
Udvikling af Statsfængslet som brændpunkt i Albertslund. Som forbindelsen 
mellem Albertslund centrum, bolig kvaterer og de grønne områder omkring 
byen ligger Statsfængslet idag som en barriere midt i Albertslund. Der skal 
udvikles et naturligt forbindelse især for fodgængere og cyklister på kryds 
og tværs over grunden for at forbedre flow og bevægelser gennem byen.

1. FOKUS PÅ DE STORE FORBINDELSER

Udvikling af statsfængselsområdet skal ske i samspil med stærke 
lokale aktører i nærområdet. En fysisk forbindelse skal skabe et 
tilgængeligt netværk tværs igennem området. Indenfor 1 km af 
fængselsområdet findes togstation, spillested, musikskoler og 
flere attraktive fritidstilbud. Udviklingen på fængselsområdet 
skal søge at binde disse instutitioner stærkere sammen og skabe 
et netværk af forskellige fritidstilbud for borgere i Albertslund.

2. SKAB ET NETVÆRK

Fængselgrunden bliver det nye hængsel mellem Albertslund 
Centrum og Albertslund nord. Pluskilen skal forbinde områderne 
med fængslet som omdrejningspunkt.

3. ETABLÉR LOKALE GENVEJE

En ny ring af boliger, klimatilpasning, midlertidige tiltag 
og landskab skal omkranse statsfængsel som en ring 
af blå, grønne og sociale kvaliteter! Alting skal blandes 
til en ny fremadskuende hybrid for det fremtidige 
statsfængselsområde!

4. NY PERIMETER!

EKSISTERENDE NATURTYPER EKSISTERENDE TERRÆN OG VAND EN NY BLÅ RING4 NYE LANDSKABSBÅND!
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LANDSKABSBÅND
SKOVBRYN BÅND / Boliger, vandhåndtering, skovbryn

PARK BÅND / Eksisterende kvaliteter bevares

GÅRDEN / Midlertidighed og leg

BLOMMEN / Udskiftelige rammer omkring fængslet

Vi ønsker en grøn, divers og sanselig helhed omkring Vridsløselille statsfængsel. Virkemidlerne er landskabelige 
overgange, vandhåndtering, naturrejsning og grønne rumdelere. Fire landskabelige bånd vil slå grønne ringe om 
fængslet og formidle en nyt samlingspunkt i Albertslund! 

Vi har ønsket at tegne et landskab der indtænker årstidernes skiften, det lokale mikroklima, de grønne og 
rekreative ruter, den vilde natur, de uorganiserede møder, samt overgangene mellem inde- og ude. Et landskab, 
der via kotering, programmering og intuitive forbindelser inviterer til almen og spontan bevægelse og som vil 
opleves som en performativ flade der rumligt, sanseligt og topografisk indbyder til aktiv leg og gåture i bred 
forstand. Målet er at kunne komme ud under åben himmel i en bebyggelsesstruktur der er tilpasset landskabet 
– ikke omvendt. Her er store og små rum, passager, porte, gårdrum, pladser og egentlige naturområder flettet 
ind imellem de præcist afklarede bygningsvolumener. Vi har fokuseret på sammenhænge mellem ude og inde og 
mellem private og offentlige områder og forbindelser. Kantzonerne, som fx haver, behandles bevist i forhold til 
placering og solorientering. Udgangspunktet er at regnvand bliver en aktiv og rekreativ del af bybilledet. Derfor er 
både regnvandsbassiner og åbne LAR-render vigtige elementer der skal formgives med omhu. Grunden omkranses 
af en landskabelig perimeter hvor al biltrafik og parkering holdes på ydersiden af den tætte randbebyggelse og hvor 
tætte grupperinger af træer og beplantning danner en naturlig bufferzone til baneterrænets togbaner. 

Vi ønsker en grøn, divers og sanselig helhed omkring Vridsløselille statsfængsel. Virkemidlerne er landskabelige 
overgange, vandhåndtering, naturrejsning og grønne rumdelere. Fire landskabelige bånd vil slå grønne ringe om 
fængslet og formidle en nyt samlingspunkt i Albertslund! 

- Den yderste perimeter indeholder skovbryn, vandhåndteringskanal samt boliger.
- Parken bygger videre på eksisterende kvaliteter rundt om fængslet.
- Den inderste ring om fængslet, blommen indeholder sanselige grønne nicher og haverum omkring fængslet.

LANDSKAB
FÆNGSLET, MIDT I DET GRØNNE, MIDT I BYEN

EN MESTERPLAN!

