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2 intro

“Arkitekturen skal fortolke stedets mest karakteristiske træk, og via form, 
rum, materialer og farver forstærke beskuerens opmærksomhed på ste-
det. En autentisk arkitektur er en fortolkning af det menneskelige liv på 
det særegne sted. 

Christian Norberg-Schulz
[web: fænomenologi] ’’
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SYNOPSIS
Dette projekt har fokus på at undersøge sammenspillet 
mellem arkitektur og landskab gennem brug af teorier 
indenfor fænomenologi og bæredygtigt design. Projektet 
omfatter designet af et besøgscenter til Nationalpark Mols 
Bjerge, hvor formålet er at oplyse om området samt at lede 
de besøgende ud i landskabet. Målet med arkitekturen 
er at skabe opmærksomhed på det omgivende landskab 
gennem både form og materialer. 

SUMMARY
This project focuses on examining the interplay between 
architecture and landscape through a phenomenological 
and sustainable approach. The projects comprises the de-
sign of a visitor centre to Mols Bjerge National Park, where 
the main goal is to inform about the area and guide the 
visitors into the landscape. The architecture seeks to put 
awareness to the surrounding landscape through both 
shape and materials. 
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FORORD
PROJEKT BAGGRUND
Dette projekt og alle problemstillingerne heri er opbyg-
get ud fra egne idéer og ikke ud fra et givent program el-
ler ønske fra en bygherre, hvilket også vil være afspejlet i 
de meget grundlæggende analyser. Baggrunden for den 
valgte opgave oprinder fra egne erfaringer med området 
og en vision om at gøre nationalparken lettere tilgængelig. 
Bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge arbejder med 
langsigtede strategier for, hvilke tiltag, der skal gøres for 
at optimere forholdene i nationalparken og gøre området 
mere synligt. Ét af disse tiltag er et kommende besøgs-
center i området, og ud fra samtaler med sekretariatet for 
nationalparken har deres idéer og visioner været med til 
at danne grundlag for opgaven. Jeg vil derfor gerne takke 
Mika Leth Pedersen og Bo Skaarup fra sekretariatet for 
deres hjælp til at skabe rammerne for dette projekt samt 
takke for, at de har villet dele deres viden omkring natio-
nalparken. 

ill. 1.01 molS Bjerge

RAPPORTENS OPBYGNING
Denne rapport dokumenterer det endelige designfor-
slag samt baggrunden for dette. Første del indeholder 
analysen, som forklarer de undersøgelser der er lavet for 
at kunne danne rammerne for projektet. I den anden del 
præsenteres løsningsforslaget, hvorefter de valg, der er 
taget, forklares gennem skitsering og detaljering. I den 
sidste del reflekteres over projektet, hvorefter de tekniske 
tegninger præsenteres. Der vil løbende blive henvist til ap-
pendix, som findes sidst i rapporten. Desuden henvises til 
den medfølgende CD, som indeholder filer fra de anvendte 
programmer.  
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Mols Bjerge er med sin unikke natur et meget særegent 
sted i Danmark. Da Mols Bjerge blev indviet som natio-
nalpark i august 2009, var hovedformålet ”at styrke mu-
lighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og 
kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kultur-
landskab, herunder bymiljøer” [web: retsinfo]. National-
parkloven favner meget bredt og skal blandt andet være 
med til at sikre, at kulturhistoriske og geologiske værdier 
bliver synliggjort og bevaret [web: nationalparkloven]. Det 
forventes, at mulighederne for at bruge og opleve naturen 
skal fremmes, men realiteten er, at der siden august 2009 
ikke er gjort særlig mange synlige tiltag i området. 

Mols Bjerge er et meget smukt område med mange sevær-
digheder, men som besøgende kan det være uoverskue-
ligt, hvor man skal starte i seværdighederne på grund af 
den manglende hierarki. Desuden er det svært at finde 
oplysninger om de forskellige aktiviteter i området, fordi 
der er så mange aktører med forskellige interesser. For at 
samle nogle af disse funktioner under ét tag samt give de 
udefrakommende besøgende et oplagt udgangspunkt, 
synes det at være en god løsning at lave et besøgscenter 
i området.

Målet i dette projekt er at designe et besøgscenter, der gi-
ver de bedste muligheder for at opleve den smukke natur i 
Mols Bjerge. Besøgscentret skal opfordre folk til at komme 
ud i naturen og skal være en form for katalysator – en por-
tal ud i landskabet. Intentionen om at styrke naturoplevel-
serne, danner grundlag for at skabe et besøgscenter, der 
kan gøre området lettere tilgængeligt. Besøgscentret skal 
fungere som et center, der guider folk ud i naturen ved 
både at formidle mulighederne samt stille faciliteter til rå-
dighed for de besøgende. 

