
DEN PANOPTISKE HAVE
- hotel- og konferencecenter i vridsløselille

FORBEDRINGSANSTALTEN PÅ 
VRIDSLØSELILLE MARK

Fortællingen om Vridsløselille Statsfængsel 
starter ude på en bar mark mellem Roskildevej 
og Danmarks første Jernbane. 

Da Fængslet blev bygget i 1859 bestod området 
af enkelte små byer og bebyggelse langs 
Roskildevej, og snart voksede en lille enklave 
af tjenesteboliger op omkring fængslet. 
Da der ikke var noget stop på jernbanen, 
voksede byen ikke for alvor, og området var 
stadig spredt bebygget, indtil Albertslund 
blev udpeget som byudviklingsområde i 
Fingerplanen fra 1947.

Herefter tog det fart og Albertslund voksede 
fra ca. 3000 til knap 30.000 indbyggere på 
under 10 år.  Velfærdsstatens nyeste tendenser 
for boligbyggeri blev udlagt i større og mindre 
enklaver rundt om fængslet, og gjorde 
det indhegnede område til et midtpunkt i 
Albertslund. Et midtpunkt der for de fleste har 
stået som et lukket land.

Nu skal fængslet lukke. Albertlund står i en helt 
ny situation, hvor de mure, som har omringet 
fængslets område, kan gennembrydes, og 
byen kan få adgang til et sted, der i dag er 
fremmed for de fleste. Men hvad skal der ske?

Kan fængslet nu blive en identitet og attraktion 
for Albertslund og dens borgere?

SOCIAL KONTEKST
- ALBERTSLUND, EN BY MED MANGFOLDIGHED 
OG UDFORDRINGER

Statistikkerne er ikke altid lige venlige mod 
Albertslund. 

Gennem tiden er der blevet bygget rigtig 
mange almene boliger i Albertslund - 
hele 61% af boligerne er almene mod 
landsgennemsnittet på 21% - hvilket i dag 
skaber nogle af de samme udfordringer, som 
almene boligområder rundt om i hele landet 
står med. Albertslund er alle i gang med nye 
samarbejdsstrategier, som kan udvikle de 
almene boligområder, men der er stadig plads 
til fornyelse og forbedring.

Albertslund er en mangfoldig kommune, 
med indbyggere med hele 106 forskellige 
nationaliteter er byen nærmest et slags mini 
New York.  Det er den kommune med tredje 
flest ikke vestlige indvandrere i forhold til 

kommunens indbyggertal. Albertslund favner 
den multinationalitet, der findes i kommunen, 
men det kommer også med udfordringer som 
kan være svære at løse.

Derudover er Albertslund den tredje mest 
socialt belastede kommune i Danmark, 
hvilket skaber en økonomisk udfordring for 
kommunens budgetter.

kilde: Kraka og albertslund.dk

VELFÆRDSBYEN
- DEN OPDELTE BY

Da Albertslund blev bygget i starten af 60’erne 
var det et blankt kanvas for velfærdsstaten. 
Her blev højhusene lagt ned og i stedet for 
Brøndbys monolitter blev boligområderne 
udviklet med den menneskelige skala in 
mente. Men som man gjorde i 60’erne var 
det også med stort fokus på bilens fremgang. 
Infrastrukturen blev opdelt mellem hård 
og blød trafik. Boligområderne blev delt 
fra hinanden af større veje, og indenfor 
de enkelte boligområder blev boligerne 
opdelt fra parkeringen. Og oven i købet blev 
boligerne afskåret visuelt fra hinanden for at 
give husmoderen privatliv i løbet af dagen.

På trods af den gode vilje, og kvaliteterne 
ved at bo et sådant sted, har det skabt en 
meget opdelt by, hvor de forskellige kvarterer 
har meget forskellig karakter, og hvor det 
kendetegnende for en tur gennem Albertslund 
er de mange mure, der adskiller gaderne fra 
de ellers levende boligområder.

