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forord

Dette er hovedrapporten til afgangsprojektet lys atmosfære fremtidens hospital på arkitektur specialet ved Arkitektur & Design på Aalborg 
Universitet foråret 2010.
Projektet tager udgangspunkt i det nye Odense Universitetshospital og omhandler nytænkning af lysatmosfæren i forhold til hospitalet. 
Der arbejdes med lysatmosfæren i tre niveauer; sengestuen, de halv private forums og det offentlige forum. Projektets mål er at udforme 
bygningsform, konstruktion og facade således at der skabes en lysatmosfære som tilgodeser patientens behov i de tre forskellige niveauer 
og derved gør omgivelserne til en del af det helende miljø på hospitalet.

Projektet indeholder en overordnet bearbejdning af bygningsvoluminer til det resterende hospital, herunder behandling og sengeafsnit, samt 
en bearbejdning af konteksten. 

Rapporten indeholder designproces, detaljering og præsentation. Den første del af rapporten viser hele den integrerede designproces som 
indeholder udvikling af bygningsvoluminer herunder facader, udvikling og organisering af planer samt udvikling af det strukturelle system. 
Gennem processen er der anvendt skitsering, modelforsøg og tekniske overvejelser, som vil blive præsenteret i rapporten. Den sidste del af 
rapporten indeholder præsentation af projektet gennem tegningsmateriale og renderinger.   
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english resume

This project is the final project in architecture and design, Aalborg University 2010. 

The main theme for this project is light-atmosphere in the hospital.  Through studies of the light it is found out that light is way more than 
just light. It can be used to create an atmosphere in a room. This is very important in a hospital were the users are very weak. They have to 
spend a lot of time in the patient room and the socializing rooms. One of the problems with the hospital today is that there are not any good 
places to be in the hospitals. This can be change be the light –atmosphere. The light-atmosphere will be designed in three levels: patient 
room, private forums, half private forums and the official forum. Through this project it is the goal to develop the building shape, the con-
struction and facades so that there will be a light-atmosphere for the patient. The patient is the focus area in this project which means that 
we have to develop a light-atmosphere strategy for all four parts of the hospital. In the patient room the ideas of a system which the patient 
himself can decide which atmosphere he or she want. Therefore, in the patient room there are three types of panels which can be or not be, 
in front of the window to create an atmosphere related to the patient and what he or she is doing. In the bigger private forums outside the 
patient rooms, the panels are also used. But here they cannot be moved. They are placed by the function of the area, in order to make an 
atmosphere that is suitable for all the patients.  The panels are still used, but not for choosing yourself. In the bigger forum it has to be an 
atmosphere that can be used of all people because this is the most visited area in the hospital. A structure with columns that 
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indledning

Processen i dette projekt bygger på den integrerede design proces. 
Det vil sige at processen indeholder både tekniske og arkitektoniske 
aspekter. De aspekter der er fokus på i dette projekt er; arkitektoniske 
virkemidler, lys indfald, udsyn, konstruktion og tektonik. Disse emner er 
behandlet parallelt i næsten alle faser af projektet. De forskellige emner 
er behandlet på forskellige niveauer i de forskellige faser i processen. 
F.eks. er lys behandlet mere overordnet i den første fase, mens den er 
behandlet gennem lysforsøg og Dial Europe analyser i de senere faser.
Af hensyn til formidlingsværdien, er processen forsimplet til en lineær 
proces, der gør udviklingen af de forskellige faser mere overskuelig. Den 
ene proces omhandler bygninger og planer mens den anden omhandler 
det strukturelle system. De to processer har været sideløbende gennem 
hele projektet og har været afhængige af hinanden. Det er dog vanskeligt 
at overskueliggøre udviklingen gennem projektet i denne form og det 
er derfor valgt at opdele de to processer. Det vil dog hele tiden være 
tydeligt at de to processer afhænger af hinanden lige som de begge 
beskæftiger sig med projektets hovedemner som genkendelighed, lys 
og udsyn.

inspira
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brainstorm

På foregående side ses en del af den ispiration der er kigget på, 
som indledning til designprocessen. 
Efter indsamling af inspiration, er der lavet en skitserings brain-
storm. Her er der skitseret på alle de ideer gruppen havde. Denne 
brainstorm er udført for at se på alle de ideer gruppen havde. Der 
er skitseret uden noget egentligt mål for øje og uden nogen be-
grænsninger. Dette for ikke at udelukke nogen ideer for fra starten. 
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Denne fase er den indledende fase i designprocessen 
og omhandler den overordnede bebyggelse af grun-
den. Det vil sige forsøg og analyse af bygningsty-
pologi og bebyggelsens placering på grunden. Byg-
ningstypologi og organisering er vigtigt for at kunne 
skabe et hospital der har patienten i fokus. Organ-
isering og bygningsvoluminer er baggrunden for den 
senere bearbejdelse af rummene i hospitalet. Derfor 
er denne fase vigtig selvom projektets hovedtema 
er lysatmosfære. I denne fase er der anvendt arbe-
jdsmodeller, skitsering og lysstudier.
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Typologistudierne er udarbejdet som en brainstorm hvorefter de er vurderet efter de opstillede succeskriterier. Formålet er at finde ud af 
hvilken bygningstypologi vi vil arbejde med. succeskriterierne er
 
- By karakter i bebyggelsen for at skabe hjemlighed og genkendelighed 
- Mulighed for godt lys indfald, forum og sengestuer
- Mulighed for kontakt med omgivelserne
- Integration af forum

step 
typologi 

Der arbejdes videre med model nr. 5 og 6. Der ønskes en by struktur men samtidig en opdeling af sengestuer og behandlingsafdeling, som 
det ses i model 6. Model 6 er dog for lineær og forum bliver let set som en bred gang i stedet for opholdssteder. I model 5 er der større 
mulighed for at arbejde med rumdannelse i forum. en mindre lineær model vil samtidig give større muligheder for at arbejde med lysindfal-
det.   
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1: Tårn med sengeafdeling i den ene side og behandling i den an-
den samt forum i midten. Bygningsvolumen er meget kompakt og 
det vil derfor være svært at arbejde med lyset i forbindelse med 
forum.  Af samme grund bliver bygningen ikke en del af omgiv-
elserne og virker stor og frastødende. 

2: To flade bygninger hvor forum er placeret på to etager, med 
sengeafsnit og behandling forholdsvis under og over. Der er 
bedre mulighed for at arbejde med lyset i forhold til forum da der 
er mere åbent hertil. Dog er der ikke nogen forbindelse mellem fo-
rum og sengestuerne, da det er adskilt af etagerne hvilket gør det 
svært at arbejde med flere niveauer af forum. Bygningsvolumenet 
er ikke integreret i omgivelserne og virker meget lukket. 