INDLEDNING

ÅRHUS

NATIONALPARK MOLS BJERGE

KØBENHAVN

RØNDE

KNEBEL

FELDBALLE

TIRSTRUP

FEMMØLLER

EBELTOFT

ill. 1.02 udSNit - molS Bjerge

Udgangspunktet for projektet ligger i intentionen om at 
styrke naturoplevelserne, og derfor arbejdes med at ska-
be arkitektur, der relaterer sig til naturen og landskabet. 
Arkitekturen skal respektere omgivelserne samt fortolke 
og kontrastere landskabet og skal via både form og mate-
rialer sætte fokus på naturen. Samtidig er der arbejdet med 
bæredygtige tiltag, for at bygningen er med til at bevare 
det miljø, der er i dag. Metoden Integreret Design Proces 
bruges til at sørge for, at de tekniske løsninger bliver inte-
greret i designet. At man designer bæredygtigt, skal ikke 
sætte grænser for arkitekturen, men derimod tage arkitek-
turen til det næste niveau, hvor ikke kun form i sig selv er 
målet. Visionen er at skabe et design med mange arkitek-
toniske kvaliteter, hvor en ekstra kvalitet altså ligger i, at 
bygningen kan karakteriseres som bæredygtig.
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MOTIVATION

Flere mennesker har de sidste år fokuseret mere og mere 
på at være gode ved miljøet, spise økologisk og i det hele 
taget at være mere sund. Denne tendens afspejler sig også 
i, at mange mennesker gerne vil ud i naturen, og dermed 
bruger denne som oplevelsesrum og som fristed, hvor 
man kan koble af.

Den nye tendens passer godt ind i mit verdensbillede, da 
jeg altid har været glad for at komme ud i naturen. Enten 
aktivt ved at løbe orienteringsløb, cykle mountainbike eller 
vandre, men også bare for at nyde naturen og de oplevel-
ser den byder på. Skoven har i mange år været mit fristed, 
og derfor fanger det mig at skabe arkitektur, der kan fordre 
oplevelser som disse i naturen.

At tegne et besøgscenter til så smukt et område som Mols 
Bjerge er valgt på baggrund af de erfaringer, jeg har gjort 
rundt om i verden. Jeg har selv oplevet, hvor vigtigt det er 
at have let adgang til informationer, og at det er nødven-
digt at have en base, når man er afsted. Man har brug for 
et godt udgangspunkt, når man er ude for at opleve, hvad 
enten det er et hotelværelse, et telt eller et informations-
center. Selvom samfundet bliver mere og mere dynamisk, 
og mennesker bliver mere og mere mobile, så vil det altid 
være den menneskelige eksistens’ grundbehov at have sta-
biliserende faktorer i tilværelsen. 

Valg af funktion og placering hænger desuden sammen 
med min interesse indenfor arkitekturen, da jeg finder det 
interessant at arbejde med bygninger, der relaterer sig 
konteksten. I dette projekt skal landskabet forme arkitek-
turen, og der skal skabes en dynamisk og stemningfyldt 
arkitektur.

Min interesse for bæredygtig arkitektur kommer i forlæn-
gelse af min interesse for naturen. Jeg mener, at vi som 
arkitekter har et stort ansvar for at skabe bygninger, som er 
med til at passe på den verden, vi lever i.

Det er målet, at projektet skal understøtte mine tanker, og 
at visionen tydeligt fremgår i resultatet. 

Emnet i dette afgangsprojekt er valgt ud fra mine 
egne interesser og idéer. Det skal derfor bredt af-
spejle de kompetencer, jeg har tilegnet mig som 
studerende ved Arkitektur & Design.

ill. 1.03 kalØ SlotSruiN

“

’’

”Arkitekten skal være lydhør over for stedets iboende kvaliteter, så bygningen 
og stedet gensidigt kan give hinanden noget nyt. Hvordan er stedets stem-
ning, rytme og atmosfære? Hvordan er forholdet mellem himmel og jord, luft 
og lys? Arkitekturen skal fortolke stedets mest karakteristiske træk, og via 
form, rum, materialer og farver forstærke beskuerens opmærksomhed på ste-
det.

Christian Norberg-Schulz
[web: fænomenologi]
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Gennem dette projekt vil der blive brugt flere forskel-
lige metoder til at strukturere den kreative proces. Den 
overordnede metode er Integreret Design Proces, der er 
udviklet på Aalborg Universitet. Metoden bruges når der 
arbejdes med integreret design, hvor tekniske aspekter er 
indarbejdet i designet. Dette vil sikre, at de forskellige ele-
menter vil fungere sammen i et hele i stedet for at modar-
bejde hinanden. Metoden deler projektet op i fire faser: 
analyse, skitsering, detaljering og præsentation. En del af 
metoden er desuden at arbejde med mange iterationer, 
hvor de forskellige elementer indgår i designprocessen 
[Botin, Pihl, 2005].

Til at styre processen laves ugeskemaer samt et Gant ske-
ma over hele perioden [Appendiks A].

