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1.

INTRODUKTION

1.1.

Kortfattet projektbeskrivelse

Stubberupgård er et botilbud for sindslidende borgere efter Servicelovens § 108.
Botilbuddet omfatter i dag 44 boliger. Antallet boliger efter moderniseringen vil være uændret.
Projektet omfatter dels en helhedsrenovering, dels en modernisering af bostedet.
Helhedsrenoveringen sigter mod at gennemføre en genopretning og optimering af bygningerne i
forhold til tilstanden af bygningernes primære og kompletterende bygningsdele. Herudover optimeres
bygningens energiforbrug, indeklima, klimatilpasning (skybrudssikring) og handicaptilgængelighed,
med det mål at sikre ejendommens levetid og værdier.
Moderniseringen sigter særligt på at etablere tidssvarende boliger i ’Hovedbygningen’, ’Boligen’ og
’Annekset’, samt nybygning af boliger, sådan at boligerne får en størrelse der svarer overens til moderne
længerevarende botilbud. Endvidere moderniseres fællesarealer og beskæftigelses- og servicearealer.
Moderniseringen af Stubberupgård omfatter en nedrivning af laden og opførelse af 16 nye boliger og
et fællesrum på ladens fodaftryk.
Som en væsentlig kvalitet i projektet står opførelsen af en ny garagebygning eller vognport med fællesrum
for botilbuddets beboere, som samler bostedets fællesfunktioner på en overskuelig og tilgængelig
måde omkring den centrale gårdsplads og som således er med til at understøtte Stubberupgårds fokus
på fællesskabet, tilgængelighed til aktiviteter, overskuelighed og tryghed.

VISUALISERING | EKSISTERENDE FORHOLD - STUBBERUPGÅRD FØR MODERNISERING

1.1.2. Målgruppebeskrivelse
Beboerne på bostedet Stubberupgård er sindslidende borgere.med en ikke-udadreagerende adfærd.
Borgerne visiteres forud for tilbud om bolig på Stubberupgård. Målgruppebeskrivelsen forventes
fremadrettet på Stubberupgård, at være den samme som i dag.
Gårdanlæggets organisering med spredte selvstændige bygninger med en indbyrdes afstand betyder,,
betyder at beboerne nødvendigvis må bevæge sig i det fri mellem bygningerne på området for at nå
bostedets fællesfunktioner, spisesal osv., hvorfor det heller ikke er et krav at Stubberupgård skal kunne
tage imod tunge somatiske beboere.

VISUALISERING | FREMTIDIGE FORHOLD - STUBBERUPGÅRD EFTER MODERNISERING
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fodaftryk af oprindeligt
brændehus

2.

PROJEKTBESKRIVELSE, ARKITEKTUR

DYREFOLD

MASKINHUSET

2.1.

Arkitektonisk hovedidé

2.1.1.

Arkitektonisk strategi: Historisk hukommelse

Det danske landskab er præget af spredte, fritliggende gårdanlæg, som opstod i perioden efter
landboreformerne i slutningen af 1700-tallet og udflytningen fra landsbyerne. Bygningskulturen på
landet knytter sig til gårdanlægget med den firlængede gård som den helt dominerende anlægstype.
Den fritliggende gård med bygninger organiseret omkring en gårdsplads og allé, have, læhegn og
læbælter af træer og buske udgør en sammenhæng i samspil med det omgivende åbne landskab.
Stubberupgård er opført som et traditionelt firlænget gårdanlæg omkring en central gårdsplads med
sammenbyggede avlslænger og et fritliggende stuehus i form af enkesædet fra 1874.
Den centrale gårdsplads er gårdanlæggets ’hjerte’, som gav ly og læ og beskyttede mod vind og vejr.
Gårdanlægget fremstår som en samlet og særdeles karakterfuldt bygningsanlæg – både ift. byggeskik,
materialitet, men også ift. den rumlige variation og rigdom bygningerne imellem og i forbindelserne og
overgangene mellem bygninger og landskab.
Stubberupgårds oprindelige gårdanlæg er gennem de sidste ca. 100 år blevet ombygget og omdisponeret
ad flere omgange, ligesom nedrivningen af Hovedbygningens sidehus og staldbygningen mellem
Maskinhuset og ladebygningen delvist har slettet og svækket gårdens samlede anlægskarakter.
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DIAGRAM | EKSISTERENDE FORHOLD