3: Fem bygninger opdelt med sengeafsnit i den ene side og be-
handling i den anden samt forum i midten. Bygningerne er mindre 
og lysindfaldet vil derfor være bedre. Dog ligger forum stadig 
mellem to massiver, hvilket vil gøre det svært at arbejde med lyset 
her. Omgivelserne er bedre integreret da bygningsmassen er delt 
ud på fem bygninger. Dog er bygningskroppene stadig meget 
tunge og lukkede.  

4: Et stort massiv hvor forum er integreret. Bygningsvolumen er for 
stor, massiv og lukket. Der er ingen forbindelse til omgivelserne 
og den store volumen gør det svært at arbejde med lysindfaldet. 

5: Behandling og sengeafsnit er delt ud på mange små bygn-
ingsvoluminer, som er delt ud over grunden. Forum er placeret 
mellem bygningerne og bliver derfor integreret i bygningerne og 
omgivelserne samtidig med at der er stor mulighed for niveau op-
deling af forum. Dog dækker forum et alt for stort område i forhold 
til det realistiske. Den meget åbne struktur giver gode muligheder 
for at arbejde med lyset i både forum og sengeafsnittene. 

6: Behandling og sengeafsnit er delt ud på mange små voluminer, 
som er retningsplaceret hvilket giver en mere rolig bebyggelses-
plan. Den åbne og lette bebyggelse giver en god forbindelse til 
omgivelserne og en åbenhed overfor brugeren. Forum er en del af 
bebyggelsen og omgivelserne og samtidig giver den meget lette 
struktur gør at der er stor mulighed for at arbejde med lyset i både 
forum og sengeafsnittene. Dog dækker forum stadig over et meget 
stort areal på denne model, hvilket ikke er realistisk.
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Disse studier, af placeringen p[ grunden, er foretaget ud fra modelforsøg med modeller i 1:2000 samt skitsering. Studierne er udarbejdet 
som en brainstorm hvorefter de er vurderet.
Formålet er at sammenholde resultatet med resultatet af typologistudierne og derved kunne udarbejde en masterplan som opfylder de givne 
succeskriterier.  

spredt

samlet

grupperet

små samfund

retningsbestemt
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Med den opnåede viden og problemstillinger, fra step 1, arbejdes der nu mere detaljeret med den overordnede bebyggelsesplan, for 
hele hospitalet. I modelarbejdet er det sengeafsnittet (blå) der er udviklet mens behandlingsbygningerne er fastsat til en form, da 
der ikke arbejdes med dem i dette projekt. Da lysatmosfære er hovedtemaet i dette projekt, er der arbejdet med modellerne ud fra 
ønsket om en bebyggelsesstruktur der giver bedst muligt lysindfald. Samtidig er kriterier som udsyn, kontakten med omgivelserne 
samt integrationen af forums vurderet, da disse har stor betydning i forhold til at udforme en bygning hvor der kan arbejdes med 
lysatmosfære. Der er lavet lysstudier på alle modeller i dette step. Resultatet af disse kan ses i bilagxxx.

step 
bebyggelsesplan



23

Model nr. 1 - 2: opløsning af sengebygningerne for at få flere små bygninger 
som giver bedre lysforhold og bedre forbindelse mellem omgivelser, forum 
og bygningerne.  – stadig for meget system, for ensformigt. Ikke optimalt i 
forbindelse med lys. 

Model nr. 3 - 4: opløsning af systemet. Tilfældig placering så der dannes 
mange forskellige forbindelser til forum og omgivelserne. –den tilfældige plac-
ering gør at lysforholdene for sengeafsnittene ikke er optimal
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Model nr. 5: udviklet i forhold til lysstudier således at der kommer så meget lys til 
sengeafsnittene og forums som muligt. Sengebygningerne er placeret så der skabes 
forskellige forbindelser til forum samt gode rum uden om sengebygningerne. – det 
offentlige forum bliver for langt og uden definerbare rum. 

24

offentlige forum blivevvvvvvvvvvvvvvv r for langt og uden definerbare rum. 
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I denne fase arbejdes der mere dybdegående med 
bygningerne. Der udvælges en bygning fra master-
planen som vil blive gennemarbejdet med henblik på 
at skabe en planløsning som stemmer overens med 
projektets vision. Udviklingen af sengestueplanen er 
vigtig for udarbejdelsen af forums og lysatmosfære. 
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nedbry

step 
sengestuer 

Der tages udgangspunkt i et enkelt sengeafsnit. Der udarbejdes 
planløsning for denne enhed, med sengestuer, sekundære faci-
liteter, personale faciliteter og forums med forskellige funktioner 
(jf. funktionsdiagrammet i programmet). 
Illustration xx viser hvilken sengebygning der er udvalgt. 
Dette projekt beskæftiger sig ikke med indretningen af sengestuen. 
Der er derfor taget udgangspunkt i 1-sengsstuen fra ”den gode 
sengestue” fra godtsygehusbyggeri.dk.

Dette første step tager udgangspunkt i hvorledes den traditionelle 
opbygning af en sengeafdeling, kan nedbrydes. Den traditionelle 
opbygning består af en lang gang med sengestuer samt øvrige 
faciliteter på den ene (eller begge) sider. Patientfaciliteterne er 
ofte placeret i rum lige som sengestuerne eller på gangen. Det 
ønskes at nedbryde denne organisering og sammensætte min-
dre sengestueenheder á ca. seks sengestuer med dertilhørende 
sygeplejerstation og patientfaciliteter.
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rydning
Processen for nedbrydningen af den traditionelle sengestuegang blev indledt med en brainstorm af forskellige nedbrydningsmuligheder. 
Denne nedbrydning ses nedenfor.
De indledende tanker angående nedbrydningen af den traditionelle sengestuegang var at gangene skulle nedbrydes helt, hvilket ville skabe 
rumdannelser mellem de primære funktioner (sengestuer og sygeplejestationer) til de små forums. Det viste sig dog at denne nedbrydning 
gav en for kompleks form og rummene til de små forums blev for store, hvilket ville gøre det svært at danne intime, hyggelige zoner. Grun-
det problemerne med den komplekse nedbrydning blev udgangspunktet til sammensætningen af sengestueafdelingen en simpel nedbryd-
ning af den traditionelle sengestuegang, hvor der er 6 sengestuer til den ene side og sygeplejestationer, depoter mv. til den anden side. (ill. 
07)

Ill. 07
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sammens

Ud fra den foregående løsning arbejdes der nu med at sammen-
sætte sengestueenhederne til en hel sengeafdeling. Herunder 
også alle praktiske faciliteter. I sammensætningen er det vigtigt at 
der er mulighed for at skabe gode arealer til forums. Her skal der 
både være plads til intime og sociale ophold osv. (jf. funktionsdia-
grammet s. xx i programmet). 