I kontekstanalysen er området analyseret ud fra kortmate-
riale og konkrete facts. Det specifikke sted analyseres des-
uden gennem de fænomenologiske teorier ud fra besøg 
i området. Dette gøres for at forstå, hvordan man bedst 
forholder sig til stedet ud fra mennesket og dets behov. 

Der vil blive brugt flere forskellige værktøjer i dette projekt. 
I skitserings- og syntesefasen vil der blive brugt håndskit-
ser samt både fysiske og digitale modeller til at udvikle og 
forstå designet. Desuden bruges Ecotect, BSim, Be10 samt 
måneds- og døgnmiddel til at dokumentere tekniske løs-
ninger løbende i designfasen. AutoCad, Revit Architecture, 
Illustrator, Photoshop og Indesign bruges hovedsageligt i 
præsentationsfasen.

METODE

VENTILATION

KLIMASKÆRM

ARKITEKTONISKE REFERENCER
FUNKTIONER

BRUGER PROFIL

INDEKLIMA

VISUELT INDTRYK

ARKITEKTUR

PROGRAM

PLANER

SOL- OG VINDFORHOLD

KONSTRUKTION

ARKITEKTONISKE VOLUMER

ill. 1.04 iNtegreret deSigNProCeS
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MÅLGRUPPE

Bestyrelsen for nationalparken har en klar formodning om, 
at der kommer flere turister i området, alene fordi områ-
det er blevet til nationalpark, selvom der er sket et fald i 
besøgende på næsten 30 % de sidste ti år [Skaarup, 2011]. 
Denne formodning er baseret på undersøgelser fra natio-
nalparker i udlandet. Dette er grundet i, at der er sket en 
ændring i danskernes holdning til at holde ferie, hvor man 
før i tiden godt kunne holde ferie herhjemme og måske 
tage et par dage på udflugt. I dag kan man dog ikke sige 
”jeg holder ferie” uden at andre siger ”hvor rejser du hen?”. 
Det er altså blevet normen, at man tager på længere ferier 
og ofte i udlandet, og derfor er besøgstallet faldet i om-
råder som dette. 

Området er desuden ikke så attraktivt for udenlandske tu-
rister som andre dele af landet, hvor vestkysten har de ty-
ske turister og Nordjylland de skandinaviske. Konklusionen 
på undersøgelserne omkring turismen er, at de fleste, der 
besøger området, er dagsturister. Det er hovedsageligt 
danske men også udenlandske turister. De fleste holder 
ferie i området eventuelt i et af de mange sommerhuse, og 
tager i den forbindelse på ture ud i området. Fælles for de 
fleste turister er dog, at de besøger området, fordi de sæt-
ter pris på den skønne natur [web: visitdjursland].

Da målet med projektet er at designe et besøg-
scenter, som gør det nemmere for folk at komme 
ud i naturen, vurderes her, hvilke typer mennesk-
er, der er en del af målgruppen.

Der er sket det, at folk er blevet mere natursøgende. Det er en 
samfundsudvikling, som har gjort, at det nu ikke længere er 
nok at bruge naturen til mad og husly. Nu ønsker man også 
at bruge naturen som oplevelsesrum, så der er simpelthen 
opstået en større bevidsthed om naturarealerne.

kim egefjord

[Himmelstrup, 2009]

“

’’

Ud fra undersøgelserne på turismen i området vil mål-
gruppen være de mennesker, som finder en vis glæde i at 
komme ud i naturen. Det kan både være dem, der er ak-
tive, og dem der nyder freden og roen. Der er i forvejen 
forskellige muligheder for blandt andet lejrskoler eller 
større grupper, og derfor skal der i dette projekt fokuseres 
på enten enlige, par eller den lille familie, som kan lide at 
være aktive men også eksempelvis ældre, der gerne vil gå 
en stille og rolig tur i skoven. 

konklusion
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ANALYSE
I analysen undersøges blandt andet konteksten, 

bæredygtighed og cases, som skal danne rammerne 
for projektet. De valg, der tages i analysen, bruges i 

udarbejdelsen af løsningsforslaget.

[ intro ]
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KONTEKSTANALYSE
I dette afsnit vil området omkring nationalparken 
blive analyseret. Analysen af det overordnede 
område skal lede frem til, dels hvor den bedste 
placering for dette besøgscenter vil være, samt 
hvilke funktioner centret skal indeholde. En steds-
analyse består af et konkret og et abstrakt plan. 
Den første del af kontekstanalysen vil forholde 
sig til det konkrete plan, hvor der analyseres ud 
fra blandt andet planer og konkrete data. Den 
efterfølgende del forholder sig i stedet til det 
abstrakte plan, hvor undersøgelsen er baseret på 
iagttagelser under ophold på stedet.

INTRODUK TION TIL OMRÅDE T
Nationalpark Mols Bjerge er beliggende i Østjylland i 
Syddjurs kommune og blev udpeget som nationalpark i 
august 2009 på grund af områdets enestående landskab 
og geologi samt dets rige og mangfoldige natur. Området 
udgør cirka 180 km² og omfatter både store skovområder, 
søer, hede, kyst- og havområder [web: nationalparker].