Typologien har udviklet sig både vellykket og 
mindre vellykket. Og mange er stadig glade 
for at bo i de afskårede boligområder, der 
i dag næsten alle står overfor fornyelse og 
renovering.

For beboerne kan det være positivt at de lever 
i enklaver hvor det er trygt at færdes, men for 
byen som helhed skaber det udfordringer og 
utryghed at have en så høj grad ad opdelthed.

FÆNGSLETS UDVIKLING
- FØR - NU - FREMADRETTET

Vridsløselille Statsfængsel blev bygget ud fra 
det dengang moderne Philadelphia-system, 
hvor total isolation skulle få de indsatte til at 
angre deres synder og bringe dem tættere på 
Gud. De indsatte var i deres celle det meste 
af dagen, hvor de også arbejdede. Ude af 
cellen skulle de have hætte på for ikke at 
kunne genkende hinanden og gå med 15 
skridts afstand. I kirken og i skolen sad de i 
små båse for ikke at kunne se hinanden. Først 
omkring 1930 blev hætten valgfri. Den totale 
isolation har været en hård psykisk prøvelse 
for de indsatte, og der fortælles historier om 
kommunikation gennem banken på rørene, og 
små sedler der blev kastet mellem de ligeledes 
individuelt opdelte udvendige strålegårde.

Fængslet og måden vi som samfund straffer på 
har siden gennemgået en lang udvikling. Især i 
tiden efter anden verdenskrig tog udviklingen 
fart, og der kom fokus på fællesskaber i stedet 

for isolation. Vi har som samfund besluttet, 
at vi vil have de bedst mulige borgere tilbage 
i samfundet efter endt straf. Derfor er 
resocialisering idag en af fængslernes primære 
opgaver.

I Vridsløselille Statsfængsel har det givet 
udslag i flere forskellige projekter, bla. Meyers 
kokkeskole, som DR lavede en programserie 
om. Også fængselskoret har fået stor 
opmærksomhed og en dokumentarfilm. 

GÅRSDAGENS UDFORDRINGER 
- MORGENDAGENS POTENTIALER
- BYEN OG FÆNGSLET VENDES PÅ VRANGEN

TRE UDFORDRINGER

EN OPDELT BY
Albertslunds forskellige bydele ligger nærmest alle 
bag de så kendetegnende mure. Murene skaber en 
visuel opdelt by, men også en, der gemmer det liv, der 
leves inde bag dem. Hvordan kan vi skabe et sted, der 
i stedet samler og understreger Albertslunds borgeres 
aktiviteter. I Albertslund Centrum samles man om 
handel eller til kulturelle begivenheder, men hvor 
mødes man uformelt på tværs af bydelene? 

EN SOCIAL UDFORDRING
Hvordan bliver Albertslund et positivt eksempel på, 
hvordan man arbejder med sociale udfordringer 
på tværs af nationaliteter og indkomster? Mange 
kommuner står i dag overfor at skulle  løse sociale 
udfordringer i boligområder etableret i velfærdsstatens 
velmagtsdage. Hvordan bliver Albertslund et sted, 
hvor andre kigger hen for gode løsninger og innovative 
tiltag?

ET STED FOR STRAF OG NEDBRYDNING
Et fængsel har en negativ association i de flestes øjne, 
så hvordan kan et sted, der sættes i forbindelse med 
straf og nedbrydning blive til en positiv attraktion for 
Albertslund?  Fængslet har været en del af Albertlunds 
udvikling og har sammen med byen en rig historie, og 
hvordan skaber man på trods af en negativ klang en ny 
identitet i takt med Albertslunds kerneværdier.

TRE POTIENTIALER 

ET NYT SAMLINGSPUNKT
Vi vil med udgangspunkt i det mest opdelte sted i 
Albertlund, skabe et nyt sted for byens borgere at 
mødes. En symbolsk handling netop at åbne muren 
over dem alle op for både byens borgere og for gæster 
udefra. Det skal være et naturligt samlingspunkt, et 
sted der bidrager med unikke oplevelser for lokale 
såvelsom besøgende. Stedet kan blive en styrkelse af 
Albertslunds identitet og selvforståelse.

