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Kort om projektet
Den nye tandplejeklinik kommer til at samle
seks eksisterende tandplejeklinikker på 1.500
m2 i ét hus, som er designet til at understøtte
udviklingen af et stærkt fagligt miljø. Arkitektonisk trækker klinikkens koncept inspiration fra en kindtand. Bygningen er hvid, glat
og næsten lige så bred, som den er høj og dyb
samt med små fremspring og kendetegn, som
enhver tand har. ”Nerven” i bygningen er et
stort fællesrum, der forbinder alle tre etager og
skaber forbindelse mellem medarbejdere og
brugere. Fællesrummet får et stort ovenlys
og vægge, der er beklædt med trælameller.

Proces

I forbindelse med tandplejeklinikken er der
gennemført en omfattende brugerproces,

A&K er én af to entreprenører i rammeaftalen

og brugerne har været involveret i projek-

med Hillerød Kommune, der også rummer tre

teringen med henblik på at skabe det bedst

ingeniører og tre tegnestuer. Formålet med

mulige byggeri. Igennem projekteringsfasen

rammeaftalen er at udvikle de kommende års

har A&K arbejdet tæt sammen med rådgiverne,

kommunale byggesager igennem processer,

hvilket har ført til flere konkrete optimeringer

hvor bygherre, entreprenør og rådgivere tid-

af projektet, herunder en optimering af kloak-

ligt sætter sig sammen om at udvikle løsnin-

projektet. A&K udarbejder en mock-up af klini-

ger, udvælge materialer og træffe afgørelser om

kinventar samt facadeisolering, gulve, lofter og

økonomi, tid og logistik.

diverse løsninger.

Teknisk beskrivelse
udvikling. Der bygges murede bade/toiletfaciKlinikken, som opføres på borede fundamenter,

liteter samt køkken, og der opføres kantine på i

er et betonhus med facadeisolering og puds,

alt 80 m2 til de medarbejdere, der har deres dag-

der er fladt tag, hvor der opføres en tagterrasse

lige gang i bygningen. Når pladsen er travlest, vil

samt 45 m2 solceller. Da det er en medicinsk

der være cirka 20 håndværkere i produktion.

klinik, stilles særlige funktionskrav. Der mon-

Byggeledelsen forventer at udføre tømrerar-

teres blandt andet røntgenvægge fra Knauff, og

bejdet i egenproduktion. Det gælder montage

ventilationsprojektet er udformet til at kunne

af vinduer, døre, lofter og vægge. I alt monteres

håndtere medicinske gasarter og stor varme-

45 vinduer og udvendige dørpartier.