Selve Mols Bjerge blev dannet i slutningen af sidste istid, 
og er et resultat af to gletsjertungers sammenstød. Dette 
randmoræneområde gør Mols Bjerge til et meget karakte-
ristisk kuperet landskab [web: trehøje], hvor bakkelandska-
bet danner bakketoppe på op til 135 meter over havet. Da 
gletsjerne trak sig tilbage i sin tid efterlod de blokke af is, 
som har dannet mange dybe dødishuller i landskabet. Bak-
kerne sammen med de mange dødishuller giver et meget 
varieret landskab, som sammen med den varierende be-
voksning, danner mange små landskabsrum [web: mol-
sportalen].

Området er desuden præget af en del landbrug på trods 
af den ellers dårlige jordbund, der er meget leret og san-
det. Den del af jorden, som er for dårlig til jordbrug er 
gennem tiderne udnyttet til græsning til kvæg og får, 
hvilket har skabt et unikt område med mange overdrev. Alt 
i alt indeholder området en mosaik af afgræssede områder, 
nåleskov og små landbrugsarealer. Der er næsten ingen 
bebyggelse i selve Mols Bjerge, bortset fra små samlinger 
af gårde og huse blandt andet ved Strandkær, Toggerbo og 
Bogens. Der er desuden mange fortidsminder, møller- og 
borganlæg, herregårde og landsbymiljøer og disse geolo-
giske formationer, kulturmiljøer og bevoksningstyper giver 
en meget særlig og unik oplevelsesværdi [Caspersen, Nel-
lemann, 2004].

Structuring and identifying the environment is a vital ability among all mobile 
animals. Many kinds of cues are used: the visual sensations of color, shape, 
motion, or polarization of light, as well as other senses such as smell, sound, 
touch…

kevin lynch

[Lynch, 1960: 3]

ill. 2.01 NatioNalParkgrÆNSeN

“

’’

EBELTOFT

HORNSLET

Mørke

Knebel

Tved

Femmøller

Grønfeldt
Vrinners

Feldballe

Tirstrup

Balle

RØNDE
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TIDSLINIE

Ca. 115.000 F.kr
Weichsel istiden skrider ind 
over det østlige Danmark.

1301
Ebeltoft bliver købstad og 
bliver i en lang årrække 
handelscentrum for hele 
Djursland.

1660
Kalø Slot forfalder og mis-
ter sin betydning for kon-
gen.

1880-1920
Landbruget bliver opgivet 
mange steder og man be-
gynder i stedet at tilplante 
mange områder med 
nåletræer. 

1984
Den nordlige del af Mols 
Bjerge bliver fredet.

1990-2010
Man sætter ind med naturple-
je, og der bliver gennemført 
flere skovrydninger for at gen-
skabe det oprindelige åbne 
landskab.

Ca. 9.600 F.kr
Isen trækker sig tilbage og 
danner Kalø Vig og Ebeltoft 
Vig.

1313
Kalø Slot bliver grundlagt 
af konge Erik Menved for at 
styrke kongemagten mod 
bondeopstande.

Ca. 1700
Kalø Gods bliver opført.

1900
Kalø Slotsruin bliver fredet.

1994
Den sydlige del af Mols 
Bjerge bliver fredet.

auguSt 2009
Mols Bjerge og en stor del 
af det sydlige Djursland 
bliver udnævnt til natio-
nalpark.
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EBELTOFT

HORNSLET

Mørke

Knebel

Tved

Femmøller

Grønfeldt
Vrinners

Feldballe

Tirstrup

Balle

RØNDE

EBELTOFT

HORNSLET

Mørke

Knebel

Tved

Femmøller

Grønfeldt
Vrinners

Feldballe

Tirstrup

Balle

RØNDEUgelbølle

Der er en turistinformation i henholdsvis Rønde og Ebeltoft. 
Naturstyrelsen ejer et mindre besøgscenter ved Strandkær, hvor 
også Naturhistorisk Museum har nogle lokaler (Molslaboratoriet). 
Desuden findes der information om området ved Kalø Gods, hvor 
både Danmarks Miljøundersøgelser samt bestyrelsen for natio-
nalparken holder til. 

Da informationerne er placeret i periferien af nationalparken, ses 
det som en fordel at placere besøgscentret og dertilhørende turistin-
formation centralt i området.

I dette afsnit analyseres trafikforhold samt hvilke funktioner, der findes i området i dag. Dettes gøres med henblik på at bestemme en placering til besøgscentret 
samt få en forståelse for, hvad der er brug for i området og dermed også, hvad dette besøgscenter skal indeholde. 