LANDSKAB

Projektet søger at værne om de eksisterende kvaliteter ved fængselsområdet ved at søge en balance mellem 
respekt for fængselbygningernes landskabelige sammenhæng og ønsket om ny stationsnær boligbebyggelse. 
Vi ønsker at at skabe nye boligområder der har en klar forbindelse med omgivelserne og samtidig dyrker egne 
kvaliteter og særkender.

- Byrum og bebyggelse udlægges for at skærme af for støj fra togbanen, åbner sig op mod sol lyset, og skaber en 
kæde af forskudte gårdrum der kredser omkring fængslet.
- Vi arbejder med at fortolke lokale “Albertslund typologier” men sammensætter typologierne omkring det samme 
gårdrum for at skabe det der mangler i Albertslund: variation og overraskelse.
- Vi arbejder med at stable typologierne for at skabe en særlig “Albertslund tårn” hvor kvaliteterne fra typologierne 
bringes i vejret og modtager sol, og lange udsigter. Et stablet nabolag.

Det er vigtigt, at skabe tilgængelighed og aktivitet i hele områdets udstrækning fra fase ét. Områdets stisystem 
bør derfor have sin egen særlige identitet. Vi foreslår en synlig løsning der løber langs det klimatilpassede terræn, 
som en landskabelig fællesnævner. Stiernes funktion tjener både tilpasning, overskuelighed og oplevelsesrigdom 
og udgør en gennemgribende identitet for dagligdagen på det tidligere fængselsområde.

Projektet ønsker at anvise et infrastrukturelt princip der lader biler køre i kanten af perimeteren mod eksisterende 
parkeringsarealer mod vest og togbanen mod syd.

- En 6 meter dobbeltrettet vejbane trækkes fra Egon Olsensvej vest og syd om fængslet. Egon Olsensvej bruges til 
daglig trafik, ind- og udkørsel.
- Den eksisterende vejadgang mod øst ændres til serviceadgang samt adgang for tung trafik hovedsageligt til 
fængslet.
- Pluskilen forbinder de stiforbindelser der løber ind i området gennem midten af fængslet. Dermed trækkes folk 
midt gennem det nye fængsel på deres vej fra Albertslund Centrum til Midtby.
- Et sekundært stisystem forbinder cyklister og gående tværs gennem området i slyngede og landskabelige forløb. 

Ved krydspunktet til det centrale Albertslund foreslår vi en cirkelformet pladsdannelse i forbindelse med en ny 
underføring ved baneterrænet. Tanken er, at den nye plads integrerer eksisterende og kommende byfunktioner og 
at det er her der sker en sammensmeltning mellem fængselsgrund, stationsplads og by i alle fire kvadranter. Her 
samles sociale aktiviteter i urbane omgivelser, der giver stationsområdet en helt særlig overskuelighed og identitet 
og bliver den naturlige og hurtigste rute gennem byen. Den manglende forbindelse til Pluskilen over Roskildevej 
udfordrer den bymæssige sammenhængskraft og appellerer ikke til de gående eller cyklende. Vi foreslår derfor en 
ny gang- og cykelforbindelse på tværs af vejen til Egon Olsens vej. Broforbindelsen tilfører en ny ’blød’ mobilitet 
og udvider sammenhængskraften til byen markant. Broen i sig selv vil være et ’landmark i øjenhøjde’, der gør det 
muligt at promenere og cykle uhindret igennem byen. Dette ses også som en stor kvalitet i forhold til at få flere til 
at bruge cyklen og toget og vil dermed også fremme den grønne mobilitet.
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BEBYGGELSESFELT / Forskellige boligtypologier indenfor 
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INFRASTRUKTUR
FORBINDELSER OG NATURLIG BEVÆGELSE INFRASTRUKTUR

