NY KÆRVANG
CUBO ARKITEKTER A/S • LINDGAARD A/S • SHØNHERR A/S • RIE ØHLENSCHLÆGER

Ny Kærvang indskriver sig både i områdets storslåede landskab og bliver samtidig koblet naturligt på sygehusets- og etagebygningernes typologi.
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I konceptet for ny Kærvang skabes en arkitektonisk komposition hvor bygningen som målpind markerer landskabets topografi og relaterer sig præcist til den omgivende natur og sygehusets eksisterende stok bebyggelse. I den let bearbejdede topografi placeres nybygningen
i kote 7.00 hvorved der med minimale indgreb sikres niveaufri adgang til stueplanens boliger
via de syd/østvendte terrasser.
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Hovedkonstruktioner
Huset opbygges med basis i betonkonstruktioner.
Bærende skillevægge og bærende bagvægge i facade af betonelementer for
etageadskillelse og tag dæk.
Energiforhold
Bygningen opføres som Bygningsklasse 2020 jf. Br10. Opnåelse af denne energiklasse sker primært via passiv design strategi, baseret på en optimeret klimaskærm med højeffektiv isoleringsmateriale, vinduer med ekstra lav u-værdi,
og med minimering af kuldebroer omkring fundamenter, vinduer mm.

Boligerne på stueplan har niveaufri adgang til udearealerne / naturen. Terrassen sikrer beskyttede opholdsmuligheder i boligens halv-private zone.
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I forbindelse med overgangen mellem bolig og fællesareal har vi etableret en mindre tilbagetrækning, en halv-privat zone med mulighed for
placering af et mindre møbel. Et smalt vinduesparti ved siden af døren
skaber diskret visuel kontakt fra boligen ud mod fællesarealerne. Det har
været vigtigt at betone fællesområdet som et lyst, åbent og tilgængeligt
område for beboere, gæster og ansatte.

Boligens opholdsdel er indrettet med entré, køkken og ophold i en enhed,
men med en fleksibel mulighed for opdeling mellem opholdsrum og
soverum via skydevægge. Boligen er dermed stor nok til at kunne indrettes på mange forskellige måder og med beboerens egne møbler. Fra
opholdsstuen er der på 1. sal adgang til den store private udsigtsaltan. På
stuetagen er der udgang til boligens private terrasse med direkte kontakt
til det fri. Fra soverum er der adgang til boligens badeværelse og toilet.

PLANUDSNIT

Bygningen udlægges i 2 etager med centralt placeret
hovedtrappe og elevator, hvilket giver god tilgængelighed og niveau- og barrierefri adgang alle steder.
Fra fællesterrassen kobles en ny sti-forbindelse sig til
panoramastien, hvor der etableres et nyt udsigtspunkt.

Fra 1. salens boligaltaner skabes et storslået kig mod syd og øst ud over Limfjorden.
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