør

info. skærm

2750

23. HC toilet
5 m²

2400

2800

21. Elevator
8 m²

22. Medic/sygepl.
7 m²

20. Teknik
4 m²

19. Fordelingsgang
61 m²

1800
2200

12M

Buffet med varmevogne

Låge

4950

25. Stillerum
13 m²

vask

udslags
vask

26. Café II
89 m²
(25-30 pers.)

3610

Grafisk væg

24. Rengøring/
vaskeri/
skylle
23 m²

reng. vogn

glasvæg

2350
5960
1800

8120

28. Træning/multirum
69 m²

13. Depot
/ affald
2 m²
1800
12. P. Toilet
2 m²
10. Forrum/
kopi/print
4 m²
1800

ABDL

Skærm

600

te-køkken

Skabsvæg

300

ABDL

6450

Skærm

Skræm

9. Kontor personale
13 m²
5510

11. Personalerum
21 m²

Whiteboard

8. Hovedtrappe
16 m²

Grafisk væg

31. Depot diverse
15 m²

3090

32. Forrum
14 m²

ABDL

2100

1 x VM
2 x VM

1500
2700

2700
Åbent ned

5 højskabe
projekter

2820
13M

Type A

Type B

50. Altan
23 m²

27. Orangeri
12 m²

Låge 12M

30. Kontor as. leder
18 m²

spejl

kitler B

33. Toilet
2 m²

lockers x 10

2820

Træfinér væg

Mobilvæg
Niche til rollator-P (Halv vægge)

1200

2300

Glas

35. Omklæd. H
7 m²

33. Toilet
2 m²

970

Info. skærm

3600
5600

Glasvæg
Glas
Grafisk væg
19. Fordelingsgang
61 m²

Afrydningsvogn som på stueplan
4920

34. Omklæd. D
23 m²

(50 lokkers)

Bruseområde

2700

6330

1905
Bruseområde

8460
5000
2450
2800
3050
2600
2170

Glas
dør
kitler R (6 eksist. skabe)
Spejl

6330

MØBLERIngsplan| Fælles- og serviceareal |1. sal (1:100)
Højtsiddende vinduer

Trappe til terræn

1800

Låge 12M

Side 22
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Illustration| CafÉ område
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Side 23

køl

køl

7. Personaleindgang og flugtvejsgang
8 m²

frys

1332

H/S bord

5910

isterninge
maskine
KOLD ZONE

mobilt bord med
plads til rullevogne

rullevogn (595 x
1190 x 850 mm)

emfang opvaskezone

14. Modtager køkken
38 m²

emfang

15. Vare mod./ afhent.
8 m²

OPVASKE ZONE

VARM ZONE

17. Depot hjælpemidler
15 m²

Skabe til parkering
af kurvevogne
(Rent + beskidt service)

19. Fordelingsgang
64 m²

overskabe

rulleskuffer
microovn
rulleskuffer
H/S bord

induktionskomfur

2 x combi
damp ovn.

bakkevogn til
fin plader

(Rent)

kurvevogn til
opvaske kurve

depotskabe +
service + tørvarer

11M, skydedør
m. automatik

OPBEVARINGSZONE
(Urent)

Affaldsskakt,
indkast

16. Affald/linned B
14 m²

Parkering for rollator mm.

Modtager køkken

Varme- og kølevogn

Åbent op

gt tryk

26. Café I
89 m²

bi
Forelø

48 boliger på Annebergvej

Dispositionsforslag

Afrydningsvogn

11M, skydedør
m. automatik
13M dør
m. automatik

MØBLERIngsplan| MODTAGERKØKKEN |Stuen (1:50)

6500
13M dør
m. automatik

Side 24

-07-06
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Illustration| fugleperspektiv

Kælderen udføres med bund og vægge støbt
insitu. Indvendige vægge i kælder udføres som
præfabrikerede betonelementer. Dæk over
kælder udføres som præfabrikerede forspændte
huldækelementer. Der udføres en udvendig
vandtætning af kælderbund og vægge med
en membranløsning. Kældervægge isoleres
udvendig.
Bærende bygningsdele
Der udføres stribefundamenter under alle
facader, bærende og stabiliserende vægge
samt under alle tunge indvendige skillevægge.
Der udføres punktfundamenter under alle
bærende søjler. En del af bygningen opføres
på kælder. Alle fundamenter udføres således,
at gældende krav overholdes med hensyn til
linietab mv.

