ARKITEKTURSCREENING
Alle steder er forskellige! Når man udvikler nye projekter, stiller vi krav til byggeriets kvaliteter. Men samtidig
stiller vi også krav om, at byggeriet bidrager kvalitativt til det omgivende bymiljø. Det forudsætter, at man ikke
blot forholder sig til selve grunden, men også dens beliggenhed og dens omgivelser – landskabet, bebyggelsen,
infrastrukturen - og udarbejder projektet med hensyntagen hertil.
Med andre ord: Kunsten at skabe god arkitektur handler ikke blot om at lave fine facader! Arkitektur omfatter
alle fysiske steder, hvor vi lever, og handler både om form, funktion, og det vi sanser Man er nødt til at tage stilling til samspillet med omgivelserne for herigennem at skabe kvalitetsfyldte fysiske rammer for livsudfoldelse.
Som en del af arkitekturpolitikken er der udarbejdet et screeningsværktøj, som kan anvendes både i forbindelse
med udviklingen af projektet og i den dialogproces, som er en central del af kommunens myndighedsbehandling.
Screeningsværktøjet skal være med til at kvalificere projektets arkitektoniske kvaliteter med udgangspunkt i
stedet og dets særlige karaktertræk. Det er ikke en facitliste men en metode til at afdække projektets relationer
til omgivelserne.
Værktøjet er bygget op omkring tre skalatrin - large, medium og small. Det er udformet med hjælpespørgsmål,
som sikrer, at man kommer omkring alle vigtige elementer, der har betydning for, om projektet vil øge områdets
kvaliteter. Ikke alle emner vil være relevante hver gang, men man bør altid tage stilling hertil.
Metoden bygger på, at man først skal zoome ud og se på projektets omgivelser. Herefter skal man have fokus på
at integrere og relatere projektet til omgivelserne, og til sidst skal man zoome ind og forfine. Det er dog vigtigt
at pointere, at alle elementerne skal ses ift. hinanden. Det ene påvirker det andet og omvendt, så det kan være
nødvendigt at springe frem og tilbage mellem skalatrinene.

LARGE - BYEN

MEDIUM - BYGNING OG BYRUM

SMALL - DETALJEN

LARGE - BYLANDSKAB
ZOOM UD!
Som det første analyseres projektets omgivelser. Hvad er karakteristisk ved det givne sted?
Herunder kan man se på:
Landskabstræk og topografi
• Er der nogle særlige landskabstræk i nærheden (eksempelvis fjord, skov, skrænt etc.), og
hvordan forholder projektet sig til disse?
• Hvad karakteriserer terrænet og dets overflade (skrånende, fladt, grøn eller befæstet etc.),
og hvordan forholder projektet sig hertil?
• Er der særlige udsigter i området? Hvordan udnytter projektet dette?
Karakteristisk beplantning
• Hvilke former for beplantning er typiske for området (buske, træer, bøg, fyr etc.) og hvordan
forholder projektet sig hertil?
• Hvilke særlige strukturer er typiske for området (allé, læhegn, skovbryn, bevaringsværdige
træer etc.)? Hvordan bygger projektet videre på dette?
Infrastruktur og forbindelser
• Hvordan er området forbundet til omverdenen (veje, stier, offentlig transport) og hvordan
kobler projektet sig på den eksisterende infrastruktur (nye veje, stier etc.)?
• Er projektet beliggende i nærhed til stationer/stoppesteder (BRT, nærbanen, bus etc.)?
Hvordan er dette indtænkt?
Gadens/kvarterets bebyggelsestypologi og -struktur
• Hvilke eksisterende bebyggelsestypologier findes i området (parcelhuse, rækkehuse, etageblokke etc.)? Hvordan forholder projektet sig til dette?
• Hvad er kendetegnende for bebyggelse i området (murstenshuse, sadeltage, indgang ud
til vej, grønne forhaver etc.)? Er bebyggelse placeret langs vej, eller er den trukket tilbage?
Hvordan arbejder projektet med disse karakteristika?
Kulturarv
• Er der bevaringsværdier i området (bygninger, beplantninger etc.), og hvordan håndteres
disse (transformering, restaurering, etc.)?
Områdets anvendelse
• Hvilke eksisterende funktioner findes allerede i området (boliger, institutioner, butikker, erhverv, rekreation etc.), og hvordan bidrager projektet i forhold til dette?
Områdets udviklingsperspektiv
• Hvilke fremtidige planer findes for området (vækstaksen, nærhed til BRT, omdannelsesområder etc.), og hvordan spiller projektet ind i disse perspektiver?