Den overordnede planløsning for sengestuen fremkom af at rotere og spejlvende løsningen fra nedbrydningen.  Herved blev der også dannet 
små torve, som kan anvendes til små forums. 

Ved at flytte volumenerne lidt var det muligt at danne forums af forskellige størrelser og med varierende views fra bygningen. På plantegn-
ingen er det vægtet at funktioner, så som godselevator og depoter med tilknytning til transporten i godselevatoren centralt, så den daglige 
gang mindskes. Yderligere er det valgt at sygeplejestationerne er placeret midt for de 6 sengestuer, hvilket skal lette overvågningen af alle 
stuerne. 
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nsætning
Plantegningen blev dog videre arbejdet, for at undgå den lange transportvej fra forum til den sidste forgrening. Derfor blev forgreningen, der 
fører fra forum, skubbet hen midtfor den tværgående volumen. (ill xxxx) Det gør at der skabes et fælles torv for de fire forgreninger i centrum 
for bygningen. Torvet skal danne det grundlæggende areal for de små forums. Yderligere er der placeret opholdsrum for enden den syd-
vendte forgrening. Personale faciliteterne er placeret i enden af den vestvendte sengeblok.

Problematikken angående denne plantegning var at der var sengestuer mod nord. Dette var gjort for at nedbryde gangens forløb fra øst 
mod vest. For at få sengestuerne mod syd blev forgreningerne mod øst og vest forskubbet i forhold til hinanden, hvilket gjorde at det stadig 
var muligt at forskyde gangforbindelserne. Yderligere er opholdsrummet mod syd gjort væsentligt større. Dermed ser den endelige plan 
således ud.
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Funktionerne i de private forums kan opdeles i de funktioner, der skal være på hver etage, såsom forskellige sidearealer, legeområde, 
tv-stue mv., og funktionerne som kun er på en af etagerne i sengeblokken, såsom helsecenter, spiseområde med lille køkken, meditativt 
område mv.. Det meditative rum og terrassen placeres højt i bygningen for at kunne nyde udsigten ud over de grønne arealer mod syd. 
De resterende funktioner placeres enten i opholdsrummet mod syd, eller ved torvet i centrum af bygningen. Der varieres med placeringen 
for at skabe varierende oplevelser for brugerne. Eksempler på de forskellige indretningsløsninger kan ses på modsatte side. De resterende 
løsninger kan ses på plantegningerne i tegningsmappen, tegningsnumrene fra 2.2010.1 til 2.2010.6.

step 
forum
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step 
lysatmosfære - sengestue
Som indledning til arbejdet med lyset på sengestuerne, blev der lavet en brainstorm på forskellige vinduesplaceringer. For alle forslag blev 
der lavet analyse af sollyset ved både at teste den via modelforsøg i Heliodonen og lave DialEurope beregninger af dagslysfaktoren. Gen-
nem lysstudierne i Heliodonen blev det vurderet at modellen nedenfor var den bedste løsning. Her kom der en stor mængde jævnt lys ind, 
hvorved der var mulighed for at arbejde med bearbejdning af lyset. Illustrationerne nedenfor viser januar måned kl. 12.00 og april måned 
kl. 12.00. dagslysfaktoren i denne model er ok.  Alle resultater af forsøg og Dial Europe kan ses i appendix 1. Brainstormen gav en fornem-
melse af at vinduesstørrelse og placering var vigtige faktorer både i forhold til dagslysfaktoren og det visuelle lysindfald. Ligeledes er der 
lavet studier af patientens synsvinkel (ill. 08) fo at bedømme vinduesstørelsen og placering.  

I sengestuen er vigtigt at patienten selv kan påvirke og vælge hvilken stemning han/hun ønsker gennem lysatmosfæren da dette giver større 
følelse af hjemlighed og større tilfredshed (jf. lyskoncepter i programmet).  Det var derfor nødvendigt kun at lave ét vindue i sengestuen, så 
vinduesudformningen ikke strider imod princippet om selvbestemmelse. Derfor blev det undersøgt hvor stort et vindues parti der var nød-
vendigt for at få godt dagslys på sengestuen. Der blev vurderet mellem hele endevæggen, halvdelen, en tredjedel og en fjerdedel. Resul-
taterne ses i appendix 2. Ud fra dagslysberegninger og praktiske hensyn, blev det bestemt at vinduespartiet skal fylde halvdelen af væg-
fladen, eftersom dette giver en god dagslysfaktor, en jævn fordeling af lyset i rummet samt en tilpas fordeling af vindue og væg i forhold til 
udsyns og privathed. 

januar kl. 12.00  april kl. 12.00
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Ill. 08

Da patienten opholder sig på sengestuen det meste af den indlagte tid, er det vigtigt at lysatmosfæren kan tilgodese alle patientens behov, 
når patienten vil. For at skabe en lysatmosfære vha. dagslyset gennem vinduerne, skal lyset filtreres. Dette kan det blive ved at anvende 
paneler, som manuelt kan trækkes for vinduet. For at kunne udvikle disse paneler er det nødvendigt at se på hvilke stemninger der ønskes at 
lysatmosfæren skal give.  
Da patienten opholder sig på sengestuen det meste af den indlagte tid, er det vigtigt at lysatmosfæren kan tilgodese alle patientens behov, 
når patienten vil. For at skabe en lysatmosfære vha. dagslyset gennem vinduerne, skal lyset filtreres. Dette kan det blive ved at anvende 
paneler, som manuelt kan trækkes for vinduet. For at kunne udvikle disse paneler er det nødvendigt at se på hvilke stemninger der ønskes at 
lysatmosfæren skal give. 
Der er udarbejdet tre collager som viser de stemninger der ønskes på sengestuen. De tre collager ses på de næste sider. 
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hule

morgensol

varme
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friskdynamisk

liv
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Essensen af hver af de tre stemninger er udvalgt ved at se på et lille udsnit af lysfiltreringen eller skyggerne fra billederne, for derved at få 
en abstrakt virkning af stemningen.

diffust lys

rettet lys

brudt lys
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Ud fra disse essenser, er der udviklet forskellige paneler, som afprøves i heliodonen for derved at kunne undersøge lys-skyggevirkningen. 
de forskellige forslag ses herunder.  