Samlet gårdanlæg
Den bærende arkitektoniske hovedidé for moderniseringsprojektet er, at ’genskabe’ Stubberupgård,
som et samlet, koncentreret gårdanlæg.
Med udgangspunkt i en fortolkning af gårdens historiske disponering, forstærkes gårdens anlægskarakter
og den rumlige sammenhængskraft mellem anlæggets enkelte bygninger, gårdspladser, haver og
udearealer.

MASKINHUSET

DYREFOLD
KØKKENHAVE

Moderniseringen af Stubberupgård omfatter en nedrivning af laden og opførelse af nye boliger på
ladens fodaftryk. Som en væsentlig kvalitet i projektet står opførelsen af en ny garagebygning eller
’vognport’ med fællesrum for botilbuddets beboere, der opføres langs gårdspladsens nordlige kant på
stedet hvor Hovedhusets oprindelige én-etages boliglænge oprindeligt lå.
Den nye bebyggelsesplan søger således at forstærke den oprindelige anlægskarakter, gennem
en delvis retablering af de nedrevne bygningslænger. Således genskabes stubberupgård som et
sammenhængende gårdanlæg.
Stubberupsgårds særlige potentiale og karakteristika som gårdanlæg knytter sig bl.a. til:
-
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Central gårdsplads beskyttet mod vind og vejr
Rumligt fællesskab omkring pladser, haver og udearealer
Trygge forbindelser og rum med menneskelig skala mellem bygningerne
Aktive kantzoner og veldefinerede overgangsrum mellem bygningerne og udearealerne
Porte, stræder, slipper og stier mellem bygningerne, der giver mulighed for adgang til og kig mod
skoven og landskabet
Mulighed for beskæftigelse og produktion i dyrknings- og frugthaver, drivhuse og dyrefolde
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DIAGRAM | FREMTIDGE FORHOLD / SAMLET GÅRDANLÆG
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BEBYGGELSESPLAN | SAMLET GÅRDANLÆG
[...] ‘Den bærende arkitektoniske hovedidé for moderniseringsprojektet er, at ’genskabe’ Stubberupgård, som et samlet, koncentreret gårdanlæg.
Med udgangspunkt i en fortolkning af gårdens historiske disponering, forstærkes gårdens anlægskarakter og den rumlige sammenhængskraft
mellem anlæggets enkelte bygninger, gårdspladser, haver og udearealer.
Moderniseringen af Stubberupgård omfatter en nedrivning af laden og opførelse af nye boliger på ladens fodaftryk.
Som en væsentlig kvalitet i projektet står opførelsen af en ny garagebygning eller ’vognport’ med fællesrum for botilbuddets beboere, der opføres
langs gårdspladsens nordlige kant på stedet hvor Hovedhusets oprindelige én-etages gæstebolig oprindeligt lå.
Den nye bebyggelsesplan søger således rumligt at forstærke den oprindelige anlægskarakter, gennem en delvis retablering af de nedrevne
bygningslænger. Således genskabes stubberupgård som et sammenhængende gårdanlæg..’
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2.2.

Byggebyggelsesplanens betydning for de sociale fællesskaber

Målet er at få alle med i fællesskabet. Både på bostedet og udenfor skal der derfor arbejdes målrettet for at
understøtte borgernes netværk og sociale relationer.