DE 4 STRATEGIER
4 ELEMENTER TIL EN MESTERPLAN

INTRO

Vridsløselille Statsfængsel er en god fortælling. Det er oplagt at udvikle området ved Vridsløselille Statsfængsel som en 
fortælling om Olsen-Bandens blanding af folkekomedie, socialrealisme og en temmelig romantiseret kriminalhistorie. 
Men det er også historien om hvordan byen opstod på en mark omkring Forbedringshuset i Vridsløselille i 1850´erne. 
I dag er situationen paradoksalt omvendt hvor fængselsgrunden skal tilpasses – eller reurbaniseres – i forhold til 
byen og livet uden for murerne. Det synes vi er et spændende benspænd, hvor vi har fået mulighed for at vende 
isolation til integration og afvikling til udvikling. Vi har arbejdet med muren som en positiv metafor, rumlig kulisse og 
identitetsskabende motiv for områdets kommende transformation og mesterplan. 
Hovedgreb
Plangeometrisk udgør det eksisterende fængsel et meget defineret og formelt udgangspunkt for den øvrige 
bebyggelsesplan. Så hvorledes tilføjes der nye byggerier med afsæt i en robust helhedsplan på det tidligere 
fængselsområde der favner fortid, nutid og fremtid? Vores forslag tager udgangspunkt i modstillingen mellem en 
oprindelig bebyggelsesstruktur der har haft til hensigt at skabe total isolation af fangerne og til ønsket om at nytolke 

rammerne til et levende og integreret bymiljø. 
Målet har været at skabe en fleksibel og helhedsorienteret plan der løfter blikket over den omkransende mur og 
som styrker den sociale, klimatiske og landskabelige sammenhængskraft i Albertslund. Vores forslag handler om, at 
sammentænke fleksible- og funktionelle parametre i en ny helhedstænkt arkitektonisk idé hvor muren iscenesættes 
som et positivt og robust strukturerende element.

Bymur som bindeled
Som en gammel historisk bymur, ligger Vridsløselille Statsfængsel og kontrollerer al passage ind og ud af 
fængselsområdet. Men frem for at blive afkrævet told for sine varer, blev man som indsat i Vridsløselille frarøvet 
sin frihed, med faste rutiner, tidspunkter og regler, der skulle overholdes. Netop ”Friheden” var betegnelsen man 
tidligere brugte for arealer omkring købstæders bymure. Arealer, hvor helt andre regler gjaldt. Selvom Vridsløselille 
og Albertslund i mange henseender har vokset sig langt forbi de gamle byporte, fremstår fængselsområdet i dag hen 

som en fysisk og visuelt som barriere på kanten til byen. I vores forslag kalder vi arealet udenfor muren for Friheden 
for at slå kimen an til en ny og levende bydel, hvor der er lidt højere til loftet. En tæt bydel nær den moderne bymidte, 
hvor det nye og det gamle Albertslund mødes i en samlende og integreret mesterplan. Friheden er planens frodige 
blå- og grønne indre landskab der indskriver de nye bebyggelser i forhold til sin kontekst, som samtidig klimasikrer hele 
fængselsgrunden   og bidrager til et markant naturligt.
Byggefelter og bebyggelser
Den overordnede tanke i helhedsplanen er at skabe en tæt by med afvekslende urbane karakterer og rum fyldt med 
mulighed for et godt byliv og bynatur. Kvaliteterne i den nye bebyggelsesplan tilvejebringes via en høj grad af variation i 
karréstørrelser, facadeudtryk samt rumlighed imellem husene. Dette opnås ved på forskellig vis ved at rotere, overlappe 
og forskyde bygningskroppene for på den måde at skabe en slags urbant klondike med stor variation. Formelt set 
struktureres planen som en omkransende randbebyggelse med en række varierede bygningsvolumener der spænder 
fra 2 til 9 etager - fra byhuse til rækkehuse, fra lave lange strukturer til høje punkthuse. De varierende højder gør det 

ligeledes muligt at sikre gode dagslysforhold både i rummene mellem husene og i de enkelte boliger. I kraft af den store 
variation opnås en robusthed, der gør det muligt, at tilpasse eller omkonfigurere planen til nye behov uden at miste 
sin kvalitet.
”Lad os SÅ komme i gang!”, Egon Olsen
Vores ønske har været at give Freja Ejendomme og Albertslund Kommune et både visionært og samtidig konkret bud 
på hvorledes udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel kan ske – planmæssigt, landskabeligt såvel som arkitektonisk. 
Vi har nydt at arbejde med opgaven og håber meget på, at kunne bistå i den videre udvikling af projektets mange 
delelementer.
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ELEMENTER TIL EN MESTERPLAN