lameller translucent

klart glas

lameller 

træ

lameller

lameller

huller

translucent

huller
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Ud fra lysforsøgene blev et panel med striber af translucent glas, et panel med en stålplade med huller i forskellige størrelser og et panel 
med lameller valgt. Det førstnævnte panel skal skabe stemningen om det bløde, luftige og himmelske. Det andet panel skal skabe dynamik 
og liv med de forskellige skyggevirkninger der kommer hen over døgnet og årstiden. Det sidstnævnte panel skal have lameller af træ, som 
skal give varm stoflighed til rummet. Lamellernes lange skygger kan ses i morgen og aften timerne. For facaderne mod syd har panelet med 
lamellerne også en solafskærmende funkton. Ved at kombinere flere af panelerne opnåes andre skyggevirkninger.

brudt lys - frisk - dynamisk - liv

diffust lys - luftig - blød - ren - himmelsk

rettet lys - hule - varme - morgensol

bru

r

diffust ly
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Ved at kombinere flere af panelerne, opstår der andre skyggevirkninger. nedenfor ses nogle kombina-
tioner.
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lysatmosfære - forum
I forum, der ligger mod syd i den sydvendte forgrening, er vinduespartierne mod øst og vest en forlængelse af vinduespartierne på de 
pågældende facader. Vinduerne mod syd er lavet fra gulv til loft pga. det er rekreative rum, hvor udsigten gerne skal nydes mest muligt. 
I forum i centrum af sengeblokken bliver der et meget dybt rum. Derfor er der lavet en Dial Europe beregning af dagslys faktoren, for at sikre 
at der er nok lys i opholdszonerne. Det vigtigste er opholdszonerne, eftersom gangarealerne skal have arbejdsbelysning, hvilket skal sikres 
ved kunstig belysning. (Ill. 09) På illustration 10 kan det ses at dagslysfaktoren bliver fin i opholdszonerne. I gangarealerne er dagslysfakto-
ren lige under det tilstrækkelige, men som nævnt tidligere skal dette være kunstig arbejdsbelysning. 
Lysatmosfæren i forums sikres ved paneler som i sengestuerne. Forskellen fra sengestuerne er at i forum er der flere mennesker, hvilket gør 
at det ikke er optimalt med selvbestemmelse. Derfor fremstår lysatmosfæren som fastsatte paneler. Panelernes placering er bestemt ud fra 
de enkelte forums funktion, så stemningen i lysatmosfæren passer til forums funktion. 

Ill. 09

Ill. 10
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I det meditative rum er der anvendt lameller i den ene ende for at skabe en hule stemning 
mens der er andvendt translucente paneler i den anden ende for at skabe en lys, ren og let 
stemning.

Her er der anvendt lameller ved sækkestolene 
for at skabe en varm stemning.
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Denne fase indeholder designprocessen af det of-
fentlige forum. Det vil sige det forum som forbinder 
sengeafdelingerne og behandlings-afdelingerne. Hele 
dette forum er bearbejdet over-ordnet, mens der er 
udvalgt en mindre del af det, som er bearbejdet i de-
taljer. I udviklingen af denne fase er der hovedsageligt 
anvendt skitsering og mo-delarbejde. 
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step 
bebyggelse

Med udgangspunkt i resultatet fra fase 2, arbejdes der nu videre med bearbejdningen af den 
overordnede bebyggelsesplan fra fase 1. I denne fase arbejdes der med forløbet gennem det 
offentlige forum samt rumdannelse i forhold til de funktioner der skal være i det offentlige og 
halvprivate forum (jf. funktionsdaigrammet i programmet). For at undgå det lange, uoverskue-
lige gangforløb ned gennem forum, ønskes det at skabe nogle fokuspunkter i form af torve og 
haver. Dette vil gøre det lettere for patienten at forholde sig til hospitalet, da han/hun ikke skal 
forholde sig til et ret stort areal ad gangen. 

I udformningen af forum, er der arbejdet ud fra formen på sengeblokken fra fase 2. 

1. Sengeblokkene er placeret ved siden af hinanden. Det er dog tydeligt at denne bebyggelsesplan ikke fungerer. Sengeblokkene 
ligger meget tæt op af hinanden, hvilket skaber et ubrugeligt rum mellem blokkene. Forbindelsen til forum er ligeledes ikke optimal. Der er 
et meget stort og åbent areal ind til forum hvilket vil gøre det umuligt at udnytte arealerne. Ydermere danner blokkene meget store og lange 
åbninger mod forum hvilket ikke danner den ønskede torvedannelse da der bliver for mange og for store torv. Der skal derfor arbejdes med 
en transformation af sengeblokkenes form. 
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2. For at skabe markerede torv, er behandlingsbygningen placeret som en lukket væg ud til forum, hvor fire åbninger er med til at 
definere torvene. Der er dog i dette tilfælde for meget behandlingsareal. Sengeblokkene er transformeret om til andre former så der er 
bedre mulighed for torvedannelse. Formen er dog ikke optimal. Der bliver mange store åbninger, som vil genere i forhold til synligheden af 
torvene. 

3. Behandlingsbygningerne er opdelt igen, men er nu vendt således at de vender med åbningen mod forum de steder hvor de skal 
danne et torv. Der bliver dog stadig mange store åbninger, som ikke understøtter ideen. For at afhjælpe dette er der placeret små bygnings-
voluminer som indeholder cafe osv. 
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4.  De sengeblokke der danne problemer før er nu transformeret om således at de understøtter torvedannelsen ned gennem forum. 
Det er dog stadig ikke en optimal løsning i forhold til synsligheden af torvene. Ydermere fylder sengeblokkene et alt for stort areal i forhold 
til behandlingsbygningerne. 

5. Sengeblokkene er transformeret så de kan placeres mere kompakt. En af blokkene er placeret i enden af forum for at skabe en 
afslutning. Sengeblokkene er placeret således at der dannes torve hvor der er mulighed for at udnytte arealet mellem to bygninger. Dette 
giver fire synlige torv ned gennem forum. Selvom sengeblokkene ikke danner ret meget lukket væg ud mod forum, er torvene stadig meget 
synlige idet det er aå markente torvedannelser på begge sider af det gennemgående forum. Torvene er afgrænset af glasvægge ud mod 
haverne ligesom det gennemgående forum er afgrænset ud til omgivelserne vha. glasvægge. 
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step 
offentlig forum
Ud fra den overordnede bebyggelsesplan, fra forrige step, organiseres hele det offentlige forum nu. De forskellige funktioner placeres efter 
den grad af privathed der ønskes. Således at de mest offentlige funktioner placeres i det åbne forum, som små rumdannelser, mens de 
mere private placeres i den nederste etage i nogen af bygningerne, eller inde på torvene. 
For at synliggøre torvene, give dem karakter, og styrke forholdet mellem ude og inde, arbejdes der med forskellige haver i forbindelse med 
torvene. Der arbejdes med forskellige typer af haver; blomsterhave, vandhave, grøn have og stenhave. Illustrationen nedenforv iser, på 
skitseniveau, placeringen af de forskellige funktioner i forum.     
For at skabe dels privathed og intimitet og dels praktisk afskærmning, arbejdes der med rum i rummet i forbindelse med funktioner som 
socialt ophold og blomsterbutik. 