ET MANGFOLDIGT FÆLLESSKAB
Vi vil skabe et sted hvor fællesskaber kan trives, 
både under formelle og uformelle rammer. Et sted 
hvor initiativer kan opstå, og hvor der kan ske en 
vidensudveksling både mellem byens borgere, men 
også for et bredere publikum.

ET STED FOR DET GODE LIV
Vi vil skabe et sted, der har fokus på det gode liv. Med 
fokus på rekreation. Et sted man går hen for at blive 
“ladet op” og tage en oplevelse mde sig hjem. Et sted 
med positive associationer, hvor både Albertslunds 
borgere og besøgende udefra 

SKABELSEN AF EN IDENTITET
- PERMANENT MIDLERTIDIGHED

LABORATORIUM
Albertslund blev grundlagt med udgangspunkt 
i at folk i 60’erne skulle ud af storbyen, ud og 
leve det gode liv - Et kanvas for velfærdsstaten. 
Det er en historisk identitet for Albertslund, 
som opdateres og viderebearbejdes i et nyt 
laboratorie for ’det gode liv’. 

Laboratoriet består af skiftende aktører, der 
arbejder med alle typer udvikling inden for 
’det gode liv’.  Det kan både samle viden fra 
det eksisterende Albertslund, men det kan 
også være med til at skabe den nye bydel, det 
placeres i. 

HOTEL- OG KONFERENCECENTER
For at fængslet skal blive en bidragende del til 
udviklingen i Albertslund, skal der en privat operatør 
ind og drive fængslet og laboratoriet fremadrettet. 

Med den unikke historie, nærheden til København og 
med den allerede celleinddelte arkitektur er et hotel en 
oplagt funktion. Konference- og mødebranchen er støt 
stigende i Danmark, og der efterspørges især steder 
med en særlig profil, som virksomheder kan brande 
deres event på. 

INTERAFHÆNGIGHED
INTERAFHÆNGIGHED
Hotel- og konferenceoperatøren forpligter sig til at 
drifte laboratoriet, mens laboratoriet til gengæld skaber 
en helt særlig profil og identitet for hotellet som stedet, 
man tager hen, når man vil være med helt fremme i 
udviklingen.  

Derudover kan det skabe en synergi mellem hotel- og 
konferencecentrets gæster og laboratoriet, at folk fra 
mange forskellige brancher kan bidrage og inspirere til 
nye løsninger og et bredere arbejdsfelt.

LABORATORIET
- OPBYGNING OG AKTØRER

BESTYRELSEN
10 STK

Bestyrelsen sammensættes af topfolk med 
fingeren på pulsen inden for udviklingen 
‘det gode liv’. For at samle det størst mulige 
spektrum kommer medlemmerne fra en bred 
blanding af institutioner og virksomheder, der 
har hver deres profilområde.

Mulige input til bestyrelsen:
ALBERTSLUNDS KOMMUNE
FREJA EJENDOMME
BOLIG- / SOCIALMINISTERIET 
INNOVATIONSFONDEN 
KØBENHAVNS UNIVERSITET
ROSKILDE UNIVERSITET
STATENS KUNSTFOND
ARKITEKTSKOLEN
BY OG HAVN
REALDANIA 

LABORATORIET
100 STK
Bestyrelsen udvælger aktører, der har 
markeret sig på området. De får tildelt gratis 
arbejdspladser i væksthuset i 3 år.

Det kan både være en enkelt aktør eller flere 
forskellige på samme tid, de kan arbejde 
ud fra et kunstnerisk perspektiv, ud fra et 
videnskabeligt perspektiv eller noget helt 
tredje, men det fælles kriterie er deres 
engagement i sociale løsninger. 