2.2.1. Små og store fællesskaber
Det pædagogiske arbejde på Stubberupgård tillægger mødesteder og fællesrum stor værdi, som de
normative rum, hvor beboerne gennem mødet med andre mennesker, naboer og personale trænes i
socialt liv (overførsels-værdi). Det ’store’ fællesskab på Stubberupgård, der knytter sig til fællesspisningen,
caféen, beskæftigelsestilbuddene og aktivitetsrummene, såvel som de ’små’/nære fællesskaber omkring
boligerne og mødestederne i de enkelte huse, udgør en væsentlig del af bostedets kvalitet overfor
borgerne, hvilket er lagt til grund for moderniseringsplanerne.
Bebyggelsesplanens disponering har således afgørende betydning for oprettelsen og tilgængeligheden
til fællesskaber på Stubberupgård.

Det gøres ved at:
skabe, understøtte og udvikle formelle og uformelle fællesskaber på bostedet.
understøtte beboernes egne initiativer til at skabe fællesskaber med andre beboere.
inddrage og involvere de pårørende, og støtte borgernes relationer til familie og netværk i det daglige.
bygge videre på de mange muligheder det giver, at inddrage frivilliges engagement i forhold til at skabe
aktiviteter, venskaber og sociale relationer.
Erfaringer viser ,at fællesskabet former sig efter de fysiske forudsætninger, eksempelvis gennem:

Tilbudsleder ved Stubberupgård, Søs Sabransky beskriver fællesskabets betydning således:

-

’Helt grundlæggende gælder det, at borgere skal føle sig som en del af fællesskabet, også når man bor på et
bosted. Det at være en del af fællesskabet handler om, at man har nogen at dele tilværelsen med, nogen der
støtter én - at man har en ven.

-

Fakta er:
at venskaber er afgørende for livskvalitet, og for styrken til at komme ud af sociale problemer.
at fællesskaber forebygger ensomhed.
at udsatte borgere er mere i risiko for ensomhed end befolkningen generelt.

-

det nære fællesskab i det hus, hvor man bor, men det kan også være et udvidet rum i forbindelse med en
trappeopgang
de mere formaliserede fællesskaber, som cafeen, motionsrum og multirum/malerrum, hvor beboerne selv
kan mødes eller hvor der kan laves fælles aktiviteter.
fællesskabet mellem de ansatte i beskæftigelsen
sidst, men langt fra mindst, måltidsfællesskabet i den fælles spisestue, og med nærheden til køkkenet, der
gør måltidet til en oplevelse der nærer på flere måder samtidigt.’

FÆLLESRUM OG -FUNKTIONER | NÆRHEDSPRINCIPPER
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SKOVBRYNET

FRUGTHAVEN
ANNEKSETS
HAVE

FÆLLESRUM OG -FUNKTIONER | NÆRHEDSPRINCIPPER

MØDESTEDER PÅ UDEAREALER | GÅRDSPLADSER, HAVER OG ‘SLIPPER’

Decentrale fællesarealer giver mulighed for social interaktion og trygge fællesskaber i nær forbindelse med egen
bolig. På samme måde opdeler bebyggelsesplanen de nære udearealer i velafgrænsede og overskuelige mødeog opholdsteder i direkte sammenhæng med de enkelte boliger.

Den nye bebyggelsesplan (gen-)introducerer en befæstet gårdsplads mellem hovedbygningen og Boligen.
Anneksets fine have samt Æblelunden mellem Boligen og de nybyggede boliger bevares, og køkkenhaven i øst
intensiveres gennem plantningen af nye frugttræer. Videre anlægges stier i det omgivende landskab, der knytter
udearealerne mellem husene til parken, skoven og søen.
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BEBYGGELSESPLAN | MØDESTEDER OG FÆLLESSKABER
[...] ‘Det pædagogiske arbejde på Stubberupgård tillægger mødesteder og fællesrum stor værdi, som de normative rum, hvor beboerne gennem
mødet med andre mennesker, naboer og personale trænes i socialt liv (overførsels-værdi).
Bebyggelsespplanens decentrale fællesarealer giver mulighed for social interaktion og trygge fællesskaber i nær forbindelse med egen bolig.
På samme måde opdeler bebyggelsesplanen de nære udearealer i velafgrænsede og overskuelige møde- og opholdsteder i direkte sammenhæng
med de enkelte boliger.’
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UDEAREALER OG LANDSKAB | SITUATIONSPLAN SKALA 1:500
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VISUALISERING | FREMTIDIG BYGNINGSANLÆG MED NY BOLIGLÆNGE I LADENS FODAFTRYK
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BEBYGGELSESPLAN | STEDSANALYSE
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RINGSTED OG OMEGN | FØR 1864
Den oprindelige trelængede gård, Stubberupgård.