52

step 
torvet og haven
Der er udvalgt en lille del af det offentlige forum, som vil blive detaljeret bearbejdet. Dette gælder det åbne forum, torvet og haven. Ill. Xx 
viser det udvalgte område. 
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Torvet  

I det åbne forum bliver torvet defineret af en bærende søjle i midten og en stor siddetrappe placeret i midten. Dette bryder det lange forløb 
og signalerer at der er et torv der. 
Til højre for det åbne forum fortsætter granitgulvet ud i torvet. Her er der placeret en blomsterbutik som er defineret ved en rammekonstruk-
tion med glasvægge. Derved bliver den et afgrænset rum samtidig med den er en del af torvet. Rundt om søjlen skifter gulvbelægningen til 
trægulv og danner dermed et socialt opholdsrum, i rummet.  
Til venstre for det åbne forum skifter gulvbelægningen til træ og definere derved et café miljø. I den ene ende er selve cafeen placeret hvor 
der er siddepladser rundt om. Fra cafeen er der udgang til terrassen, hvor der ligeledes er siddepladser. Søjlen i rummet definere et skift og 
herefter hæver der sig en lav, bred siddetrappe hvor der på toppen er mulighed for afslapning. 
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Haven
Denne have er blomsterhaven. Fra cafeen er der udgang til træ terrassen hvorfra man kan fortsætte ad stier, rundt om forskellige højbede. 
Højbedene danner små huler hvor der er siddepladser. Derved skabes der private små rum i haven. 

Fortsætter man yderligere er der anlagt en lille legeplads. Rundt om sti forløbet er det anlagt græsplæne helt op til bygningerne med undta-
gelse af den del der indeholder sengestuer. Her er der anlagt et vandspejl for at undgå gener for patienterne på sengestuerne.   
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step 
lysatmosfære
Lysatmosfære i det offentlige forum er en vigtig del af udviklingen og høre sammen med udviklingen af strukturen i rummet. Som beskrevet 
i afsnittet ”lyskoncepter”, er dette et meget offentligt rum, som vil blive brugt af mange forskellige personer og opholdene her er forholdsvis 
korte. Det er derfor vigtigt at skabe en lysatmosfære som kan til gode se alle behov, uden at være for specifik. Samtidig skal lysatmosfære 
være ”konstant” med dette menes at den ikke kan ændres af brugeren da dette ikke er oplagt da rummet bruges af så mange forskellige 
mennesker. Lysatmosfæren skal understøtte det indtryk det ønskes at hospitalet skal give brugeren, nemlig åbenhed, menneskelighed, lys, 
velkomst og anti-institution. nedenfor vises hvilken atmosfære der ønskes.

lys

åben

skygger
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Indledning: Denne proces omhandler udviklingen af 
det strukturelle system i det offentlige forum. Kon-
struktionen skal bære tagkonstruktion samt under-
støtte glasvæggene. I projektet er processen forløbet 
parallelt med udviklingen af fase 3, men beskrives, 
pga. formidlingen, som en selvstændig proces. 
Processen omhandler udviklingen af den bærende 
struktur i det offentlige forum. Her er fokus stadig på 
lysatmosfæren, som sammen med de konstruktive 
krav og det arkitektoniske udtryk er styrende i pro-
cessen. Design processen bygger på modelarbejde, 
skitsering, lysforsøg og beregning. 
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step 
konstruktionsprincipper og tag
I dette første step er der set på hvilken type konstruktionstype der ønskes at arbejde med. konstruktionen skal bære tagkonstruktionen samt 
glasvæggene. Der er undersøgt to forskellige konstruktionsprincipper, som er vurderet ud fra den oplevelse af rummet den giver. 

Rammekonstruktion:: Denne konstruktion giver et meget åbent 
rum idet der ikke er nogen elementer der befinder sig i rummet, 
da det er væggene der er det bærende element. Derved bliver 
strukturen ikke en del af rummet under den, og den er dermed 
ikke med til at skabe rum. Da det er en rammekonstruktion hvor 
væggene er bærende, kan strukturen ikke fortsættes ud i f.eks. 
torv.

   
Søjle-bjælke konstruktion:: Denne konstruktion bliver en del af 
rummet da søjlerne, som er det bærende, indtager rummet og 
bliver en del af det. Her kan der derfor arbejdes med rumdannelse 
vha. søjlerne. Søjlernes placering i rummet giver rummet liv og 
effekt samtidig med at de let bliver bemærket af besøgende. Da 
søjlerne er det bærende element er friheden her lidt større end i 
rammen da søjlerne kan placeres forskellige steder alt efter behov. 

For at kunne vurdere hvilken konstruktionstype der er den bedste, er det nødvendigt at se på tagkonstruktionen over forum.



59

Tag: For at kunne arbejde med lysatmosfæren i rummet ønskes der et glas tag så der er mulighed for at udnytte både sollys og himmel-
lys. Ligeledes vil et glastag give forum et åbent og lyst udtryk som stemmer godt overens med ønsket om forbindelse til omgivelserne og 
glasvæggene i forum. 
Et fladt glastag er ikke en optimal løsning af flere grunde. Et fladt glastag vil meget hurtigt blive beskidt og rengøring af et sådan tag er 
meget besværligt. Ydermere vil al sol gå direkte ned gennem taget hvilket vil give overophedning og ikke særlig godt lys da det er det dif-
fuse lys der ønske at arbejde med i forhold til lysatmosfære.  

Kombineres taget med et fladt tag og et skrå glastag opstår disse problemer ikke. Et glastag med en hældning på min. 20° er selvrensende 
og rengøring er derfor ikke nødvendig. Ved at anvende et ikke-glastag som det vandrette tag undgås en del af det direkte sollys, men solen 
vi ramme de skrå glasflader og dermed gå ind og ramme bygningens vægge og konstruktioner som et diffust lys.  