Indgang / set fra nordvest

Terrændæk udføres som støbt beton på
isolerende og kapillarbrydende lag i henhold
til energiberegning. Terrændæk udføres
som armeret beton og opdeles i felter under
hensyntagen til at minimere revnedannelser
som følge af svind. Terrændæk udføres tæt
mod radon.
Facader i de langsgående bygningskroppe
udføres
som
præfabrikerede
bærende
bagmurselementer i beton eller letbeton.
Indvendige bærende og stabiliserende vægge
udføres som præfabrikerede betonelementer.
Etage- og tagdæk udføres som præfabrikerede
forspændte huldækelementer. Facade udføres
med skalmur.
Vægge og etageadskillelser udføres i materialer
og tykkelser således, at de gældende krav til
lydreduktioner overholdes.
På dæk over 1. sal udføres tagkonstruktion
i gitterspær. Tag tækkes med stålplader. I
tagrum udføres teknikrum. Teknikrum i tagrum er
indenfor klimaskærm.

Helende have / set fra sydøst

Indvendige trapper udføres som præfabrikerede
betontrapper.
Udvendige altaner udføres i fiberbeton.
Udvendige trapper udføres med stålvanger og
trin af fiberbeton.
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Side 25

INSPIRATION | HELENDE HAVE

Sanseindtryk helt
tæt på

Træningstur på stiforløbene
På havearbejde

Vasketøj / træning

Høns i haven

Højbede for kørestolsbrugere

Tryghed På tur i en af landsbyens mange
oaser sammen med barnebarnet

Havemiljø

Ophold i haven i hyggeligt selskab

Landskabsrum som stimulerer og giver ro
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Bærende hovedsystem
Lodrette laster på tag- og etagedæk føres
via dækskiver til de bærende bagmure og
skillevægge og herfra videre til fundamenter.
Stabiliserende hovedsystem
Vandrette laster på bygningen optages som
skivekræfter og fordeles via tag- og etageæk til
facader og stabiliserende indvendige vægge.
Herfra fordeles lasterne videre til fundamenter.
Robusthed
Bygningen udføres i middel konsekvensklasse,
CC2. I konsekvensklasse CC2 stilles ikke krav
om dokumentation af robusthed, men der skal
dog forelægge en vurdering af robustheden.
Detaljeringen af vurderingen skal øges i tilfælde
af større spændvidder, store koncentrerede
laster, få understøtninger og specielle
konstruktionstyper.
INSTALLATIONS PRINCIPPER
VVS
Til opvarmning af boliger og tilhørende
fællesarealer m.m. anvendes den i området
allerede etablerede fjernvarmeforsyning, der vil
være den mest økonomiske rentable løsning.
Opvarmningen
af
bygningerne
samt
brugsvandsopvarmningen
udlægges
for
lavtemperatur-fjernvarme,
derved
opnås
et lavere varmetab fra vand- og varmerør,
hvormed energiforbruget reduceres.
Blandesløjfer for varme- og brugsvandsanlæg
m.m. placeres centralt i bygningen således, at
unødvendigt lange rørstræk for cirkulation af
varme og varmt brugsvand undgås.
Målere samt fordeler arrangementer for varmeog brugsvandsinstallationer placeres ved
den enkelte bolig, hvorfra der er nem og kort
adgang til alle boligens tapsteder.
Rummene opvarmes med en kombination af
lavtemperatur radiatorer- og gulvvarmeanlæg,
som effektivt kan justeres i forhold til
rumtemperaturen.
Varmeanlægget skal sikre et optimalt indeklima
og minimalt energiforbrug, da radiatorer
hurtigt vil regulere ved et højt solvarmetilskud
fra vinduer og glasfacader, samtidig skal
gulvvarmeanlægget sikre en høj grad af

