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Generationernes By: Nye byrum og nyt 
plejecenter på Betty Nansens Allé

Mandag den 5. februar 2018, kl. 18-18.30, Udvalgsværelse 1



Dagsorden

1. Gennemgang af samlet program for 
‘Generationernes By: nye byrum og nyt 
plejecenter på Betty Nansens Allé’.

2. Særlige perspektiver ift. at kombinere 
plejeboliger og familie-/ungdomsboliger.

3. Særlige perspektiver ift. mad og måltider
4. Opsamling og videre proces.



Baggrund
• 27. februar 2017 – Kommunalbestyrelsen 

besluttede at 
– etablere et plejecenter på Betty Nansens Allé nr. 16 på baggrund af en 

bystrategisk analyse. 
– undersøge muligheder og forudsætninger for at gennemføre en udvidet 

byudvikling af området omkring Betty Nansens Allé.

• 28. august 2917 – Magistraten godkender
– idéoplæg for etablering af plejecenter med 120 plejeboliger samt med 

en udvidet byudvikling af området.
– at plejecentret opføres som et partnerskab, hvor FFB (KAB) opfører og 

ejer de almene plejeboliger på Betty Nansens Allé. 



Byggeprogram: Boligerne
• Indrettes med ca. 120 (115-125) moderne 

plejeboliger af varierende størrelse. 
• Boligerne varierer i størrelse – men ikke mere, 

end at alle boliger let kan opdeles i to rum med 
en fleksibel rumdeling. 

• Bidrager dermed til en forskelligartethed i 
boligmassen, herunder muligheden for lavere 
husleje end i de seneste plejeboligbyggerier i 
kommunen.



Byggeprogram: Fællesarealer
• Rammen for det gode liv for beboere

– mulighed for at være privat 
– skabe mulighed for at etablere lette og tilgængelige fællesskaber
– have et hjemligt præg.

• Bo-enheder á 20-30 boliger omkring fælles 
madlavning, måltider og dagligstueophold.

• Fællesarealer skal kunne inddeles fleksibelt efter 
beboere og pårørendes behov.

• Fælles altaner/terrasser med udsigt til 
byrummet.



Byggeprogram: Samspil med 
området – supplere ikke dublere
• Beboerne på det nye plejecenter vil opleve, at de får flere tilbud og faciliteter 

at råde over i deres hverdag ved at supplere og integrere funktioner i 
nærområdet.

• Indretning af plejecentrets stueetage bidrager til ‘Generationernes Byrum’ 
med fokus på bevægelse, terapi og butikker:

• Børneterapien (Skolen på Nordens Plads/Fællesrådgivningen) indrettes i 
fælles fysioterapiområde. Til gengæld kan plejecentrets beboere og 
pårørende anvende skolens multisal til større arrangementer.

• Mikrobutikker – eksempelvis en blomsterhandel.
• Spaområde – ikke offentlig adgang
• Bevægelses-/multisal, træningsområde
• Frisør og fodbehandling
• FK-Medborgercenter og socialøkonomisk café i ‘Betty 1’ m.v. som del af 

‘plejecentrets areal’ via tilgængeligt byrum – ad landskabsplan



Byggeprogram: Landskabsplan – 
Generationernes Byrum
• Generationernes By skal understøtte et aktivt liv og samvær på tværs af 

generationer. Ved at sammentænke udviklingen af Domus Vista, Betty 1 
(ungdomsboliger og ældre/handicapboliger), Betty 2 (botilbud) og 
plejecentret) kan skabes en serie af sammenhængende byrum.

• Byrum skal være foregangseksempel på bedre kobling mellem boligformer 
og omkringliggende bymiljøer, med fokus på tilgængelighed og tryghed.

• Byrum skal have tæt samspil med aktiviteter i bebyggelsernes stueetager.
• Styrkelse af den interne infrastruktur i området, herunder stiforbindelser 

og parkeringsløsning der skærmer den bløde trafik men samtidig sikrer de 
samme P-muligheder som før – inkl. myndighedskrav til de enkelte 
byggerier



Byggeprogram: Fremtidssikring og 
bæredygtighed
• DGNB-certificering af plejecenter.
• Bygningen forberedes til at kunne ændre 

funktion over tid, for eksempel gennem en 
fleksibel bygningsstruktur. Eks. ungdomsboliger.