Med denne tagløsning er det optimalt at vælge en kombination af rammekonstruktion og søjle-bjælke konstruktion. En rammekonstruktion 
bliver det bærende element under det flade tag og det skrå glastag mens søljer vil være rammens bærende element og understøtte det flade 
tag. 

fladt tag og et skrå glastag opstår disse problemer ikke. Et glastag med en hældning på m
e nødvendig. Ved at anvende et ikke-glastag som det vandrette tag undgås en del af det dddddddd
er og dermed gå ind og ramme bygningens vægge og konstruktioner som et diffust lys.  

det optimalt at vælge en kombination af rammekonstruktion og søjle-bjælke konstruktion
nt under det flade tag og det skrå glastag mens søljer vil være rammens bærende elemen

ejde med ddd i forhold til lysatmosfære.  

t fladt tag og et skrå glastag opstår di e problemer ikke Et glastag m en hældning på mifladdttttttttt tag og et skrå glastag opstår dissssssss e problemer ikke Et glastag med en hældning på m
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step 
brainstorm
Denne fase er første fase af udviklingen af strukturen og bygger på to brainstorms. I den første brainstorm er der samlet billeder af forskel-
lige strukturer der kan inspirere i projektet. I den anden brainstorm er der arbejdet med modeller og skitser i alle former for strukturer. Dette 
for at afprøve alle ideer og ikke afvise nogen muligheder på forhånd. 

De to brainstorms fungerer som inspiration og vurderes derfor ikke ud fra nogle specifikke parametre. Den første brainstorm fungerer mest 
som inspiration hvor billederne taler for sig selv. Den anden brainstorm kommenteres for at sætte ord på hvilke arkitektoniske virkemidler 
der er arbejdet med, for at kunne bruge dette videre i processen. Samtidig er der tænkt på hvilke kvaliteter de forskellige strukturer kan have 
i forhold til lysatmosfære. 
På modsatte side ses den første brainstorm. 
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Ud fra denne brainstorm er der valgt at arbejde videre med udviklin-
gen af en struktur som relaterer til naturen. Da dette i samspil med 
lysatmosfæren vil give en genkendelighed til rummet. 
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step 
udvikling
Ved at anvende inspiration fra naturen skabes der en relation mellem ude og inde, samtidig med at strukturen relaterer til noget genkend-
eligt, hvilket vil give patienten en tryghed. Der er set på forskellige mønstre i naturen som kan anvendes i udviklingen af søjlen. De næste 
sider viser forskellige elementer i naturen som kan føres over på et strukturelt system.  
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Der vælges at tage udgangspunkt i træet som naturligt element. Den struktur og det system træet har, skal nu føres over på en konstruktiv 
struktur. Modellerne nedenfor viser forskellige forsøg på dette. 

Her er der arbejdet med det forgrenende system hvor søjlerne står som træer hvor grenene udgør tagkonstruktinen. 
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Her er der arbejdet med at gøre strukturen mere tredimensionel. Modellerne viser en variation i hvor, forgreningen starter. Jo længere for-
greningen starter nede af ”stammen”, jo mere bliver den en del af rummet og jo tydeligere for brugeren bliver referencen til træet. 
Skitsen nedenfor viser hvorledes det er tænkt at søjlen skal fungerer med rummene. Ved at lade søjlen gå gennem etagerne bliver den en 

del af rummet og brugeren kommer i tæt kontakt med den. 
Ses søjlen i forhold til lysatmosfæren giver den kun meget lidt skyggeeffekt da forgreningen sidder forholdsvist højt. 

Ses søjlen i forhold til mennesker, syner søjlen ikke af ret meget. Effekten af træet findes kun foroven og kun hvis man kigger opad kan 

man få fornemmelsen af at man går under et træ. Samtidig skal det overvejes om brugeren af hospitalet er i en situation hvor han/hun har 
overskud til at relaterer til naturen og skoven. 
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Der arbejdes væk fra den meget direkte tolkning af træet. Denne søjle er mere kompleks og har et udtryk hele vejen op gennem 
søjlen. Dog har denne søjle ikke et tektonisk udtryk. 
Ses søjlen i forhold til lysatmosfæren, giver den en god skyggevirkning da den har forgrening hele vejen op gennem ssøjlen 
hvilket resulterer i en lysatmosfære der stemmer overens med ønsket. 

Med denne søjle er der arbejdet hen imod et tektonisk udtryk samtidig med at der forsøgt at bibeholde kompleksiteten der gav 
en god skyggevirkning. Ses der på lysstudierne ses det at skyggevirkining også er god i denne model. Dog er modellen ikke 
tilfredsstillende i forhold til et teknisk synspunkt. Søjlen er sammensat af fire elementer og danner derved en kvadrat, hvilket 
ikke er en stabil form. 
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For at gøre søjlen mere stabil, er der arbej-
det med trekanter i stedet for firkanter. Dette 
gør at søjlen er stabil og har et tektonisk 
udtryk.
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step 
detaljer
Disse illustrationer viser den samlede konstruktion som består af en rammekonstruktion konstrueret af et rumgitter. Denne ramme er båret 
af fritstående søjler, bygningernes vægge samt søjler i glasvæggene, som ligeledes består af et rumgitter. På illustrationen ses hvorledes 
samlingerne ser ud.  
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step 
lysatmosfære
Gennem processen er konstruktionen vurderet, gennem lysforsøg, i forhold til lysatmosfæren. Illustrationen på modsatte side viser den ly-
satmosfære som den samlede konstruktion giver. Lysets filtrering gennem søjlerne, kombineret med det overordnede diffuse dagslys, giver 
fornemmelsen af at man befinder sig i en skov, under åben himmel. Atmosfæren er let og lys og byder de besøgende velkomne. 
Dog skal det undersøges om der bliver overophedning i rummet og dermed er behov for afskærmning. Dette undersøges gennem en døgn-
middelberegning (se appendix 3). Beregningen viser at max temperaturen bliber 26,9 grader, hvilket vil sige at der ikke er overophedning 
og derfor ikke behov for yderligere afskærmning.  
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erstattes med trans
DETALJERING
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erstattes med trans
DETALJERING
bagside
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materialer

Forum skal fremstå som et varmt, lyst og åbent rum. Hoved-
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snit

snit, øst-vest

snit, nord-syd
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brand

Bygningen er vurderet til at være under anvendelseskategori 6, som omfatter dag- og natteophold i bygninger, hvor personer ikke kan 
komme ud ved egen hjælp. 
Hver sengeblok anses for at være en brandmæssig enhed. Enheden underopdeles i sektioner, som er udformet så brand ikke spredes til an-
dre sektioner indenfor den nødvendige tid for evakuering og redningsindsats. Hver etage betragtes som en sektion. Sektionen underopdeles 
igen i brandceller, som i dette tilfælde er hvert rum. 