komfort og jævne temperaturer.
En grundigt udarbejdet plan for lægning af
gulvvarmekredsene og placering af radiatorer
sikrer et minimalt energiforbrug, samt at
beboerne ikke mister muligheden for en
efterfølgende fleksibel indretning af deres bolig.
I nybyggeri udgør andelen af energiforbruget
til opvarmning af varmt brugsvand en
stadig større del. Dette som følge af, at
energiforbruget til rumopvarmning bliver
mindre og mindre. Det er derfor vigtigt, at
tænke vandbesparende foranstaltninger ind
i projektet. Dette implementeres ved overalt
at anvende vandbesparende armaturer og
minimere andelen af cirkulationsledninger ved,
at placere teknikrum centralt.
I
bygningen
monteres
en
unit
med
gennemstrømningsvandvarmer
og
varmtvandsbeholder som en ladekreds. Ved
benyttelse af en gennemstrømningsvandvarmer
sikres varmt vand, når der et behov herfor, og
i sammenspil med en varmtvandsbeholder
sikres det også, at der er varmt brugsvand i
perioder med stor belastning. Derved optimeres
energiforbruget til brugsvandsproduktion.
Fremføring af vand og varme foregår primært
i skakte og i gange, over demonterbart
nedsænket loft.
I projektet anvendes der alle steder robuste
installationer, der er hårdføre overfor eventuel
utilsigtet brug.
Ventilation
Der udføres højeffektiv mekanisk ventilation
med varmegenvinding i alle boliger, fællesrum,
servicearealer m.m.
Der etableres solafskærmning (automatiske elbetjente sol screens) på alle vinduer for at opnå
et behageligt indeklima og minimerer behovet
for køling.
Projektet
udføres
efter
forskellige
ventilationsprincipper.
Ventilationen i boliger udføres med central
CAV-anlæg, og i fællesområder, servicearealer
m.m. udføres med central VAV-anlæg.
Ventilationen udføres som behovstyret, hvormed

luftmængderne tilpasses de reelle behov.
Der lægges ligeledes stor vægt på, at anlægget
dimensioneres, så lydkrav til samtlige rum
overholdes. Dette skal bl.a. ske ved indbygning
af lyddæmpere samt udlægning af anlægget
for lave lufthastigheder med deraf følgende
minimeret lyd- og energiniveau.
Fremføring af ventilation foregår primært i skakte
og i gange, over demonterbart nedsænket loft.
Derved sikres mindst mulig gene ved servicering
og rensning af ventilationen.
Indtag og afkast foregår via taghætter, som
er sikret mod kortslutning, derved sikres god
luftkvalitet i hele bygningen.
I projektet anvendes der alle steder robuste
installationer, der er hårdføre overfor eventuel
utilsigtet brug.
Regn- og spildevand
Kloakering
af
området
udføres
som
separatsystem.
Spildevand- og regnvand afledes til offentligt
kloaksystem.
Automatik
Automatikanlægget leveres i fabrikat TREND,
som styrer og regulerer de enkelte anlæg via
intern kommunikation til undercentral.
I undercentralen videregives signaler m.m.
Aalborg Kommunes samlede automatikanlæg.
EL-INSTALLATIONER
Stikledninger og føringsrør i terræn
Der fremføres stikledninger fra kabelskab i
terræn til fordelingstavler i teknikrum.
Stikledninger udføres i aluminiumskabler,
dimensioneres efter forholdene.
Der
nedlægges
nødvendige
tomrør
i
terrænet
for
fremtidige
installationer.
Terrænbelysning
Der etableres terrænbelysning ved alle
adgangs- og færdselsveje. Der bliver taget
højde for energiforbrug, vandalisme og drift og
vedligehold samt det arkitektoniske udtryk ved
valg af terrænbelysningen.
Terrænbelysningen styres i forhold til dagslys og
behov.
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Eltavle

ø250
Udsugning

ø250
Indblæsning

VR

VF

SV

BK

BV

59-01

PRINCIp | tekniske installationer | installationsskakt

Eltavle

MDF plade

Fordelerunit

Fordelerunit

Fordelerunit

A-A

B-B

1 : 20

1 : 20
A-A

B-B
ø250
Indblæsning

ø250
Udsugning

390

Eltavle
Projekt:
Sag nr:
Emne:
Lokalitet:

BV

BK

240

SV

360

VF

VR

200

Fase:
Bygherre:

120

120

120

120

70

48 Aflastningsboliger
2758
Princip for Installations skakt

Sign:
Godkendt af:
Mål:

Skitse
Kuben / Aalborg Kommune

Version dato:

59-01
MH
MAM
1:10, 1:20
01.05.2017

FRANDSEN & SØNDERGAARD
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA K/S

1350

Tegn nr.:

Nylandsvej 15

•

9000 Aalborg

•

tlf: 98 12 30 44

•

www.frandsen-sondergaard.dk
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59-02

Opstalt 1

Opstalt 2

PRINCIp | tekniske installationer | Sprinklerrum

Opstalt 2

Opstalt 1

Reserveskab

ABA -Tavle
Opstalt 1

Test kar

1

Test kar

Opstalt 3

3100

Teknikrum 2.
Sprinklercentral
13 m²

4100

Opstalt 3

Opstalt 2

Projekt:
Sag nr:
Emne:
Lokalitet:
Fase:
Bygherre:

48 Aflastningsboliger
2758
Princip for Sprinklerrum

Tegn nr.:
Sign:
Godkendt af:
Mål:

Skitse
Kuben / Aalborg Kommune

Version dato:

59-02
MH
MAM
1:25
01.05.2017

FRANDSEN & SØNDERGAARD
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA K/S

Nylandsvej 15

•

9000 Aalborg

•

tlf: 98 12 30 44

•

www.frandsen-sondergaard.dk
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59-03

1420

PRINCIp | tekniske installationer | Teknikrum El, VVs, ventilation

ø500
Udsugning

3700

ø500
Indtag

Section 1

6900
VVS installationer

ø500
ø500

EL installationer

ø500
Afkast

1520

Danvent DV25

Projekt:

ø500
Indblæsning

Sag nr:

Stueplan (K-1.XX)

3881

ø500

0.000

Emne:
Lokalitet:
Fase:
Bygherre:

48 Aflastningsboliger
2758
Princip for Teknikrum - El, VVS, Ventilation

Tegn nr.:
Sign:
Godkendt af:
Mål:

Skitse
Kuben / Aalborg Kommune

Version dato:

59-03
MH
MAM
1:50
01.05.2017

FRANDSEN & SØNDERGAARD
RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA K/S

Nylandsvej 15

•

9000 Aalborg

•

tlf: 98 12 30 44

•

www.frandsen-sondergaard.dk
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59-04

minumum 400 MM

ø500
Udsugning

ø500
Indblæsning

SPR
1000

700

PRINCIp | tekniske installationer | hovedføringsveje

Frirum som minimum over nedstroppet loft

VF FVFSPR
VR FVR
50

BK BC BV
600
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Føringsveje
Der etableres føringsveje som kabelbakker
over nedhængte lofter i gange. Kabelbakker
dimensioneres med skillespor for opdeling i
stærk- og svagstrømsspor samt for fremtidig
udvidelse.
Der bliver fremført nødvendige tomrør til data,
telefon og antenne installation.
Hovedledninger
Der fremføres hovedledninger fra fordelingstavler
i teknikrum til gruppetavler ved boliger og
gruppetavler i de enkelte bygningsafsnit.
Tavler
Hoved- og fordelingstavler bliver udført som
lukkede pladekapslede tavler. Boligtavlerne
udføres som LK UG-tavler.
Gruppetavler til boliger placeres i teknikskab ud
for den enkelte bolig.
Målere for fælles- og servicearealer placeres i
hovedteknikrum.

Kraftinstallationer
Der udføres kraftinstallation til samtlige
ventilationsanlæg, pumper og hvidevarer m.v.
ABA-anlæg
Der etableres et komplet ABA-anlæg med
detektorer i alle rum og med overførelse af
brandalarmer til Nordjyllands Beredskab samt
alarmering af personale via DECT-telefoner.
Data og telefonnetværk
Der etableres et komplet netværk for data- og
telefoninstallation samt kaldeanlæg. Netværk
udføres i kat. 6.
Der er komplet WiFi dækning i hele huset.
Kaldeanlæg
Der etableres kaldeanlæg med 2-vejs tale i alle
boliger, og hvor kald fra beboere overføres til
plejepersonalets Dect-telefoner.
Anlægget udføres som centralbaseret anlæg
med log af alle hændelser.

