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Det 1centrale atrium, som g'ar pa tvcers af etagerne, skaber et lyst og iimdbydende hu,s, med visuel sammenhil!ng mellem de furskellige etage1r. lllusb'atiion; PLH A�kitekiter)

Fremti 
0 

lens ra 
Komm;ende radhusbygning1 bliv,er ni etager h¢jt med u,dsigtslo1unge pa taget 

MDHU,S, PLH Arldrekter 
har, i samarbejde med C'owi 
og ALL1 

faet f0rsteprrerrtie j

en indbudt konkurrence om 
Fren:itiden Ridhus i H0je
Taastrup Komn111ne ved K0-
benhavn. 

Radhuset skal kickstarte 
udviklingen af den nye byde] 
"H!ilje- Taastrup C." - et by
udviklingsproje:kt, der ska! 
01ndanne H0je-Taastrup ved 
aretablere et nyt bycentrum, 
som bliver kommunens 
gr70nne bydel. 

- Vi er utr10,ligt glade for a
have vundet konkurr ncen 
om et nyt, sp.endende og 
ikonisk pejlen1rerke og sam
lingspunkt, d,er skal bincle 
H0je-Taastrup sammen

1 
si

ger S0ren M0lbak, parmer 
og arkitekt, PLH Arkitekter. 

IEt syn Iii git va1rtegn

Det frem1 .dige radhus er 
placere.t som et 1:arn og syn
ligt vanegn mid£ i det gn�n
ne str0g i H0je-T strup C' 
nye bypa1rk mellem City 2 og 
r1Pn frPmticlii11P nvP ihv_ 

Fremliden Radhuis i H�ie�Taostr�p lhar 
1

et budget pa 170-18·0 mio,. kr. (Ulustratio:n; P H Arlk:tekter) 

Radhuset ligger i parke·ns 
knrekpunkt som et formid
lende led meUem det eksi
sterende byggeri den nye 
park og City.2. 

Radhusbygningen er udfor
met son1 et 1andskabeligt tarn.

Terrasse, · oldrek og ophol 1

seeder 01nkranser huset i 
fi;,.rstesal . h0jde i e plateau 
rned fire trapper

i 
som gjver 

adgang ti1 bygniragen. Bygnin
gen er o,mkranset af p . rken .. 

Radhuset opf0res i m eta-
11pr_ T dP tn nPilPrst,P Pt:10-Pr PF

de borg rretted funkti.on r 
placeret. I stueetagen ligger 
for eksempel ankomst j'ob
cenrer, registrering og en 
stor del af huset!i m�decen-
11er. En soor I.Tappe leder fra 
det centra1e atrium op 1:fl 1.

· al, tiJ ken.tine og m0decen
rer. Trappen kan fungere
· om san1lingspunkt og m0-
dested. De nreste seks etager 
indeholder fleksibe]t indret
�ed arbejdsom rid r orga
niseret omkring det samlen
rlP :1tri11m_ 

Oflientligt tagli:!ndskab 
Pa 9. og 0verste etage er 
byradssal, m0de- og un-
dervisningslokaler san1 
udsigtslounge placeret. 
Fra etag.en er der adgang 
til det offentl igt tilgmngel i
g taglandskab. 

r domtnerber�nkningen 
begrundes vinderforslage 
bland t andet saledes: 

- Bygningens helt grund·
lreggende idemres ige ud
gangspun kt med den frel
lPs tPrr:i_,;,;:.p mPn url!::i irt 

• 

(' 

P� 9. og �verste·,etage er der- ud overlJyrAdssall, m9)de-a,g under
visning1slokihu - en offentligt til g�ngelig u:dsi�slounge. 

1
(ll lustra,

tion: PLH Arkite!kter)

over hele bydelen, etable
rer e klart hierarki og ska
ber et strerkc abningsgreb i 
d,en nye byde1, hvor det nye

-,, 

1radhus udg0r en markant 
destination og et karakte
ristis k pejlemrerke i par
ken. 

De ¢vrige teams i konkurrencen var: 
• Schmidt Hammer tass,en Architects 1med ISC og 1 :1 Landskab

•Henning.Larsen Architects med Sch�nherr og �renJensen
•Cobeog Moe