Der er placeret brandtrapper i hver ende af sengeblokkens forgreninger.
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UDSKIFTES MED PRÆSENTATION
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UDSKIFTES MED PRÆSENTATION
bagside
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situationsplan
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Ankomsten til sygehusområdet sker ad den nyanlagte vej, der går 
øst for bebyggelsen. Størstedelen af parkeringsområdet skal være 
på den østlige side af vejen, men der er mulighed for parkering 
ved indgangen i kortere perioder. 
Indgangen ligger i hospitalets østlige ende. Brugerens ankomst til 
hospitalet sker gennem det offentlige rum, Forum. Det er vigtigt at 
receptionen er placeret nær indgangen og er tydelig, så brugeren 
let kan få information og vejledning. Forum er et 6 etager højt 
rum, hvilket gør at rummet umiddelbart kan virke uoverskueligt 
stort. Dette er dog ikke tilfælde, eftersom Forums udformning har 
et retningsbestemt udtryk fungerer Forum som en bred boulevard. 
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Nordfacade

SydfacadeSydfacade

facader
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Østefacade

Vestfacade

Ø t f d

Vestfacade

Grundidéen ved facadernes udformning var at skabe facader der kan aflæses. Panelerne ved sengestuerne skaber stor dybde i facaden. 
Facaden for kontorer, depoter, mv. har vinduer der er tilpasset til at disse rum skal bruges til bl.a. kontorer, hvilket gør at lyset skal ramme 
kontorbordet og skabe et behageligt arbejdslys. Dette gør at vinduesbåndene giver et meget fladt, horisontalt udtryk. Kontrasten mellem den 
dybe og den flade facade gør at det er muligt at aflæse facaden. 
Ved rummene for de små forums er der kun påsat et enkelt lag atmosfære panel, mod sengestuens tre lag. Derved er det også muligt at 
aflæse hvor forums er placeret. 
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planer

Boulevarden udvides til to torv fire steder ned gennem hospitalet. Torvene markeres ved at indeholde søjlestrukturen, som er med til at sk-
abe atmosfære i Forum.  Uderummet ved torvene forskellige typer haver (vandhave, stenhave, grønhave og blomsterhave), hvilket sammen 
med søjlestrukturen skal være med til at definere de enkelte torve og derved hjælpe brugeren til at finde vej. (wayfinding) Det er kun torvet 
ved blomsterhaven der er behandlet i dette projekt. 
Søjlestrukturen er medvirkende til at skabe atmosfære i Forum.

Funktioner, som sociale ophold, apotek, café mv., er placeret ned gennem boulevarden, for at skabe liv og aktivitet i rummet. Yderligere 
er der placeret alternative siddemøbler, som f.eks. en stor siddetrappe, på boulevarden for at få et skifte i den ellers meget lige boulevard. 
Funktionerne ved blomsterhavens torv er sociale ophold, kiosk/café, spiseområde og blomsterbutik. Yderligere er der en stor siddetrappe 
lige udenfor kiosken, da det derved er oplagt at gøre korte ophold. 
Siddepladserne ved kiosk/café er høje borde med barstole ud mod Forum, hvilket gør det let at tage hurtige pauser. Til længere pauser er 
der borde med udsyn til blomsterhavens terrasse. 
Modsat caféområdet er der en trappe med sækkestole til afslapning. 

Planløsningen er lavet ud fra visionen om at nedbryde den lange traditionelle sengestue gang. Dette er gjort ved at forgrene afdelingen i fire 
dele. I centrum er størstedelen af de små forums placeret.
I sengeafdelingen er der to typer lysatmosfære. I sengestuerne er der paneler, der skal skabe forskellige stemninger. Panelerne kan køres for 
enkeltvis eller kombineres alt efter patientens ønske til lysatmosfæren. De små forums er halvprivate områder, hvilket gør at områderne skal 
deles af forskellige folk, som ikke nødvendigvis kender hinanden. Derfor kan panelerne i disse områder ikke flyttes. Panelerne er udvalgt til 
at understøtte funktionen af forums. 
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Kig ned gennem forum. Her ses skyggerne fra strukturen tydeligt. Skyggerne giver en meget åben atmosfære og gengiver årstiden uden for 
og tiden på dagen. 
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Den ene torv, hvor blomsterbutikken ligger. Søjlen er brugt som rumdanner hvor guldbelægningen skifter og danner et rum med sideplad-
ser. Lyset filtreres gennem strukturen og danner skyggevirkninger ned gennem rummet.
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Set fra cafeen i forum. Her ses den store skyggevirkning som giver en fornemmelse af at man befinder sig uden for hvilket giver patienten 
en forbindelse til omgivelserne. 
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Tv stuen hvor lamellerne giver en hulestemning gennem de lange skygger.
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Det meditative rum hvor der er plads til afslapning
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Lysatmosfære på sengestuen

Sengestuen uden paneler
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Lameller og diffust

Huller og diffust
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lameller

Alle tre paneler
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reflektion

Projektet har som mål at udvikle et forslag til en del af Odense 
Universitets Hospital, hvor patienten er i fokus gennem udviklin-
gen af lysatmosfære. Projektet tager udgangspunkt i sengestuen 
og tre niveauer af forums. Organiseringen af sengesafdelingen, de 
private, halv private og offentlige forums, skal tage udgangspunkt 
i patienten og være baggrund for udviklingen af et hospitalsmiljø 
med en lysatmosfære der giver et helende miljø, hvor patienten er 
i fokus.
 Bebyggelsesplan: den overordnede bebyggelsesplan bygger på 
ideen om at skabe et offentlig forum, som samlingspunkt for bru-
gerne af hospitalet. Allerede i denne fase er det vigtigt at tænke på 
hvorledes patienten møder hospitalet og opfatter det. Bebyggelsen 
er placeret med et forum i midten, behandlingsbygninger mod 
nord og sengeafdelinger mod syd samt indgangen i den østlige 
ende. Denne bebyggelsesplan er meget retningsbestemt og giver 
ikke patienten et valg om hvilken retning man skal gå. Indgangsa-
realet er lille og overskueligt således at det er let at finde recep-
tionen. Opdelingen af sengeafdelinger og behandlingsafdelinger 
gør det ligeledes let for patienten at orienterer sig. 
Det offentlige forum: ved at skabe torv gennem det offentlige 
forum skabes der rum til halvprivate forums samtidig med at 
der skabes ophold og pejlemærker i det lange forum. søjlernes 
placering på torvene er ikke kun med til at skabe rum, men er 
ligeledes en stor del af den lysatmosfære der er skabt i rummet. 
Lysatmosfæren i det offentlige og halvprivate forum skal være 
tilpasset mange forskellige personer og og give en lys, let og åben 
stemning. Gennem en let tagkonstruktion med et skråt glastag, 
kommer der et diffust lys ind som bliver filtreret gennem de 
fritstående søjler, rammegitteret og gittersøjlerne i glasvæggene. 
Det lyse rum og skyggedannelsen fra trækonstruktionerne giver 
en fornemmelse af at man går udenfor, i en skov. En lys og åben 
stemning. 
Sengestuen: sengestuen er det sted hvor patienten tilbringer 
størstedelen af sin indlagte tid og dermed skal han/hun leve stort 
set hele sit liv her. Det er vigtigt at sengestuen kan tilpasses til 
forskellige formål. Sengestuen er meget privat og har kun en bru-
ger ad gangen. Her er det vigtigt at patienten selv kan bestemme 
hvilken stemning han/hun ønsker da dette giver mulighed for at 
tilpasse stemning til funktionen af rummet. Ved at tilføre det store 
vindue tre forskellige paneler, er der mulighed for at patienten selv 
kan vælge hvilken stemning rummet skal have, gennem lysatmos-
fære. Hvert af de tre paneler giver en stemning til rummet: diffust, 
blødt, let lys, rettet, varmt lys og brudt frisk, dynamisk lys. Pan-
elerne kan anvendes enkeltvis eller sammen. Selvstyringen giver 
patienten mulighed for selv at påvirke sit velbefindende. 
Private forums: i de private forums er det ikke muligt at arbejde 