FUNKTIONER I NATIONALPARKEN

ill. 2.03 NuvÆreNde udgaNgSPuNkter

ill. 2.02 iNFraStruktur
Hovedfærdselsåren er Djurslandsmotorvejen, der kommer fra 
Århus og binder hele Djursland sammen med resten af Jylland 
via E45. Fra motortrafikvejen går en større vej til Ebeltoft og via 
denne vej er der forbindelse til færgen mellem Ebeltoft og Odden. 
Der er desuden et par forholdsvis trafikerede veje bland andet fra 
Tirstrup og Rønde mod Ebeltoft. Resten af området er præget af 
mange småveje samt grusveje, hvilket er meget karakteristisk for 
området. Dette viser, at det i forhold til infrastrukturen vil være en 
fordel at placere besøgscentret i nærheden af én af disse veje.  

andet udgangspunkt

turistinformation
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Som det ses på kortet, findes der forholdsvis mange overnatnings-
muligheder i området. De fleste er hoteller, men der er også en 
rimelig høj densitet af campingpladser. Der er vandrehjem i hen-
holdsvis Rønde og Ebeltoft, hvor det dog forventes, at det i Rønde 
lukker i den nærmeste fremtid [Skaarup, 2011].
Dette viser, at der mangler nogle mere primitive overnatningsmu-
ligheder, da det skal være muligt for en bredere målgruppe at tage 
en overnatning i forbindelse med besøg i området. Dette kunne 
være flere vandrehjem eller helt primitive sheltere, der kunne bru-
ges enten af skolesklasser eller folk, der ønsker at tage en længere 
vandre- eller cykeltur over flere dage. 

ill. 2.04 overNatNiNgSmuligHeder
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Der er, som det ses på kortet, mange spisesteder i området. Langt 
størstedelen er dog restauranter, der ligger i forbindelse med ho-
teller. Der er ikke mange cafeer eller mere hyggelige spisesteder 
ud over Molskroen i Femmøller, og derfor kunne det være en mu-
lighed at supplere besøgscentret med et mere uformelt spisested 
som en café eller cafeteria. 

ill.2.05 SPiSeSteder

restaurant

vandrehjem

Feriecenter

Hotel

Café

Campingplads
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01
02

03
04

05 06

07
08

01 Kaløborgen blev bygget i 1313 af Erik Menved til beskyttelse af 
sig selv og sine mænd efter et stort oprør fra bønderne på Djurs-
land. Borgen led forfald i 1600-tallet og står i dag næsten uberørt 
fra den tid [Hansen, 2005], og slotsruinen betragtes som den 
største turistattraktion i nationalparken. Sammen med den gamle 
middelaldervej ud til borgen, er Kalø Slotsruin et meget autentisk 
sted, hvor man nemt kan leve sig ind i, hvordan det så ud her for 
hundredvis af år siden, da den lange stenbelagte vej gør opmærk-
som på historien på stedet. 

For at få en bedre forståelse af området er der i dette afsnit beskrevet hvilke seværdigheder, der findes i 
nationalparken. Dette vil også være med til at argumentere en placering af besøgscentret. 

ill. 2.06 SevÆrdigHeder

ill. 2.07 kalØ SlotSruiN ill. 2.09 agri BauNeHØjill. 2.08 kalØ godS 

03 Agri Baunehøj er med sine 137 meter Mols højeste punkt og 
byder på en fantastisk udsigt over hele Mols Bjerge ud over vig-
ene, markerne og ikke mindst bakkerne. Herfra kan man se hele 
det storslåede landskab med bakker og dybe slugter, hvor istidens 
smeltevandsdrama aftegner sig tydeligt. Det er en meget speciel 
oplevelse at komme op på Agri Baunehøj, fordi området omkring 
også ligger højt. Dermed opfatter man først, hvor højt man er 
oppe når man kommer op på højen, hvor landskabet åbner sig. 

02 Kalø Gods blev opført omkring 1700-tallet som ladegård under 
Kalø Slot. Det er en meget smuk og velholdt trelænget bindings-
værkbygning. Bagved ligger det lille jagtslot bygget i 1898, hvor 
sekretariatet for nationalparken i dag holder til. Siden 1945 er den 
danske stat ejer af Kalø Gods, som i dag er rammen om Danmarks 
Miljøundersøgelsesforskning. Godset har en smuk beliggenhed 
med udsigt ud over markerne, Kalø Vig og Kalø Slotsruin. Godset 
har med sin nye funktion mistet lidt af sin værdi, da det historiske 
i stedet ikke viser sig på samme måde som det eksempelvis gør 
ved slotsruinen.  
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ill. 2.12 FregatteN jYllaNdill. 2.10 PoSkÆr SteNHuS

ill. 2.13 jerNHatteN

ill. 2.11 treHØje

ill. 2.14 ØrNBjerg mØlle

Nationalpark Mols Bjerge er et forholdsvis stort om-
råde, der indeholder mange forskellige attraktioner. Ud 
fra denne analyse ses det, at mange af attraktionerne er 
spredt ud over hele området. Derfor er det ikke muligt at 
placere besøgscenteret, så der er adgang til fods eller på 
cykel til alle attraktioner. Det kan i stedet være en mu-
lighed at vælge et område, hvor der er stor densitet af at-
traktioner på et sted.

konklusion

04 Poskær Stenhus, der er Danmarks største runddysse, ligger flot 
bevaret i landskabet. Den blev bygget for cirka 5.500 år siden af 
stenalderens bønder og husede et enkelt gravkammer [Hansen, 
2005]. Stenenes placering i forhold til hinanden er meget karakter-
istisk, hvor mindre sten bærer den øverste aflange sten, der synes 
at svæve over jorden. 