Forskellige baggrunde for aktørerne:
PHD - FORSKERER
STARTUPS
AGENDASÆTTENDE VIRKSOMHEDER
SATELLIT FILIALER
ORGANISATIONER
NGO´ER
INSTITUTTER
AFDELINGER
TÆNKETANKE
FORENINGER

BORGERNE
1:1
Aktørerne forpligter sig til at lave 1:1 projekter 
i væksthuset og parken, der inddrager 
Albertslunds borgere og hotellets gæster i 
deres tilgang til udviklingen af ‘det gode liv’.

1:1 projekterne kan være alt lige fra større 
seminarer til små workshops for en håndfuld 
personer. Det primære mål er at skabe 
udadvendte og inkluderende aktiviteter 
omkring aktørernes arbejdsområder, så det 
både bliver en del af Albertlunds hverdag og 
en livlig del af hotellets profil.

Bud på projekter:
WORKSHOPS
KURSER
FORESTILLINGER
DEBATTER
UDSTILLINGER
BORGERINDDRAGELSE
EVENTS
UNDERVISNING
PREFORMENCES 
OPLÆG

FORSKELLIGE CASES
- LABORATORIETS AKTØRER

Laboratoriet kan bestå af en enkelt aktør eller 
flere mindre. Naturligvis vil det være nemmere 
for en enkelt større aktør at løfte opgaven om 
1:1 projekter for borgere og besøgende. Man 
kan forestille sig at de år, der er flere mindre 
aktører, vil være flere mindre begivenheder, 
og de år med større aktører vil være færre 
men større begivenheder. Laboratoriet kan 

tilpasses til den kapacitet, de aktuelle aktører 
har.

For at anskueliggøre hvad laboratoriet kan 
være, har vi gennem tre forskellige aktører 
lavet et overblik over, hvordan et år på 
laboratoriet kunne se ud for dem i relation til 
de aktiviteter, der kunne holdes for et bredere 
publikum.

De tre aktører er hhv. Gehl, Kaospiloterne og 
Olafur Eliassons Institut für Raumexperimente. 
Det er tre meget forskellige aktører, som i 
deres normale virke har forskellige tilgange 
til samfundsmæssige udfordringer. Deres 
normale virke kombineret med et udadvendt 
engagement vil skabe en livlig hverdag på 
stedet og et konstant aktivt hus.

LABORATORIETS TIDSLINIE
- ETABLERING OG UDVIKLING

1)
Laboratoriets første opgave er at være med 
til at udvikle den nye bydel, der skal vokse op 
omkring fængslets gamle mure. For at skabe 
en synergi og en relevans, skal det være i 
samarbejde med de developere, der investerer 
i stedet. laboratoriet placeres derfor i første 
omgang i den gamle værkstedsbygning. Her er 
der rum til både arbejdspladser, eksperimenter 
og arrangementer, og bygningen har nem 
tilgang fra byen og til den nye bydel. 

Developerne for den nye bydel får ligeledes 
arbejdspladser i værkstedet, og kan arbejde 
tæt sammen med laboratorie og kommune for 
at få skabt den bedst mulige nye bydel.

Etableringen driftes af de investerende parter.

2)
Laboratoriet kan, indtil fængslet er renoveret, 
eksistere i værkstedsbygning og fungere som 
en teaser for den kommende udvikling. Det er 
muligt for laboratoriet både at bruge fængslets 
gamle udearealer og de omkringliggende 
grønne arealer til at arbejde i, og til at 
involvere byen og borgerne. 

Profilen for et hotel- og konferencecenter 
bliver dermed allerede skabt inden en 
operatør overhovedet overtager stedet.

3)
Efter fængslet er renoveret færdigt, kan 
stueetagen indtages af laboratoriet, og det 
trækker dermed det liv, der allerede er skabt, 
med ind bag fængselsmurene.

Selv når den nye bydel står færdig rundt om 
fængslet vil laboratoriet stadig arbejde med 
nye muligheder for udviklingen for det gode 
liv.