EN PERIMETERSIKRING
- KLIMATILPASNING 

KARAKTÉRFULDE TRÆER
- BEVARING AF GRØNNE OMRÅDER

LOKAL OPBAKNING
- SOCIALE NERVEBANER

INFRASTRUKTUR - 
KRYDS OG BOLLE

KULTURARV OG FOLKLORE
- THE EGON WAY

VRIDSLØSELILLE STATSFÆNGSEL
FRA ISOLERING TIL INTEGRATION



ET TRANSFORMERET FÆNGSEL

MASTERPLANENS DELELEMENTER
NEDSLAG OG DETALJER

TRANSFORMATION AF FÆNGSELET FÆNGSELSMURENDE NYE BOLIGOMRÅDER BROERLANDSKABSBÅND PLUSKILEN

OG  12 PRINCIPPER
FRA ISOLERING TIL INTEGRATION

DET GRØNNE KIT FÆNGSLET MIDT I PARKENBRUG DET EKSISTERENDE DIVERSITET OG LAV DRIFTORIENTERET MOD FÆNGSLET SOLORIENTERETINTEGRERET TRAFIK ØJNE PÅ GADENBLANDEDE BOLSJER?EN DEL AF HVERDAGEN NATURLIGT SOCIAL

Al bebyggelse i parken sker 
på landskabets betingelser. 
Fængslet og boligerne møder 
hinanden henover et grønt 
parkrum. Parken fungerer 
som den grønne kit der binder 
området sammen indbyrdes og 
med omgivelserne.

Den eksisterende have strammes 
op for at skabe et tyngdepunkt 
midt i parken omkring fængslet.

Landskabet bygger videre på 
områdets eksisterende kvaliteter. 
De eksisterende kvaliteter er i 
særdeleshed de fuldkronede træer 
på plænene, den vildtvoksende 
karaktér i omgivelserne samt 
fængselsmuren der rejser sig fra 
terrrænnet.

De grønne områder planlægges 
og driftes ekstensivt for at skabe 
et areal med forbedrede vilkår 
for dyr og fugle samt mindske 
driftomkostninger til området.

Bygningerne er på forskellig vis 
orienteret mod fængslet hvilket 
er med til at bryde kontekstens 
nord-syd gående orientering og 
give nye rumlige kvaliteter til 
området,

Den nye bygningsmasse er 
planlagt udfra at opnår det mest 
optimale mikroklima og give 
boliger med gode dagslysforhold.

Istedet for at adskille trafikformer 
går vi efter at integrere trafikken i 
det levede liv i bebyggelsen.

Boligerne orienteres mod fælles 
uderum hvor trafikken også løber 
igennem. Hermed opstår der ikke 
utrygge områder i byområdet.

Projektet arbejder med en 
bebyggelsesstruktur med en 
rumlig porøsitet, der lader lys, 
luft og natur trænge helt ind i 
boligerne fra landskabet.

Det er en uformel, fleksibel 
masterplan. Fængslet skal ikke 
diktere udformningen af resten 
af bebyggelserne, men de skal 
udformes i en gensidig respekt 
for de eksisterende kvaliteter.

I det nye fængselsområde 
er naturoplevelser, blomster, 
årstider frodighed og vand en del 
af hverdagen. Landskabet løber 
helt op til facaden og igennem 
boligkvarterene.

I det nye fængselsområde 
bevæger man sig igennem 
naturområder med forskellige 
karaktér. Man mødes omkring 
det fælles grønne områder, stier 
og haver som altid orienterer sig 
mod fængslet
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EKSEMPEL PÅ KUNSTINSTALLATION

For at integrere bygningen i omgivelserne og invitere besøgende indenfor er strategien at vende vrangen ud på fængslet!
- Midten i panoptikonet omdannes til uopvarmet rum hvor Pluskilen løber igennem.
- Hver arm i fængslet ryddes for cellevægge og dæk for at skabe store fleksible halrum til forskelligt brug.
- Hver arm tilføjes en ny “top”med enten kontorer eller glastag alt efter funktionen i armen. Fra énsartede små rum til 
forskelligartede højloftede haller!
- Svømmehuden mellem armene udstyres med en fleksibel labyrint! Den snørklede karaktér rykker ud under åben 
himmel og skaber mindre intime rum omkring fængslet uden at ødelægge helheden.

FÆNGSEL INSIDEOUT!
ET TRANSFORMERET FÆNGSEL

Det transformerede fængsel materialiserer sig mod himlen i 5 forskellige kulturelle funktioner. De bevarede 
bygningsfacader griber tilbage i historien og de 5 nye inddækninger tegner nye perspektiver ind i fremtiden. Nyt og 
gammelt mødes mellem himmel og jord!

Fængselsmuren skal integreres med omgivelserne ved at åbne op for forbindelser gennem, og ovenpå den eksisterende 
mur og befolke muren med nye funktioner og midlertidige installationer. Fængselmuren er et spraglet, levende bånd af 
program der binder parken sammen med fængslets nye kulturbårne funktioner.