05 Trehøje består, som navnet også siger, af tre høje, hvor der på 
alle tre er opført bronzealdergravhøje [Hansen, 2005]. Højene er 
meget attraktive som udsigtspunkter, og man kan ligesom fra Agri 
Bavnehøj, få et overblik over hele området. Trehøje må siges at 
være vartegnet for Mols Bjerge. De åbne heder, bakkerne, vandet 
og skoven er et meget unikt syn.

06 Fregatten Jylland er også en stor attraktion i området og ses 
som Ebeltofts varetegn. Fregatten kom til Ebeltoft i 1960 og er 
senere blevet restaureret. Værftet bruges nu som museum med 
et stort maritimt oplevelsescenter med gamle træskibe, fyrskibe 
og selvfølgelig med Fregatten som centrum [Hansen, 2005]. Fre-
gatten er en speciel turistattraktion, fordi den i modsætning til de 
andre attraktioner i området ikke har oprindelse på Djursland og 
dermed ikke rummer den samme natur- eller kulturhistorie. 

07 Den imponerende bakke og udsigtspunkt Jernhatten er spe-
ciel, fordi den består af et usædvanligt hårdt materiale, der har 
gjort det muligt at modstå havets indhug på kysten. Derfor frem-
står Jernhatten som et meget markant fremspring i Kattegat. På 
Jernhatten er der et specielt klima, og derfor findes der mange 
sjældne planter. Fra toppen af klinten er der 49 meter ned til havet, 
og her har man udsigt over blandt andet øen Hjelm ude i Kattegat 
[web: jernhatten].

08 Mols Bjerge er især også kendt for er de mange møller. Blandt 
andet de fem møller, der tidligere udgjorde byen Femmøller, 
men den eneste bevarede vandmølle er Ørnbjerg Mølle. Den nu-
værende bygning blev opført i 1833 og fungerer i dag som muse-
umsmølle [web: ørnbjerg].
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01

02

03

MULIG PLACERING
Ud fra analysen af området samt ved besøg i om-
rådet lægges her op til tre mulige placeringer: 
Kalø, Ebeltoft og Strandkær. Det vil i dette af-
snit blive diskuteret, hvilket område der egner sig 
bedst til placering af et nyt besøgscenter. 

ill. 2.15 tre mulige PlaCeriNger
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Ud fra de beskrevne forhold og visionen for projektet væl-
ges at følge en centerstruktur med placering ved Strand-
kær. Dog vil der skulle gøres tiltag for at aktivere resten 
af nationalparken og optimere forholdene for besøgende i 
hele området. Dette vil blive beskrevet i næste afsnit.

03 Hvis en mere central placering vælges, vil et oplagt sted være 
ved Strandkær, hvor der i forvejen er placeret et lille besøgscenter. 
Desuden har Naturhistorisk Museum nogle lokaler ved Nedre 
Strandkær, som laver en del forskning i området. Et større besøgs-
center her vil kunne bidrage til et dynamisk fællesskab, hvilket 
vil skabe et godt udgangspunkt for besøgende. Infrastrukturen 
i området er dog ikke optimal, da der på nuværende tidspunkt 
kun går større grusveje ud til området. Dog vil en centerstruktur 
være optimal med henblik på at optimere forholdene for gående 
og cyklister. Der er i forvejen mindre vandreture fra Strandkær, og 
disse vil nemt kunne suppleres af eventuelt flere vandreruter samt 
mountainbikeruter. Selv skriver Naturstyrelsen om det nuværende 
besøgscenter i Strandkær: ”Øvre Strandkær ligger meget centralt i 
det store fredede område, med en lang række store naturområder lige 
uden for døren. Oplevelsescentret er det oplagte udgangspunkt, når 
man ønsker at besøge naturen i Mols Bjerge. Interessen for naturen vil 
kunne vækkes hos gæster i alle aldre.” [web: naturstyrelsen]

ill. 2.16 BYggeFelt ved kalØ ill. 2.17 eBeltoFt BY ill. 2.18 StraNdkÆr

konklusion

01 Området ved Kalø er et oplagt sted, hvis der er tale om en min-
dre velkomstportal. Som det kunne ses tidligere i kontekstanaly-
sen, kommer mange besøgende fra E45 til Rønde og vil derfor 
have nem adgang til Kalø. Fra en eventuel velkomstportal ved 
Kalø kan besøgende blive ledt videre ud i området. Dog vil det 
ikke fungere som velkomstportal for de besøgende, der kom-
mer fra Norddjurs eller med færgen til Ebeltoft. Dette vil nemlig 
medføre, at man skal køre frem og tilbage gennem området. Hvis 
Kalø-området vælges, er der forskellige muligheder for specifik 
placering. Man kunne benytte dele af Kalø Gods eller udnytte det 
byggefelt, der er ved parkeringspladsen ved Kalø Slotsruin [web: 
syddjurs]. Vælges området ved Kalø vil centeret komme til at ligge 
i periferien af området, og det vil blive svært at forene denne 
placering med målet om at optimere forholdene for gående og 
cyklister. 