med selvstyrring da dette rum bliver brugt af mange patienter. 
Sengeafdelingen er organiseret således at der både er intime 
opholdsarealer, sociale arealer samt meditative arealer. De forskel-
lige funktioner kræver forskellige stemninger og her er lysatmos-
færen anvendt til at skabe denne stemning. Gennem filtrering af 
lyset, gennem paneler, skabes der en lysatmosfære som giver 
rummet den rette stemning. 

Det er muligt at tilføre et rum meget gennem arbejdet med lyset. 
Dagslyset er ikke blot lys, men kan gennem bearbejdelse blive en 
lysatmosfære der tilføre rummet stemning og dermed gør rummet 
meget mere menneskeligt, genkendeligt og indbydende, hvilket 
kan resulterer i at patienten har det bedre og dermed har chance 
for at hele hurtigere.
På sengestuen er det opnået at skabe et rum hvor der er mulighed 
for at patienten selv kan påvirke den stemning der er i rummet. 
Denne selvstyrring er vigtig for at føle sig menneskelig idet man 
i forvejen er frataget meget af sin menneskelighed og selvstæn-
dighed ved at være indlagt. Gennem de tre forskellige paneler kan 
der skabes stemninger som passer til patientens sindstilstand, 
humør og aktivitet. 
Ved at anvende lysatmosfæren i de private forums skabes der 
rum som har en stemning der passer til rummet og dens funk-
tion. Gennem lysatmosfæren i disse forums er der skabt patient-
faciliteter som har patientens behov i fokus og som er tilpasset 
patienten.
Ved at anvende lysatmosfæren i det offentlige forum, er der skabt 
et åbent, imødekommende hospitalsmiljø som byder patienten 
velkommen og giver patienten en genkendelighed gennem lysat-
mosfære. 
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Videre arbejde 
I forbindelse med sengestuens lysatmosfære, kan det overvejes at 
arbejde videre med den kunstige belysning. Da der i Danmark ofte 
er behov for kunstig belysning vil det være oplagt at arbejde med 
denne. Som tidligere beskrevet er dagslysets kvaliteter vigtige 
for vores velbefindende i forhold til at vide hvor vi er og hvornår. 
For at forlænge de kvaliteter og den atmosfære, som det naturlige 
dagslys giver, kan der arbejdes med en kunstbelysning som 
gengiver de værdier dagslyset har. Dvs. vandret skyggevirkning 
og ændring af styrke og skygger i løbet af dagen. Et sådan forslag 
kunne se ud som ill. Xxx. Der kan i den forbindelse arbejdes med 
hvorledes styrringen af dagslyset skal være, evt. automatisk.
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Hvis ikke illustrationerne er nævnt, er det egne illustrationer

01-02:  http://architecture.about.com/library/blutzon-fredensborg.
htm
03: http://www.archiexpo.com/prod/hunter-douglas/wooden-
sliding-shutter-50316-73757.html
04 – 05: www.skejby.dk
06: http://www.archiexpo.com/prod/hunter-douglas/wooden-
sliding-shutter-50316-73757.html
07 – 10: egne illustrationer
11: www.trae.dk
12-14: http://www.armstrong.com/commflreu/da-dk/item.asp?pro
ductLineId=4202&itemId=101712
15- 16: www.junckers.dk
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appendix 1

Model 1
Vindues arealet udgør 48 % 
af vægfladen. Dette giver en 
daglysfaktor på 4,2 %.

Model 2
Vindues arealet udgør 42 % 
af vægfladen. Dette giver en 
daglysfaktor på 3 %.

Model 3
Vindues arealet udgør 58 % 
af vægfladen. Dette giver en 
daglysfaktor på 5,4 %.

Model 4
Vindues arealet udgør 25,7 % 
af vægfladen. Dette giver en 
daglysfaktor på 2 %.

Model 5
Vindues arealet udgør 47,4 % 
af vægfladen. Dette giver en 
daglysfaktor på 4,4 %.

Januar kl 12 April kl 12 Dial Europe resultat
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appendix 2

Hele væggen som vindue
Dagslysfaktor 5,4 %

1/3 af væggen som vindue
Dagslysfaktor 2,4 %

Halvdelen afvæggen som vindue
Dagslysfaktor 3,7 %

2/3 af væggen som vindue
Dagslysfaktor 5 %
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appendix 3
Beregning af døgnmiddeltemperatur for forum
Komforttemperaturen afhænger af årstiden, hvilket bl.a. hænger sammen med at beklædningen vil ændre sig alt efter årstiden. I 
vinterperioden vil beklædningen svare til 0,8 clo, hvorimod i sommerperioden vil beklædningen kun svare til 0,4 clo. Eftersom det 
er overophedning der undersøges for er det derfor kun data fra sommerperioden der undersøges. I forum vil aktivitetsniveauet 
typisk variere mellem stillesiddende eller let arbejde, hvilket gør at aktivitetsniveauet på 1,2 met vælges. 

Ud fra diagrammet ovenfor kan det ses at i sommerperioden vil komforttemperaturen være på ca. 25oC ±1,5 oC, hvilket gør at 
komfortintervallet vil ligge mellem 23,5 og 27,5. Det er derfor ønskeligt at den maksimale temperatur på en sommerdag ligger 
indenfor dette interval. 
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Døgnmiddeltemperaturen kom ud med en maksimaltemperatur på 26,9oC, hvilket gør at det er acceptabelt at lave glasfacaden 
uden yderligere solafskærmning. 



117


	forside
	søjleside
	skygger
	side 1-14
	efter side 16 og 17
	side 15-60
	side 61-85
	side 86-96
	planer på trans
	side 97-117