Brandforhold
Bygningen udføres i anvendelseskategori 6.
Dispositionsforslaget er drøftet og gennemgået
med brandmyndigheden, hvilket ikke har givet
anledning til særlige anmærkninger. Referat fra
dialogmødet er vedlagt udbuddet.
Energiscreening
Der
er
lavet
dispositionsforslag.

energiberegning

på

Bygningen er dimensioneret efter BR 2020 og
der er indregnet 75 m² solceller
Bæredygtighedsmanual
Projektet er disponeret med udgangspunkt i
Aalborg Kommunes Bæredygtighedsmanual
for nybyggeri.
Følgende punkter har det været særligt relevant
at have fokus på:

Lysinstallationer
Lysinstallationen i boligerne bliver udført som
traditionel installation, antallet af stikkontakter
bliver udført efter stærkstrømsbekendtgørelsen.
I gangområder bliver der lavet lysstyring, som
tilpasser lyset til døgnrytmen.
Loftlys i opholdsrum i alle boliger udføres med
lysdæmpning.

Elevator
Der etableres elevator, der betjener alle etager,
elevatorstol er dimensioneret for sengetransport.

• 2.3 Konceptudvikling

MYNDIGHEDSFORHOLD

• 5.5 Vedligehold og rengøring

Lokalplan

• 5.6 Fremtidig nedtagning og genanvendelse
af materialer (sortering hvordan)

I alle rum med kort ophold opsættes
tilstedeværelsesensorer for tænd- og sluk af
lyset.
I rum for kontorarbejdspladser og lignende
tilstedeværelsesensorer med dagslysregulering
for manuel tænd og automatisk sluk af lyset.

Matriklen og bebyggelsen planlægges generelt
i overensstemmelse med udkast til lokalplan.

Belysningsarmaturer
Alle belysningsarmaturerne, LED armaturer,
bliver valgt ud fra design, energi forbrug samt
drift og vedligehold.
Belysningsarmaturer
i
gange
er
med
døgnrytmelys hvor lysfarve og styrke tilpasses
døgnrytmen.
Nød- og panikbelysning
Der etableres nød- og panikbelysning i alle
flugtveje.

Byggelovgivning og vejledninger
Projektet afviger ikke fra vejledninger og
der er ikke behov for dispensationer ift.
Byggelovgivningen.
I forhold til Aalborg Kommunes vejledning til
boliger, er der i dette projekt ikke valgt udførsel
af private terrasser til boligerne. Der udføres stor
fælles terrasse i stueplan og fællesaltaner på 1.
sal.

• 5.1 Miljøpåvirkning fra bygningsdrift
materialer (LCA + LCC / totaløkonomi)

og

• 6.0 Energi (lave screening på (projektforslag)
hovedprojekt / den sunde fornuft hersker)
• Totaløkonomi (TE skal lave totaløkonomisk
beregning / á la DGNB)
• Dagslysfaktor: Opholdsarealet i 10 boliger er
orienteret mod nordvest – det svarer til 20,8%
(manualen foreskriver max 20% jf. pkt. 10.3)

Ligeledes etableres der ikke depotrumsplads til
hver enkelt bolig, da boligerne er til midlertidig
ophold.
Der etableres
hjælpemidler.

central

depotrumsplads

til
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Inspirations- og referencefotos | UDENDØRS

Saddeltag - reference til traditionelt byggeri + opbrydning i mindre
enheder

Begrønnet parkeringsanlæg

Begrønning af skure / renovation i terræn

Standerskift for variation i
murværk

Karnaper giver liv og dybde i facaden

Variation i facade tegl + ståltag for at bryde
bygningen op

Solafskærmning / screens

Karnaper i anodiseret aluminium - i varm nuance
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Inspirations- og referencefotos | Indendørs

Forskelllighed / genkendelighed ved indgange til boliger

Værn / trappe

Designintegreret lydabsorbenter

Hjemlighed

Gennemsigtighed vs. afskærmning / grafisk folie på indvendige glaspartier
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Inspirations- og referencefotos | Indendørs

Grafiske vægge

Way finding

Fordybelse ved arbejdsstationer

Hjemlighed i boligen

Ophold / siddenicher
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