HØJKANTSKORT | CA. 1874
Stupperupgård omdannes til enkesæde og udvides mod vest og nord med hovedbygningen
og en tilstødende boliglænge, samt flere sammenhængende længer, der tilsammen etablerer
et stort centralt gårdrum.

ORTHOFOTO | 1954
Stubberupgård fungerer fra 1930 som et bosted for sindslidende. ‘Boligen’ opføres i 1930.
Landskabet vest for hovedbygningen indrettes som et rekreativt udeareal. Landskabet mod øst
indrettes som dyrkningareal

4 CM KORT | 1985
Det fremgår, at bebyggelsesstrukturen i forbindelse med omdisponeringen stedvis er blevet
punkteret. Gårdmotivet udviskes delvist.

ORTHOFOTO | 2014
Hierarkiet i udearealerne er svækket. Det samme gælder udearelaernes klart opdelte
funktioner.

HISTORISK FOTO | LOKALHISTORISK ARKIV
Gårdspladsen ved hovedbygningen, da den endnu var indrammet af en en-etages
længe mod nord.

REGISTRERING | BYGNINGSHISTORISK REGISTRERING OG STEDSANALYSE

STUBBERUPGÅRD | PROJEKTSTATUS | 18-12-2017

DSP PLUS |

BEBYGGELSESPLAN | STEDSANALYSE

BRANDTAKSATION | STUBBERUPGÅRDEN 1909
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2.3.

Arkitektonisk strategi: Transformation - samlet helhed med det nye

Nybyggeriet tager afsæt i en registrering og værdisætning af gårdanlæggets bygningstypologiske
elementer, men i lige så høj grad i en registrering af anlæggets historiske konstruktioner og stedstypiske
anvendelse af materialer.
Registreringen af Stubberupgårds særlige bygningshistoriske værdier afstedkommer følgende
’bygningskatalog’ der ligger til grund for nybyggeriet på Stubberupgård:
-

Bygningstypologi: Længebygningen og vognporten (garagebygning)
Tagtype: Saddeltag med tagkonstruktion af træspærfag.
Stålpladetag af pandeplader
Tagudhæng og synlige spærfødder langs tagfoden
Sokler og fundamenter af granitsten, marksten, murede teglsten eller betonstøbte /
cementpudsede
Trempelkonstruktioner i træ
Overkalket murværk i håndstrøget tegl og kalkmørtelfuge
Oliemalet træværk
Porte og døre af revler og brædder

STEDSSPECIFIKT BYGNINGSDELSKATALOG | MATERIALER, FARVER OG KONSTRUKTIONER

Transformation
Nybyggeriet søger en samlet helhed med det eksisterende gårdanlæg gennem at tage Stubberupgårds
materiale- og bygningsdelskatalogs enkelte dele og karaktertræk i anvendelse.
Resultatet er en samlet bygningsmæssig transformation med udgangspunkt i det eksisterende, som
samtidigt tillader arkitektoniske elementer og teknologier fra vores egen tid at ’flytte ind’ i nybyggeriet.

TYPOLOGI | TREMPELKONSTRUK TION I TRÆ / TUNG BASE
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BYGNINGSREGISTRERING | REVLEPORT
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TYPOLOGI | LADEBYGNINGER I LANDSKABET
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2.4.

Robusthed

2.4.1.

