Container Living og Arkitema opfører
nyskabende containerboliger på Musicon
Overalt i Europa skyder nye containerboliger op og Musicon er ingen undtagelse.
I Roskildes kreative bydel opføres 30 nye boliger bestående af containere sat
sammen på stålrammer. Boligerne opføres af Container Living og er tegnet i
samarbejde med arkitektfirmaet Arkitema.
At ombygge skibscontainere til nyskabende og kreative boliger har vist sig at
være et attraktivt koncept, og de kommende boliger - også kaldet Beat Box,
indrettes efter alle tidens krav til bygningsreglementet, herunder energi og
komfort. Boligerne opføres centralt på Musicon - på hjørnegrunden mellem
Rabalderstræde og Penselstrøget, og skrives ind i de rå og industrielle rammer
tæt ved Containerstriben og Roskilde Festival Højskole.
I bebyggelsernes stueetager, etableres publikumsorienterede aktiviteter i form
af butikker, café/restaurant eller lignende og med de nye boliger og erhverv i
bunden, er bydelen godt på vej mod en realisering af de 1.000 boliger og 1.000
arbejdspladser, som forventes at blive etableret i de kommende år.
”Jeg er glad for udsigt til endnu mere liv i den kreative bydel de kommende år.
På Musicon er der plads til alle og det understreger de mange forskellige byggestile virkelig. Musicon er nu for alvor ved at blive en bydel, hvor mangfoldigheden
trives i form af de mennesker der besøger, bor og arbejder i bydelen”, udtaler
borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.
Containerboligerne består af en stueetage i beton med store glaspartier, hvilket
er med til at knytte bygningen til områdets historie. Ovenpå denne base bliver
der bygget en stålkonstruktion, der fungerer som en slags reol, som holder de
48 containere. Ved hjælp af de store reoler, opnår arkitekterne en hvis fleksibilitet
i de restriktioner, som en container i sagens natur giver.
”Beat Box er et sjovt og udfordrende projekt (…) Vi giver Musicon-bydelen nogle
helt unikke og autentiske boliger og der er ingen tvivl om, at disse boliger
passer perfekt til områdets rå fremtoning.” Adm. direktør hos Container Living,
Brian Gade fortsætter ”samtidig ligger Beatbox i perfekt forlængelse af vores
projekt i Kanalbyen Lillebælt i Fredericia, hvor vi allerede har fået BR15 byggetilladelse til opførelse af containerbyggeri i flere etager.
Boligerne på Musicon opføres i henholdsvis 30, 60 og 90 kvm., og med en
central placering i bydelen, får de kommende beboere god udsigt ud over
Rabalderstræde og til Ragnarock Museets ikoniske guldbygning.
”Vi har bygget i 20 år og altid være fascineret af det urbane og industrielle look
en container tilbyder. Vi kan skabe helt nye og banebrydende bymiljøer, der
virkelig kan noget andet. Samtidig med, at det industrielle om minimalistiske
er i højsædet, sker dette uden, at gå på kompromis med bygningsreglementet,
kvaliteten og livsglæden” slutter Brian Gade.
Fakta:
• Boligerne vil blive udbudt som privat udlejning, drevet og ejet af Container Living.
• Læs mere om Container Living på deres hjemmeside.
• Læs mere om Arkitema Architects på deres hjemmeside.