DET GODE LIV I DEN NYE BYDEL
- ARBEJDSFELT FOR LABORATORIET

Udviklingen af den nye bydel, sker som et 
samarbejde mellem laboratorie, kommune og 
developere. Vi mener, at byen for det gode liv 
skal udvikles af mange forskellige aktører. 

Vores opgave er at sætte de overordnede 
rammer, der skaber udgangspunkt for 
investeringer, og rammer, der sikrer 
bydelens sammenhæng både bymæssigt 
og trafikmæssigt med de omkringliggende 
kvarterer.

Laboratoriets opgave er at skabe det gode liv.  
Ved at sørge for at skabe en varieret by, hvor 
der er rum til liv, men nærhed nok til at komme 
hinanden ved. Ved aktivt at arbejde med 
bæredygtighed som en del af alle løsninger. Og 
ved at bearbejde områdets bygningsmasse, så 
der skabes kvalitet og kvantitet på samme tid.

VÆRDISÆTNING
- EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE

Fængselsområdets eksisterende 
bygningsmasse består primært af gule murede 
bygninger i varierende stand.  Der er mange 
fine små detaljer og rumlige oplevelser. Men 
udgangspunktet for vores værdisætning er 
at opleve fængselsområdet som et samlet 
anlæg, hvorpå der kan bygges en klar identitet. 
Nedstående er vores bud på fængslets største 
bygningsmæssige værdier.

AKSEN
PORTEN
PANOPTIKONET
MUREN

DEN STORE PLAN

Fængslets identitet hænger i høj grad sammen 
med Olsen Banden filmene, hvor Egon Olsen i 
hver film kommer ud af porten på Vridsløselille 
Fængsel med Den Store Plan, som skal sikre 
en lysere fremtid. En identitet vi ser en stor 
mulighed i at et hotel- og konferencecenter 
kan bygge videre på. Det er her man kommer 
og laver Den Store Plan - for virksomhed de 
næste 5 år, - for nye strategier, - for fremtiden.  

De besøgende følger i Egons fodspor ud 
gennem porten med nye planer, inspireret 
af laboratoriet, af haven, af hinanden og ikke 
mindst af Egon Olsen.

Aksens udstrækning snit 1:500
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Gehl har fokus på at arbejde med 

projekter hvor der bliver skabt  
gensidigt gavnlige relationer 

mellem folks livskvalitet og deres 
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SYMMETRIEN GENOPRETTES

Det vigtigste for stedet er at få skabt en 
grundform, der står klart frem, og som der 
kan bygges videre på.  Det gøres ved at fjerne 
mindre væsentlige bygninger og genetablere 
den østlige mur, som den oprindeligt har stået. 
Selve fængslet får en skarpt afklaret form, og 
der gives plads til at en bydel kan vokse op 
omkring fængslets mure.

Området forbindes til resten af byen i de 
samme aksiale træk, hvilket skaber et klart 
hierarki, samtidig med at den primære 
forbindelse krydser det ikoniske fængsel.

I nord-syd gående retning understreges 
fængslets bygningsmæssige akse, og 
ankomsten genanlægges fra Roskildevej. Mod 
syd møder aksen jernbanen, men området 
åbnes op og det store fængselsanlæg får en 
visuel kontakt til både rejsende med tog og fra 
Albertslund Syd.

Fra øst til vest skabes en akse, der hægter 
Albertlund Centrum sammen med Herstedlund 
skole og videre vestpå. Det er en forbindelse, 
der vil føre folk igennem områderne i stedet 
for at færdes i kanten.

DEN GRØNNE AKSE

Akserne understreges ved at give dem en grøn 
karakter.

Den nord-sydgående akse får forskellig 
karakter alt efter programmet, der placeres, 
mens den øst-vest gående forbindelse 
ligeledes får en grøn karakter for at skabe en 
relation til områdets indre grønne rum.