02 Ebeltoft, der ofte opfattes som Mols’s hovedstad, er også en 
mulig placering til et besøgscenter. Byen er i forvejen udgangs-
punkt for mange udflugter, og mange folk, der besøger området, 
vil finde det naturligt også at besøge Ebeltoft. Der opstår den 
samme problematik som placeringen ved Kalø. Selvom vejnettet 
er godt og infrastrukturen kunne fungere, vil besøgende vestfra 
skulle gennem nationalparken for så at køre tilbage igen. I forhold 
til opgavens mål om at skabe et center, der opfordrer folk til at 
komme ud i naturen, vil det ikke være optimalt at placere centret 
i byen.
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Som beskrevet har Nationalpark Mols Bjerge utrolig mange 
både historiske, kulturelle og natur attraktioner, men det er 
svært for besøgende både at få et overblik over attraktio-
nerne, men også at komme frem til dem. Visionen for dette 
projekt er at designe et besøgscenter, som kan oplyse om 
området men også gøre det nemmere for folk at besøge 
nationalparken også til fods og på cykel. 

For at aktivere hele nationalparken vælges det, at der 
udover et centralt besøgscenter, skal placeres både infor-
mationtavler, shelters og toiletbygninger rundt omkring 
i nationalparken. Dette vil give mulighed for at tage på 
flerdages ture rundt i parken både på cykel og som vand-
reture. 

Der er fundet inspiration i projektet “Nasjonale turistve-
gar” i Norge, hvor Statens Vegvesen har udvalgt forskellige 
turistveje i Norge som skal sætte fokus på naturen i hele 
landet langs nogle af de mest benyttede veje helt fra nord 
til syd. Forskellige arkitekter har fået til opgave at designe 
alt lige fra bænke og informationstavler til shelters, toilet-
faciliteter samt broer og udsigtspunkter, hvis formål er at 
gøre opmærksom på den omgivende natur. Der er vist et 
mindre uddrag af de over 100 planlagte rastepladser på 
følgende side. 

Dette projekt vil kun omhandle udformningen af selve 
besøgscentret, mens idéen om at placere informationstav-
ler og shelters flere steder i nationalparken ikke vil blive 
detaljeret yderligere. 
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ill. 2.19 PlaCeriNg aF SHelterS i NatioNalParkeN

AKTIVERING AF NATIONALPARKEN

Besøgscenter

Shelters
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ill. 2.20 udSigtSPuNkt ved aSkevÅgeN ill. 2.23 SHelterS ved SNeFjord ill. 2.26 traPPe ved HellÅga

ill. 2.21 raStePladS ved liaSaNdeN ill. 2.24 ServiCeBYgNiNg ved roPeid ill. 2.27 raStePladS ved akkervikoddeN

ill. 2.22 raStePladS ved kjekSa ill. 2.25 CYkliStHuS ved gruNNFØr ill. 2.28 raStePladS ved lilleFjord
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STRANDKÆR
For at forstå det specifikke område er det vigtigt 
at analysere omgivelserne. Analysen er delt op i 
typografi, adgang, områder og typologi, da disse 
parametre er de vigtigste forhold at tage i be-
tragtning i skitseringsfasen.  
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ill. 2.29 toPograFi

The buildings do not exist in isolation but as elements of a context that 
they represent and complement.

Christian Norberg-Schulz
[Norberg-Schulz, 1996]

“
’’

I en analyse af et område som Strandkær er det nødvendigt at 
kigge på det landskab, der omgiver stedet. Strandkær ligger pla-
ceret i en større slugt, der løber helt fra Ebeltoft Vig. Ved Strandkær 
deler den store slugt sig i mindre slugter, der spreder sig ud og 
danner et landskab med stor variation. Dermed er kurvebilledet 
med til at danne rum til både bygninger, stier og beplantning.
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OVERDREV
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ill. 2.30 omrÅder

En analyse af opdelingerne i landskabet viser, at området er meget 
varieret. I forbindelse med gårdene er der opdyrket jord lige syd 
for Strandkær, som også er det mindst kuperede område. Landska-
bet nord for Strandkær, hvor der er mere kuperet, er der overdrev, 
hvor kreaturer græsser. Nogle af de mest kuperede områder er 
dækket af blandet bevoksning blandt andet nåletræer og enebær.
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mod ebeltoft