- En bred trappe anlægges over muren som et af de første tiltag i udviklingen. Et socialt byrum på toppen af muren med 
udsigt over park og spjæld!
- Et nyt højloftet scenerum anlægges som en ny port gennem fængselmuren.
- Små værksteder for unge kunstnere og kreative oprettes i fængselmuren på øst og vest siden.

- Svømmehuden mellem armene udstyres med en fleksibel labyrint! Den snørklede karaktér rykker ud under åben 
himmel og skaber mindre intime rum omkring fængslet uden at ødelægge helheden.

FRA MUR TIL TÆRSKEL!
FÆNGSELMUREN SOM KATALYSATOR FOR NYE LOKALE ARBEJDSFÆLLESSKABER

Små værksteder for unge kunstnere og kreative indsættes mellem de eksisterende murfag som små kikhuller fra 
parken ind i et intimt kunstnerisk skabelsesrum.

PORØS



STAKKEDE RÆKKEHUSE MED FÆLLES 
VÆKSTHUS PÅ HJØRNET

RÆKKEHUSE FORBUNDET MED 
VÆKSTHUSE

PUNKTHUS MED 
INDELIGGENDE ALTANER

LEJLIGHEDER OMRKING 
INDELIGGENDE ALTANTER

RÆKKEHUSE MED 
VÆKSTHUSE

ET ALBERTSLUND MIX
NABOSKAB DER AKTIVERER BYENS UDERUM

VILLA

VERTIKAL STACKING
KOMPONENTER

HORISONTAL BLANDING
KOMPONENTER

HORISONTALT NABOLAG
EN KARRÉ DER BESTÅR AF BLANDEDE ALBERTSLUND KOMPONENTER

VERTIKALT NABOLAG
ET TÅRN DER BESTÅR AF BLANDEDE KOMPONENTER FRA ALBERTSLUND

KARRÉ GÅRDHAVEHUS VILLAFÆLLESSKABDUPLEX LEJLIGHEDER GÅRDHAVEFÆLLESSKAB

+ + +

1 OPSTIGNING1 CYKEL RAMPE 1 UDSIGTSPOST 1 OVERGANG OVER 
VEJBANE

...DET ENESTE VI SKAL BRUGE ER: 

Forsinkningen kan bruges til 
LAR og rekreative tilbud.

Åbningen af hjørnet på 
Albertslund Centeret vil give 
mulighed for at passere 
direkte under vejkrydset.

Som modsætning til “Egon broen” har vi spurgt os selv om man kunne løse forbindelsen fra stationen ved at lære fra 
omgivelserne: Hvad hvis man kunne lave en super-undergang? Ved at lave en sænket skål eller “bolle” under trafikkrydset 
kan vi integrere de forskellige flows i ét enkelt greb ud mod alle verdenshjørner.

En afslappet, uformel broforbindelse over Roskildevej der både respekterer det ikoniske vue mod Fængslet og skaber 
bugtede nedstigning gennem trækroner mod nord.

KRYDS & BOLLE
KRYDSPUNKTET MELLEM JERNBANEN OG ALBERTSLUNDVEJ 

KRYDSPUNKTET MELLEM JERNBANEN OG ALBERTSLUNDVEJ
KRYDS OG BOLLE

THE EGON WAY
BRO OVER ROSKILDEVEJ

BRO OVER ROSKILDEVEJ
THE EGON WAY

Som fodgænger i Albertslund er man udfordret af adskilte trafiksystemer. Inspireret af lokal folklore har vi spurgt os 
selv: “hvordan ville Egon gøre?”

- Ved at sammenstykke forskelligartede brostykker og stille dem ende mod ende kan man forbinde mange punkter og 
ender i ét hug. Istedet for ét samlende greb arbejder vi med at samle en sværm af løse ender. The Egon way!

En afslappet, uformel broforbindelse over Roskildevej der både respekterer det ikoniske vue mod Fængslet og skaber 
bugtede nedstigning gennem trækroner mod nord.

BOLIGER BOLIGER FÆNGSELSGRUNDEN FÆNGSELSGRUNDEN NY BEBYGGELSEBRO BROROSKILDEVEJ JERNBANE ALBERTSLUND CENTRUM

Vi foreslår punkthuse i 9 etager. Derved holder den nye bygningsmasse sig under spirhøjden for det gamle statsfængsel. 
Vi håber at ramme en respektfuld dialog mellem nyt og  for at indgå i en dialog mellem eksisterende fængsel og nye 
bygninger.