MEDIUM - BYLIV
INTEGRÉR OG RELATÉR!
Med udgangspunkt i forrige analyser ses nu på, hvordan bygger projektet videre på områdets
karakteristiske træk og skaber mærværdi til bymiljøet.
Herunder vil vi eksempelvis have fokus på:
Grundens disponering
• Hvordan er bygninger placeret på grunden og hvorfor? Hvordan arbejder projektet eksempelvis med indbliksgener ift. naboer, lys/skygge forhold, afskærmning mod vind og vejr etc.?
Bebyggelsestypologi og -struktur
• Hvordan er bygningernes skala ift. omgivende bebyggelse (etager, højder, volumen etc.)?
Understøttes en eksisterende helhed eller brydes den op? Hvordan og hvorfor?
Kulturarv
• Er der bevaringsværdier i området (bygninger, beplantninger etc.), og hvordan håndteres
disse (transformering, restaurering, etc.)?
Projektets funktioner og anvendelse
• Hvilke funktioner indeholder projektet og hvordan bidrager det til det eksisterende byliv?
Arbejdes der med flere funktioner som understøtter hverdagslivet (eks. dagligvarebutik og
børnehave)?
• Hvilke ejerforhold og boligtyper arbejder projektet med? Hvordan bidrager det til eksisterende? Er det muligt at arbejde med et varieret udbud (for at understøtte byens
mangfoldighed)?
Kantzoner
• Hvordan behandles overgangen mellem inde og ude? Spiller funktionerne inde og ude sammen?
Mobilitet og forbindelser
• Hvordan er der arbejdet med bebyggelsens interne forbindelser i området? Hvordan er det
nye område koblet sammen med eksisterende (forbindelse til kollektiv trafik, skole, dagligvare etc.)?
Ubebyggede arealer
• Hvordan er udendørs opholdsarealer placeret og hvilke variationer (ift. størrelse etc.) er der
arbejdet med? Hvordan er parkering placeret og bearbejdet? Hvordan håndteres regnvand
inden for matriklen? Hvordan lægger bebyggelse sig i terrænet?
Beplantning
• Hvordan arbejdes der med beplantning i området? Anvendes der særlige strukturer eller typer (bøgehække, alletræer etc.)? Hvordan bidrager beplantning til at give området en særlig
karakter?

SMALL - BYGNINGSARKITEKTUR
ZOOM IND OG FORFIN!
Når projektets overordnede strukturer er på plads zoomes ind på projektets detaljerede udformning.
Her ser vi på:
Formgivning, skala, proportioner
• Hvordan er bygninger udformet? Hvordan spiller bygningernes skala sammen med eksisterende bebyggelse?
• Hvordan er byggeriet tænkt ift. fremtidige forandringer (ændring af lejlighedstyper, anvendelseskift etc.)?
Kulturarv
• Hvordan er bevaringsværdier bearbejdet? Er særlige materialer, detaljer eller rumlige kvaliteter genanvendt? Hvordan er kulturarven med til at give området identitet?
Materialer, farver
• Hvilke materialer karakteriserer den nye bebyggelse og hvordan spiller materiale- og
farvevalg sammen med omkringliggende bebyggelse?
Facader
• Hvordan er stueetagen udformet? Er der transperens mellem ude og inde? Hvor er indgangspartier placeret og hvorfor? Og hvordan er disse udformet? Arbejdes der med facadebeplantning og hvorfor?
Tagprofiler
• Hvordan er bebyggelsens tage bearbejdet (udformnig, hældning, kviste, materialer etc.)?
Hvordan spiller det sammen med omkringliggende bebyggelse?
Detaljer
• Hvordan er bygningernes detaljering, både inde og ude? Hvordan arbejdes der med karakteristiske bygningselementer (vinduer, døre, ornamentik etc.), og hvordan spiller det sammen med omkringliggende bygninger?
Altaner/terrasser
• Hvordan er altaner/terrasser udformet? Hvordan er de integreret i bebyggelsen? Hvilke
materialer og farver bringes i spil? Hvordan udføres altanerne/terrasserne konstruktivt?
Hvordan udføres værn?
Indendørs opholdskvaliteter
• Hvordan er de indendørs opholdskvaliteter (dagslys, støj, udsigt, indeklima etc.)? Hvordan er
der arbejdet med rumlige kvaliteter (højde, dybde etc.)?
Udformning af udendørs opholdsarealer og byrum
• Hvordan er rummet mellem bygningerne bearbejdet (beplantning, belægning, belysning,
inventar etc.)? Hvor er der mødesteder, og hvilke målgrupper henvender de sig til? Arbejdes
der med særligt tryghedsskabende tiltag?

