
DEMENSPLEJEHJEM - AALBORG ØST

Projekt:
72 plejeboliger til demente + serviceareal

Adresse:
Astrupstien, 9220 Aalborg Øst

Ydelsesperiode:
2015 

Bygherre: 
Nørresundby Boligselskab

Bruttoareal:
6.220 m²

Anlægssum:
143 mio.

Rolle og ydelser:
Konkurrenceforslag
Arkitektrådgivning

Kontaktperson:
Lars Emborg 9632 4070

N O R D
A R K I T E K T F I R M A E T

Kæmp eller flygt. Så enkelt kan svært dementes reaktionsmønster 
beskrives. I hver eneste lille dagligdags foreteelse er der kun disse to 
muligheder, og da de fleste samtidig er fysisk svækket, betyder det at 
der kun er kæmp tilbage. Det betyder at selv små uventede hæn-
delser kan have fatale følger for samspillet mellem den demente og 
andre beboere/plejepersonale/frivillige/pårørende.
Visuel og auditiv uro kan for demente betyde forskellen på en god 
og en dårlig oplevelse, plejepersonalets synlighed er afgørende for at 
afdelingens hverdag fungerer optimalt. 
Vores forslag tager afsæt i disse præmisser; at arkitektur og funktio-
nalitet forenkles til det genkendelige og at faren for uro imødekom-
mes ved at skabe zoner og rum der udstråler visuel og auditiv ro.

Vi foreslår en todelt bygningskrop – ET HÆNGSEL OG EN LANDSBY – 
og fortæller allerede i konceptet om dilemmaet:  Viljen til åbenhed contra 
en beboergruppe der ikke kan rumme andet end trygge, afgrænsede rum.

HÆNGSEL indeholder offentlige og halvoffentlige funktioner - hovedind-
gang, sal og dagcenter - og henvender sig med åbne facader og transpa-
rens mod det offentlige rum.

LANDSBYEN indeholder private funktioner – primært boliger og fæl-
lesboligarealer – og er i sit udtryk tænkt som en bymur der afgrænser 
et indre, trygt uderum. De to bygningskroppe mødes i Torvet, som bliver 
koblingspunktet mellem det offentlige og det private. Parkering placeres i 
grundens syd-østlige hjørne.DOMMERBAKKEN - PLEJECENTER HAMMEL

Projekt:
60 plejeboliger med tilhørende service 
arealer

Adresse:
Dommerparken - Hammel

Ydelsesperiode:
2016 - 2017

Bygherre: 
Favrskov Kommune

Bruttoareal:
6.774 m²

Anlægssum:
79,5 mio.

Rolle og ydelser:
Konkurrenceforslag
Arkitektrådgivning

Kontaktperson:
Hans Ulrik Sørensen, NCC, 41704436

N O R D
A R K I T E K T F I R M A E T

Konkurenceforslaget tager afsæt i kontekstens komplekse 
sammensurium af bygningsformer og materialekarakterer, og 
introducerer nye grønne forbindelser, rum og torve. 

Hensigten er at skabe en åben bygning, som inviterer byen 
indenfor, og som kan blive ramme om nye fælles aktiviteter 
til gavn for både byen og plejeboligerne.

Vi foreslår, at der skabes en grøn åbning mod nord og vest, 
der samles i Bytorvet, og som sammen med bebyggelsens in-
dre torv giver mulighed for større ude/inde-aktiviteter, f.eks.  
markedsdage, familiesammenkomster etc. Det indre torv er 
disponeret som et indre atrium, som via beplantning, volli-
erer og belysning bliver bebyggelsens hjerte. Herfra er der 
adgang til bebyggelsens to fløje, der på etagerne indrettes 
som demensvenlige plejeboliger og akutboliger med fælles 
opholdsrum og køkkener. De overordnede plejefunktioner,  
modtagelse, træningscenter, køkken og gæsteboliger indret-
tes i stueplan. 

Med henvisning til områdets historie, opdeles huset i mindre 
volumener der detaljeres med et materialevalg sammensat af 
tegl, beton, puds og stål.

BYGNINGSKONSTRUKTØR  TIL 
PROJEKTERING  OG  TILSYN  SØGES!

DGNB

PASSIVHUS

Arkitektfirmaet NORD har stadig travlt og har flere store projekter i gang og søger derfor en alsidig erfaren bygningskonstruktør, der også har minimum 5 års erfaring med tilsyn.

Søger du nye faglige udfordringer og ansvar i et tværfagligt arbejdsmiljø og et godt kollegialt sammenhold, så er det netop dig vi søger.

TILTRÆDELSE Snarest og gerne pr. 1. dec. 2020.

ANSØGNING
Ring til tegnestueleder Søren Brinkmann på 9935 2004, eller send en kortfattet ansøgning med CV til sb@nord-as.dk 

Ansøgningsfrist: snarest og senest torsdag den 22. oktober.

DINE ARBEJDSOMRÅDER BLIVER OVERORDNET
• Projektering i Revit og evt. Autocad
• Tilsyn
• Bygherrekontakt

VI TILBYDER
En fast stilling i et godt arbejdsmiljø med kompetent og faglig sparring. Du får selvstændigt ansvar for at styre sagerne gennem projekteringsforløbet, og skal varetage den direkte 
kontakt til vores mange professionelle bygherrer, der omfatter boligselskaber, private investorer og offentlige bygherrer m.fl.

OM DIG
Vi forestiller os, at du er uddannet bygningskonstruktør og evt. har en håndværksmæssig baggrund. Du kan arbejde selvstændigt og indgå i teams. Det vil blive vægtet højt, at du 
har gode samarbejdsevner og en ligefrem og venlig fremtoning. Erfaring med renovering vil ligeledes vægte positivt, men det er ikke et krav.

OM OS
Arkitektfirmaet NORD as er en erfaren og visionær tegnestue med base i Aalborg.  Vi har mange faste kunder lokalt, regionalt og landsdækkende. Firmaet har rødder helt tilba-
ge til 1914. Vi løser opgaver og projekter indenfor den almene og private boligsektor, fra familieboliger, ungdomsboliger, plejeboliger og seniorboliger, samt sundheds-, transport-, 
undervisnings- og kultursektoren. Flere projekter i vores portefølje har budgetter på over 200 mio. kroner, og vi indgår i projekterne som både totalrådgiver, bygherrerådgiver og 
arkitektrådgiver.  I vores rådgvining har vi stort fokus på kvalitet, bygbarhed og robuste tekniske løsninger.  Vi sætter pris på et godt kollegialt sammenhold og tilbyder et uformelt 
og tværfagligt arbejdsmiljø. 

Vi ser frem til at høre fra dig!