• Optimal bygningsdrift er sikret via FFB(KAB) 
ejerskab

• Indretning er valgt i dialog med kendte udbydere 
af den plejefaglige drift – sikret fleksibilitet i f.t. 
valg af driftsform



Perspektiv: Kombinere plejeboliger 
og familie-/ungdomsboliger
• Magistraten drøftede muligheden for at etablere 

andre boligtyper på plejecentret ved 
behandlingen af idéoplægget den 28. august 
2017 - med udgangspunkt i et konkret oplæg om 
boligtyper og målgrupper fra forvaltningen. 

• Magistraten besluttede i enighed (‘forbehold 
frafaldet’) at etablere ca. 120 plejeboliger – og 
dermed ikke bygge andre boligtyper.



Perspektiv: Kombinere plejeboliger 
og familie-/ungdomsboliger
• Følgende forhold indgik i Magistratens behandling af idéoplæg august 2017:

– Allerede varieret boligmasse i nærområdet (ejerboliger, almene 
familieboliger, ungdomsboliger).

– FFB/KAB: Ikke muligt at etablere et tilstrækkeligt volumen af familie- 
og/eller ungdomsboliger

– Opførelsen af familieboliger stiller krav om etablering af 1 
parkeringsplads per bolig under terræn – væsentlig udfordring for lille 
antal familieboliger.

– Opførelsen af ungdomsboliger stiller krav om etablering af 
parkeringspladser på 0.3 parkeringsplads per bolig.

– Etablering af familie- og eller ungdomsboliger vil ske på bekostning af 
flere plejeboliger. 

– Opnår bedst integration af målgrupper ved at samtænke målgrupper i 
området, samt ved aktivt at understøtte synergien mellem Betty 1, Betty 
2, det nye plejecenter, Skolen og Medborgercentret. 

– Områdets målgrupper tænkes ind i bygningens brug, der inviteres til at 
danne fællesskaber.



Særligt perspektiv ift. mad og 
måltider
• Målsætning:

– Plejecentret skal sikre, at den enkelte borger oplever en hjemmevant 
madlavning, der i sin frembringelse af duft og kvalitet skal minde om 
hjemmelavet mad.

• Fokus på det nære behov for plejecentrets 
beboere og pårørende, med etablering af gode 
køkkener i boenhederne med fokus på lokal 
tilberedning og  sluttilberedning – og inddragelse 
af borgerne.



Særligt perspektiv ift. mad og 
måltider
• Alle boenheder indrettes med et grovkøkken og 

et udadvendt ‘kvalitetskøkken’, hvor maden 
serveres. 
– Mulighed for lejlighedsvis lokal tilberedning af måltider med friske 

råvarer.
– Gode muligheder for at beboere og pårørende inddrages og deltager 

omkring sluttilberedningen.
– Duft af mad i boenheder.
– Grovkøkken og et udadvendt ‘kvalitetskøkken’ er del af ‘fælles 

boligareal’



Særligt perspektiv ift. mad og 
måltider
• Overskud af kommunal køkkenkapacitet

– Akaciegården og OK-Hjemmet Lotte har begge fuld 
produktionskøkkenfunktionalitet med overskydende kapacitet.

• Centralt produktionskøkken?
– Belaster servicearealet - i praksis minimeres andre fællesarealer (fx 

træningsarealer) og andre funktioner risikerer at udgå (jv. tidligere)
– Giver ikke mulighed for ”samproduktion”, dvs. ikke deltagelse af 

beboere/pårørende
– Giver ikke nærhed og duft ift. madproduktion

• Perspektiv generelt
– Bedre kobling leveret mad og sluttilberedning 
– Styrkede kompetencer og bemanding omkring måltidssituationen
– Evaluering og opfølgning på måltidspanel



Opsamling og videre proces.
• 19. februar 2018 – Magistraten behandler 

byggeprogram.
• 26. februar 2918 – Kommunalbestyrelsen 

behandler byggeprogram.
• Revidering af tidsplan – Ny behandling presser 

potentielt indflytningstidspunkt i nov. 2021 med 3 
måneder.

• Kritisk ift stigende behov for plejeboliger frem 
mod 2022.

• Fokus på tidsplan frem mod MAG 19. februar


