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■ Nyheder

Boligejeres interesse for renovering er dalende
Building Green-eventet i Forum i denne uge (læs side 10) belyste hvordan
alternative produkter bliver skabt af ellers kasseret materiale. Et modsatrettet problem tegner sig, når det gælder private boligejeres interesse for
det samme fokus. En analyse udført af TNS Gallup for Bolius - Boligejernes
Videncenter viser, at boligejernes interesse for energirenovering af egne
boliger er markant faldende fra 2012 til 2016.

Almene boliger rejser sig af asken
Byggeriet af Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger i
Seest ved Kolding sættes nu i gang. Forleden samledes
repræsentanter fra Lejerbo Kolding, Kolding Kommune, entreprenører og øvrige interessenter for at markere byggeriets første spadestik.
Planen er at skabe velfungerende og attraktive almene boliger ”der kan føje sig til rækken af gode eksempler på almene bebyggelser, hvor man finder nogle af
dansk arkitekturs bedste boligbyggerier tegnet af landets dygtigste arkitekter”, som lød det i oplægget. Konkret var målet at udvikle fremtidens bæredygtige almene boliger tæt på det sted, hvor en fyrværkerifabrik
sprang i luften for 11 år siden.

(Arkivfoto: Licitationen)

Grøn fase i Bispetorvs forvandling
70 træer og en lille scene erstatter byggepladsen på Bispetorvet i
hjørnet nærmest Aarhus
Teater. Byggepladsen
har siden 2014 været
brugt i forbindelse med
renoveringen af Rømerhus på Sankt Clemens
Torv, men byggepladsen
bliver fjernet i løbet af
denne uge. Aarhus
(Grafik: Aarhus Kommune)
igangsætter derfor den
sidste fase af omdannelsen af Bispetorvet, skriver kommunens Teknik og Miljø-afdeling. Træer og siddepladser erstattede allerede
sidste år parkeringspladserne på den resterende del af
Bispetorvet, og med de sidste ændringer vil torvet
fremstå gennemført i kulturhovedstadsåret. Arbejdet
begynder i næste uge og afsluttes inden årets udgang.

Tagmembraner bliver svanemærket
Bygherrer, ingeniører og arkitekter har fået mulighed
for at vælge tagpap fra en af branchens leverandører af
langtidsholdbare belægningsløsninger, også når de
skal projektere byggeri med det eftertragtede Svanemiljømærke.
Det er en konsekvens af, at Eurotag Danmark, leverandør af Derbigum, har fået optaget en række af tagpapmembranerne i den fællesnordiske miljømærkningsorganisation Nordic Eco Labelings (NEL) database over produkter, der må indgå i byggeri med det
eftertragtede Svane-miljømærke. NEL certificerer en
række produkter fra toiletpapir til tv og vaskemaskiner. Byggematerialer er der til gengæld få af. Kun yderdøre og vinduer samt kemiske byggevarer som lim og
fugemasse har fået deres egne kategorier hos NEL.

Med et markant projekt for idræt og bevægelse har Mangor & Nagel vundet stort Roskildebyggeri. (Illustration: Mangor & Nagel)

Mangor & Nagel vinder
4.500 kvm idrætscenter

FORSIDE: To vellykkede dag med Building Green i Forum i
København er overstået. Her blev der taget forskud på den
grønne omstilling, som godt 6000 besøgende forventer sig
meget af. (Foto: John Ehbrecht)
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er i harmoni med de røde
tegl og grønne vinplanter
bliver en levende udsmykning på en af facaderne. RiBén har en væsentlig større
kapacitet end der var ønsket
i konkurrenceprogrammet,
og det giver mulighed for at
have dobbelt så mange hold
fx i aftentimerne, hvor der er
spidsbelastning.
Desuden er der skabt plads
til attraktive opholdsarealer,

Fakta om Roskildes idrætsprojekt
RiBén er udarbejdet i samarbejde Dansk Halentreprise.
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Begge sager udføres i totalentreprise og det gode samarbejde
mellem arkitektrådgiver og entreprenører fremgår tydeligt i vinder30
projekterne.
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Mangor & Nagel er med sine cirka 85 ansatte fordelt på fire afdelinADRESSELABELS
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funktioner
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Det nye center får blandt an30 en spring- og trampolindet
hal, bordtennishal samt rytme- og bevægelsessale. Det
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er funktioner, der kræver
meget plads og dermed et
stort byggeri, men RiBén er
delt op i fire sammenhængende bygninger i en mindre
skala.
RiBén bliver blandt andet i
røde tegl, der er refererer til
de røde murstensbygninger
på det gamle kaserneområde, Kildegården.
Derudover får RiBén en
grå facadebeklædning, der
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VINDERE Arkitektvirksomheden Mangor & Nagels vinder med forslaget Roskilde
idræts- og Bevægelsescenter, RiBén, arkitektkonkurrencen om et nyt ca. 4.500
kvm stort idræts– og bevægelsescenter på Kildegården
i Roskilde.
For nylig vandt Mangor &
Nagel også renovering og
nybygning af Roskildehjemmet for Region Sjælland.
RiBén er længe ventet
blandt de mange idrætsforeninger, som med stort engagement
har været
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de største og mest toneangivende entreprenører,
arkitekter og rådgivende ingeniører på den
8
danske bygge- og anlægsscene.

Mange idrætsforeninger omkring Roskilde har med stort engagement
samarbejdet med arkitektvirksomheden Mangor & Nagel og SB Entreprise A/S

www.licitationen.dk

som kan bruges af både de
aktive og tilskuere.
Botilbud til udsatte voksne
I september vandt Mangor &
Nagel renovering og nybygning af bostedet Roskildehjemmet for Region Sjælland.
Opgaven består dels af at renovere eksisterende byggeri
og opføre to nye bygninger,
så der samlet set bliver 50
nye værelser. Roskildehjemmet er et botilbud til voksne,
der ikke har eller ikke kan
opholde sig i egen bolig eller
grundet særlige vanskeligheder mangler botilbud eller
støtte og omsorg.
Forslaget er et nænsomt
arkitektonisk indgreb, der
samlet set giver bygningerne
et arkitektonisk løft og samtidig bevarer den harmoni,
der er imellem bygningerne
og landskabet.