DEN GRØNNE KILE
Ankomsten fra Roskildevej fra nord sker 
langs en allé, I kraft af fængselsanlæggets 
monumentale front og stramme ankomstrum 
virker det mest som om, det er noget, der 
skal genanlægges i stedet for nyanlægges. 
Omkring alléen placeres hotellets parkering 
under træer og så vidt mulig med en grøn 
karakter.
Fængslets ankomstplads strammes op med en 
grøn plads, hvor de fine gamle facader får lov 
til at dominere.
Selve fængselsgården bliver et levende grønt 
rekreativt rum, for byen såvelsom hotellets 
gæster.

Parken syd for fængslet har allerede en 
haveagtigt karakter, og det er oplagt at skabe 
en park for hele byen, men især et sted et nye 
områdes beboere kan bruge som en fælles 
have. Langs havens kanter - i forlængelse af 
fængselsmuren etableres rækker af træer, der 
skaber en overgang til den omkringliggende 
by.
Der er i dag 2 mindre søer med stejle kanter 
i den sydlige ende af grunden, og for at 
udnytte dem optimalt jævnes kanterne ud og 
der skabes et større samlet bassin, som både 
kan bruges rekreativt og som en del af en 
klimasikringsstrategi.

Den grønne tværgående forbindelse 
understreger områdets grønne profil, og der  
laves større og mindre grønne indslag langs 
stien.

INFRASRUKTUR

Trafikalt kobles området på Roskildevej i nord, 
hvor der på sigt også bør laves en overgang for 
bløde trafikanter. Derfra fordeler trafikken sig i 
to grene på hhv. øst og vest siden af fængslet. 
Vejene er områdets hovedfærdsel, og herfra 
fordeler trafikken sig ud til mindre stikveje. I 
syd kobles vejene på Hedemarksvej.

I takt med Albertslunds færdselsprincipper er 
der et mere eller mindre adskilt net for bløde 
trafikanter. Deres ruter fører dem langs de 
gamle fængselsmure, inden de ledes videre 
ud i byen. Fra stationen går der nærmest en 
lige linie mod fængslet. Den visuelle kontakt til 
fængslet holder den gående orienteret.

MATRIKULERING

Infrastrukturen efterlader en række byggefelter 
af varierende størrelser. Princippet er som 
udgangspunkt at byggefelt på hver side af 
hovedvejene. Og derudover en opdeling, der 
både tilpasser sig den omkringliggende by og 
ikke mindst fængslet.

Større felter kan efter behov opdeles, for at 
skabe en mere varieret by, hvor flere forskellige 
bygger inden for samme felt.

FASER

For at understrege fængslets rum og for at 
sikre en sammenhængende bydel fra start, skal 
der først bebygges langs fængslet. Et andet 
vigtigt punkt at få etableret er det høje punkt 
i det syd-østlige hjørne, der  skaber er visuelt 
orienteringspunkt for resten af byen.

Når den urbane karakter er etableret, kan der 
bygges i områdets kanter.

Fængslet har sin egen tidshorisont, og kan 
etableres uafhængigt af byens udvikling.

HØJDER

Højderne varieres fra 2 - 7 etager, med de 
højeste bygninger langs fængslet. Bygningerne 
trapper derefter ned og møder den 
omkringliggende bebyggelse.

Et enkelt punkt tættest på stationen sættes til 
40m for at skabe et visuelt holdepunkt i byen 
og for bydelen, der kan lede folk mellem til og 
fra bydelen.

BEBYGGELSESPROCENT

GRUNDAREAL   163.000m2
  Fængselsgrund  157.700m2
  Kommunal grund   5.300m2

ETAGEAREAL   166.930m2
  Bydel (snit 4 etager)  142.000m2
  Fængsel eksisterende  

18.170m2
  Fængsel nybyg   6.760m2

BEBYGGELSESPROCENT  102%

FRIAREAL

FRIAREAL   57.900m2
  Væksthus  15.600m2
  Park  26.100m2
  Bydel   16.200m2

ETAGEAREAL   166.930m2

FRIAREALPROCENT  35%

LABORATORIET

Laboratoriet placeres i stueetagen, som åbnes 
op ud til parken. Cellestrukturen nedbrydes og 
efterlades i stedet med en markant søjlestruk-
tur, som optager de gamle hvælvede lofter i 
cellerne.
Planløsningen indrettes til et kreativt arbejds-
miljø, med alle dertilhørende bifunktioner.

