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Afdeling
Afdelingen indeholder 7 værelser, hvoraf det
ene primært skal bruges som medarbejderværelse. Et stort køkken/alrum, vil sammen
med aktivitetsrummet og atriumgården, blive
det interne omdrejningspunkt for det sociale
fællesskab på afdelingen. Afdelingen vil have
yderligere et gårdrum, hvori en ung grundet
eventuelle komplikationer vil kunne opholde
sig uden at være sammen med andre unge,
skulle situationen kræve det. Afdelingen giver
mulighed for intern skoleundervisning, eller
lign. i det interne undervisningslokale, ligesom
det vil være muligt, også for unge tilknyttet
andre afdelinger, at komme i kognitiv terapibehandling i samtale – eller ART rummet der
begge ligger ved indgangen.

Værelse 1
22 m2

Aktivitetsrum
28 m2

Medarbejder
Toilet 4 m2
Medarbejder kontor
14 m2

Samtalerum
16 m2
Indgang
21 m2
Toilet
5 m2

Sluse 7 m2

Køkken/alrum
55 m2

Værelse 2
22 m2

ART
20 m2

Toilet
7 m2
Vaskerum
10 m2

Gårdrum
14 m2

Gårdrum
98 m2

Værelse 7
22 m2

Værelse 3
22 m2

Værelse 4
22 m2

Undervisningslokale
30 m2

Værelse 5
22 m2

Depot
4 m2

Værelse 6
22 m2

Total 533
m2
Stueplan
1:100
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Værelser
Alle værelser er store, velindrettede og med
eget toilet/bad. De integrerede møbler vil være
funktionelle og sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Værelserne vil uanset deres geografiske
placering have et flot lysindfald. Der vil være
fokus på, at det ikke er muligt at rømme via
vinduerne, eller på anden måde indlevere
våben, euforiserende stoffer, eller lignende, fra
eksternt hold.
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Detalje - Værelse 1:50
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Arkitekttektonisk koncept
Arkitekturen ønsker at skabe rum til specialiserede forløb og behandling af en vanskelig og
kompleks målgruppe. Desuden vil arkitekturen
skabe sammenhæng mellem de nye og de
eksisterende rammer på matriklen, og forbinde
afdelingen på en naturlig og mindst indgribende vis.

Facade 1:500

Bygningsmaterialerne der anvendes vil afspejle de omgivende, i palet, tegl og træ. Der
søges desuden at skabe en mellemskala i
bygningen, som viser værelser og funktioner i
facaden.
Byggeriet er fremtidssikret i BR2020
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Sikkerhed
Sikkerheden spiller en afgørende rolle i
bestræbelsen på at skabe det bedst mulige
behandlingsmiljø for de anbragte unge og
personalet.
Der er derfor i byggeriet lagt vægt på et
afbalanceret forhold mellem den statiske og
den dynamiske sikkerhed, som begge skal
understøtte et behandlingsfremmende miljø.
Den statistiske sikkerhed omhandler bl.a.
sikkerhedsglas, sikring af vinduer, alarmer
og sikring af døre. Den statiske sikkerhed
fremstår i bygningen så diskret som mulig.
Diagram - Opholdsområder tæt på
medarbejderkontor og indgang

Den dynamiske sikkerhed omhandler relationen mellem de anbragte unge og personalet. Derfor påtænkes bygningen opført
efter panopticon-konceptet, som giver personale og unge mulighed for fuldt overblik
over bygningen, uanset hvor man befinder
sig. Det påtænkes at opsætte glasvægge
i gangarealerne, så bygningen kan sektioneres i mindre afdelinger, hvis det af sikkerhedsmæssige grunde bliver nødvendigt.
Der er i byggeriet derudover lagt vægt på,
at de unge får størst mulig bevægelsesfrihed, såvel inde på afdelingen som på udearealer.

Beplantning
Personale sikring
4m høj glat facade
Sikringslag
Sektioneringsdøre
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Diagram - Panoptikon
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