SNIT GENNEM OMRÅDET
LANDSKABSSNIT

Når eyes on the street bliver 
designparameter! De nye 
boligbebyggelser arbejder med 
grader af transparens for at 
skabe boliger der indgår i større 
sociale sammenhæng og skaber 
trygge gaderum.

- Byrum og bebyggelse udlægges 
for at skærme af for støj fra 
togbanen, åbner sig op mod 
sol lyset, og skaber en kæde af 
forskudte gårdrum der kredser 
omkring fængslet.
- Vi arbejder med at fortolke 
lokale “Albertslund typologier” 
men sammensætter 
typologierne omkring det samme 
gårdrum for at skabe det der 
mangler i Albertslund: variation 
og overraskelse.
- Vi arbejder med at stable 
typologierne for at skabe en 
særlig “Albertslund tårn” hvor 
kvaliteterne fra typologierne 
bringes i vejret og modtager sol, 
og lange udsigter. Et stablet 
nabolag.



LANDSKABLIG PARKERING

PERIMETEREN
FRIHEDEN

GÅRDEN

MIDTEN

Vi ønsker en grøn, divers og sanselig helhed omkring Vridsløselille statsfængsel. Virkemidlerne er landskabelige 
overgange, vandhåndtering, naturrejsning og grønne rumdelere. Fire landskabelige bånd vil slå grønne ringe om 
fængslet og formidle en nyt samlingspunkt i Albertslund! 

- Den yderste perimeter indeholder skovbryn, vandhåndteringskanal samt boliger.
- Parken bygger videre på eksisterende kvaliteter rundt om fængslet.
- Den inderste ring om fængslet, blommen indeholder sanselige grønne nicher og haverum omkring fængslet.

Regnvandshåndtering og frodige byrum binder gårdrummene sammen i den nye bebyggelse.

DE BLÅ OG GRØNNE BÅND
SOM (DET HVIDE RUNDT OM) BLOMMEN I ET ÆG

PLADSER MOD 
OMGIVELSER OG 

DELOMRÅDER

DE GRØNNE BÅND 

GRØNNE OG BLÅ 
SAMMENHÆNG

BEVAREDE SKOVBRYN 
OG PARK KARAKTÉR

GRØNNE MELLEMRUM BRYDER VINDEN

FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS AF 
GÅRDRUM

ORIENTERET I HENHOLD TIL 
SOLEN

Vi ønsker at at skabe nye boligområder der har en klar forbindelse med omgivelserne og samtidig dyrker egne kvaliteter 
og særkender.

- Byrum og bebyggelse udlægges for at skærme af for støj fra togbanen, åbner sig op mod sol lyset, og skaber en kæde 
af forskudte gårdrum der kredser omkring fængslet.
- Vi arbejder med at fortolke lokale “Albertslund typologier” men sammensætter typologierne omkring det samme 
gårdrum for at skabe det der mangler i Albertslund: variation og overraskelse.
- Vi arbejder med at stable typologierne for at skabe en særlig “Albertslund tårn” hvor kvaliteterne fra typologierne 
bringes i vejret og modtager sol, og lange udsigter. Et stablet nabolag.
En divers og forskelligartet bebyggelse orienterer sig mod solen og fængslet i midten. Fængselsmuren aggerer bindeled 
mellem parken og fængslet. De lave boliger mod parken blødgører overgangen fra bolig til park og beskytter parkens 
eksisterende kvaliteter og solindfald.

EN RELATIONEL BYGNINGSPLAN
NYE BEBYGGELSESFELTER I PERIMETEREN

Pluskilen skal forbinde Albertslund stationsområde med resten af midtbyen.

- Pluskilen bevæger sig gennem midten af fængslet for at invitere nysgerrige helt indenfor bag murene i det gamle 
fængsel.
- Pluskilen er et varieret oplevelsesbånd der forbinder boligområder med sportsbaner, fængselsmuren og de 
omkringliggende instutitioner.
- Pluskilen fungerer som en bred fællessti med nem fremkommelighed for cyklister og gående.
Pluskilen forbinder stationen med parken, boliger, fængslet og videre ud i resten af Albertslund.

PLUSKILEN
NERVEBANEN GENNEM OMRÅDET
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PARKERING PUNKTHUSE MULIGT BYGGEFELTETAGEBOLIGER

FÆNGSLET SET FRA LUFTEN

PLUSKILEN SET FRA FÆNGSELSMUREN UDSIGT MOD FÆNGSLET FRA EGON BROEN 

BYRUM MELLEM HUSENE