HOTELVÆRELSER

Værelserne placeres i de gamle celler på 
1. og 2. sal.  Den oprindelige rummelighed 
genetableres i gangarealet ved at fjerne 
indskudte dæk, hvilket også skaber en åbnehed 
mod laboratoriet. Værelserne kan indrettes 
efter et kommende hotels behov. Værelserne vil 
være mindre end efter nybyggede standarder, 
men ved at lægge celler sammen, kan man 
opnå fine rumligheder. 

240 værelser á 8m2 uden eget toilet.
160 enkeltværelser á 12m2 med eget toilet.

MADHAL

I den gamle værkstedsbygning placeres 
hotellets køkkener. Der er nem adgang for 
leveringer, samtidig med at det skaber en 
naturligt flow mellem værelsesbygning og 
madhallen. Madhallen består af flere forskellig 
køkkener og madboder, som kan skabe 
en variation for gæsterne. Samtidig bliver 
madhallen et nyt sted for byen til at mødes i 
eller hente take-out i på vejen hjem.

ADMINISTRATION

I bygningerne rundt om hovedgården er der 
i dag placeret administration, og med deres 
smalle bygningskrop, er det oplagt at fortsætte 
det princip. Desuden er det nemt at isolere 
længerne fra gæsterne, samtidig med at det er 
tæt på gæsternes primære ankomst.

BESØGSCENTER

Besøgscenteret placeres i den ikoniske front af 
fængslet. Fængslet har en lang historie, som 
naturligvis skal huskes og fortælles. Der skal 
både fortælle om livet i fængslet før og nu, de 
markante indsatte gennem tiderne, og især 
om Egon Olsen, som måske er den indsatte, de 
fleste allerede kender.

AUDITORIE

Fængslets eneste større rum er det gamle 
kirkerum. Det genetableres, og der skabes 
en større rumlighed, som kan bruges af såvel 
hotel og laboratorie. Det gamle kirkerum går til 
kip og har en synlig konstruktion. Rummet kan 
rumme ca. 260 personer.

DEN PANOPTISKE HAVE

Udover de allerede placerede funktioner, 
mangler der plads til store funktioner, der kan 
bruges både af hotel, konference, laboratori-
um og af byen. Disse funktioner er der plads 
til at placere rundt om fængslet i det store 
parkrum.

Aksens udstrækning plan 1:500

ISOLERE BYGNINGERNE

Herved afgrænses fremtidige investeringer 
på den eksisterende bygningsmasse sig til 
udelukkende af æstetisk karakter fremfor 
bekostelige efterisolering.

ET NYT OVERDÆKKET REKREATIVT RUM 
SOM ATTRAKTION FOR BYEN

Væksthuset bliver et identitetsskabende 
mødested. En fælles have fremfor private 
frimærker.

Boligområdet får samtidig mulighed for at 
opnå en højere tæthedsgrad.

UDVIDE HOTELLETS FACILITETER

Væksthuset muliggør en række nye faciliteter 
der mere fleksibelt kan placeres rundt i haven 
fremfor i en ny bekostelig bygningsmasse.

De nye faciliteter får en unikt præg ved at 
finde sted i et landskabeligt rum fremfor i 
konventionelle lukkede auditorier.



DEN PANOPTISKE HAVE
- hotel- og konferencecenter i vridsløselille

Snit 1:500

Auditorie Hotelværelser
Laboratorie

Hotelværelser
Laboratorie

Amfi
SceneArbejdsplads Adgang

panoptikon
Nye hotelværelser Nye hotelværelserOphold

Ankomst fra park opstalt syd 1:500

Ankomst fra Roskildevej opstalt nord 1:500

1. salsplan 1:500