Social robusthed

Altangangen
Den nye boliglænges fælles adgangsveje er disponeret med en åben overdækket altangang på
vestfacaden. Altangangen danner en semiprivat overgangszone mellem æblelundens fælles haverum
og så de individuelle boliger i stuetagen og på 1. sal.
Altangangen danner en slags socialt ’filter’ mellem den private bolig og fællesskabet, som gør det muligt
for den enkelte beboer selv at vælge graden af socialt engagement og deltagelse.
Under altangangen og ud for hver enkelt bolig, er der skabt plads til en indbygget bænk i facaden,
hvorfra beboerne kan følge med i haverummets aktiviteter uden nødvendigvis selv at deltage.
På den måde bliver altangange mere en blot en simpel adgangsvej, men i lige så høj grad et robust og
værdifuldt socialt uformelt mødested for den nye boliglænges beboere.

OVERGANGSZONER OG UFORMELLE MØDESTEDER | SKITSE AF ALTANGANG OG BÆNK I FACADENICHER
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2.4.2.

Konstruktiv robusthed

Udhængstag og konstruktiv træbeskyttelse
Danmark har kystklima med en herskende vindretning fra vest og ustadigt vejr med regn. Når det regner
i Danmark står vinden typisk i vest eller syd.
Dette særlige danske klimaforhold har stor betydning for facadernes eksponering overfor vandpåvirkning.
På ældre huse ses resultatet heraf tydeligt – nedbrydninger og skader som følge af vejrets påvirkning af
konstruktionerne er tydeligst på vest- og sydvendte facader.
Som reaktion på den kraftigere eksponering mod vest og syd er altangangen og den nye boliglænges
facader dækket af et stort udhængstag, som giver konstruktiv beskyttelse af facadernes træbeklædninger
og kompletterende elementer som vinduer mv.
Målet med den konstruktive beskyttelse af facaderne er længere levetid af konstruktioner og
beklædninger og reduktion af den løbende drift og vedligehold.
Under udhænget bliver naturens kræfter nærværende – et sted i ly for regnvejret og beskyttet mod
vinden og solen. Tagudhænget bidrager desuden den nye boliglænges facader med en rumlig dybde i
overgangen mellem inde og ude, som tillige understreger altangangen som en halvprivat opholdszone.
Udhængstaget rummet således en række potentielle arkitektoniske kvaliteter og strategier:
-

Sammenhængende ude- og inderum
Oprettelse af altangangen som en halvprivat opholdszone - tagudhænget som et mødested.
Udhængstaget som et overgangsrum – en rumlig pause i mellemrummet mellem inde og ude.
Konstruktiv beskyttelse af konstruktioner og facadebeklædninger for lang levetid og begrænsning
af løbende vedligeholdelsesudgifter
Begrænsning af facadens relative eksponering for vandpåvirkning og UV-stråling
Patina, liv og historie. Tagudhæng, facadebånd, afdækninger, kanter, sålbænke mv. fremkalder
vejrligets kræfter gennem en differentieret patinering af facader alt efter eksponering

Tung base
Der udføres en tung muret base på nybyggeriet i form af en høj pudset sokkel. Den høje sokkel beskytter
den overliggende facades træbeklædning mod opsprøjt og vandpåvirkning og forlænger den samlede
facadebeklædnings levetid betragteligt. Den høje sokkel beskytter desuden mod slag og stød.

KONSTRUKTIV TRÆBESKYTTELSE | SKITSE AF UDHÆNGSTAG OG HØJ SOKKEL

Garagen udføres med en høj pladsstøbt eller muret og pudset sokkel pga. terrænfald.
Der udføres særlige hjørnebeskyttere ved portåbningen i gavlfacaden.
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DEN NY BOLIGL ÆNGE | FACADE MOD LANDSKABET (ØSTFACADE)_UDEN SKALA

DEN NY BOLIGL ÆNGE | FACADE MOD ÆBLELUNDEN (VESTFACADE)_UDEN SKALA

17

DEN NY BOLIGL ÆNGE | FACADESTUDIER
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BYGNINGSREGISTRERING | LADEN
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