ANTVORSKOV

Projekt: Antvorskov, konkurrence
Klient: privat bygherre
Samarbejdspartner:
Areal: ca 26.000 m2
Projektets stade:

Boliger ved Anvorskov Højskole
Arealet omkring Antvorskov Højskole i Slagelse står overfor en
større omdannelse. Den smukke gamle hovedbygning vil blive nabo
til et helt nyt boligområde, der skal integreres i stedets eksisterende haveanlæg, og med et nutidigt udtryk værne om den særlige
stemning som stedet besidder.
Områdets udstrækning er på knap 26.000 m2 og terrænet skråner markant mod vest med et fald på 9 meter. Haven er landskabelig og uformel med højt græs og slåede stier. Den opleves poetisk, frodig og tilgroet. Mange store forskelligartede træer danner
varierede bevoksninger med vekslende rumlige oplevelser. Der er
parklignende områder med kæmpe store fritstående træer. Der er
områder med karakter af skov. Der er mere massive bevoksninger
med næsten uigennemtrængeligt krat.
Disse lokaliteters karakter og stemning ønsker vi at fastholde.
Vi vil lade beplantningen afgøre hvor huset skal stå, og således
fastholde Skovbrynet, Æblelunden, Engdraget, Parken og Krattet
som små tidslommer i den nye bebyggelse. Vi vil bygge så intensivt
som muligt, for derigennem at frigøre mest muligt terræn til natur,
ophold og leg. Og vi ønsker for vores bebyggelse, at den bliver en
del af landskabet, og vil optræde som et bagtæppe for de smukke
træer på den store scene.
Med udgangspunkt i dybe huskroppe, der parallelforskydes fra skellinien trækkes en slange rundt i bebyggelsen, som et langt rækkehus. Der hvor slangen møder en bevaringsværdig beplantning/
træer, slår den et knæk. Således opstår der mindre pladsdannelser langs bebyggelsen.
Alle boligerne har garager integreret i bygningskroppen. På denne
måde friholdes mest muligt terræn til ophold og leg. Der afsættes
plads til de nødvendige p-pladser på terrænet, så alle boliger har
1½ p-plads.
Bebyggelsen består af skiftevis en lukket og en åben del, den teknisk
tunge funktionsdel, Kernen, og de fælles udadvendte familierum.
Bygningen er i primært to plan, men bevæger sig lokalt op i tre
etager. Bygningen er tænkt rationelt, med masser af gentagelser
på de ”dyre” kvadratmetre, Kernen, så variationen sker på de åbne
boligdele. Således er samtlige 50 boliger forsynet med en af to
”Kerner”, afhængig af om den er i to eller tre etager.
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