Den Italienske Sti Strandkærstien

mod Femmøller

0m 20m 40m 60m

ill. 2.31 adgaNg

Strandkær er speciel i forhold til adgangsveje, da der ikke er as-
falterede veje i området. Hovedfærdselsåren er en større grusvej, 
der løber på tværs fra Ebeltoft Vig til Femmøller. Fra Strandkær 
løber mindre grusveje ud til de nærliggende bygninger. Desuden 
er der små stier, der leder nordpå. Disse stier er en del af to min-
dre vandreruter, hvor Naturhistorisk Museum har opsat små infor-
mationstavler rundt på ruten. Den ene, Den Italienske Sti, fører til 
Femmøller nord for Strandkær, og har været brugt i mere end 100 

år [web: molslaboratoriet]. Den anden, Strandkær-stien, giver en 
rundtur i en række forskellig skovtyper, som er typiske for Mols 
Bjerge. Et fælles kendetegn for alle veje og stier i området er, at de 
er naturligt anlagt i alle slugterne. Kun sjældent bevæger stisys-
temet sig på tværs af bakkerne, hvilket er en naturlig udvikling fra 
tidligere, hvor både mennesker og dyr har bevæget sig gennem 
landskabet på den mest uhindrede måde. 
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Analysen af disse parametre skal bruges senere hen i skit-
seringsfasen. De mest karakteristiske træk, som blandt 
andet placering af bygningerne, hvor der er læ, samt de 
naturlige bevægemønstre rundt langs kurverne, tages med 
som vigtige faktorer under udviklingen af designet. 

0m 20m 40m 60m

ill. 2.32 tYPologi

Strandkær er meget karakteristisk i sin typologi. De to gårde, Øvre 
Strandkær og Nedre Strandkær, er begge firelængede gårde fra ca. 
1730 [web: kulturarv]. Der er dog placeret flere mindre bygninger 
senere, som spreder sig mod nordøst. Der er høj densitet centralt 
men falder mere og mere, når man bevæger sig væk fra Strandkær.

konklusion
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SOL
Solen spiller en meget vigtig rolle i forhold til, hvordan 
man oplever et rum. Det er vigtigt at forstå, hvordan sol-
lyset kommer ind i bygningen, og hvordan der skabes 
skygger såvel indenfor som udenfor. Desuden er sollyset 
vigtigt i forhold til bæredygtighed, da solens varme kan 
bruges som varmekilde samt nedsætte behovet for kun-
stig belysning. Passiv varme er en vigtig parameter om vin-
teren, da solens varme kan sænke forbruget af almindelig 
opvarmning. Som det ses på diagram 3.33 er solens vinkel 
om vinteren meget lav, og det er derfor muligt for solens 
stråler at komme langt ind i bygningen. Omvendt er det 
om sommeren ofte nødvendigt, at skærme af for solens 
stråler for at undgå overophedning. Vinklen på solen er 
større om sommeren, og derfor er det noget nemmere at 
skærme af for de direkte solstråler.

MICROKLIMA
Når man designer bygninger, der skal være i har-
moni med naturen, er det nødvendigt at kende 
miljøet. Hvis parametrene skal bruges i udvikling-
sprocessen som en integreret del, er en analyse 
af forholdene på det specifikke sted en nødven-
dighed. De faktorer, der har størst indflydelse på 
en bygning, og set i forhold til de bæredygtige 
tiltag, er sol- og vindforhold. Disse vil derfor blive 
analyseret i følgende afsnit.  

21.juni = 57°

21.marts/21.september = 34°

21.december = 11°

ill.2.34 Soldiagram For daNmark

ill. 2.33 SoleNS viNkel

Light gives all things their presence.

louis kahn
[Norberg-Schulz, 1996:2]

“
’’
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VIND
Når der arbejdes med bæredygtig arkitektur, er det vigtigt 
at se på, hvordan vindforholdene er i området, da disse er 
nødvendige at kende, når der skal arbejdes med naturlig 
ventilation. 

Dataene som ses på diagrammerne er målt ved Tirstrup 
Lufthavn, som ligger lige nord for nationalparken. Disse 
data er derfor ikke helt eksakte, men giver et overord-
net indblik i forholdene i området. Vindroserne viser, at i 
efterårs- og vintermånederne er vindretningerne mere 
spredte, hvorimod størstedelen af vinden i forårs- og som-
mermånederne er koncentreret fra en vestlig retning [Cap-
pelen, Jørgensen, 1999: 52-53].

I forhold til den naturlige ventilation bruges vindroserne 
fra sommermånederne, da sommertemperaturerne gør 
det sværere, at bruge termisk opdrift til at sikre ventilation. 
Når ikke der er termisk opdrift, er det nødvendigt at bruge 
vinden til at skabe gennemtræk gennem bygningen. 

ill. 2.35 viNdroSe jaNuar - martS

ill. 2.37 viNdroSe juli - SePtemBer

ill. 2.36 viNdroSe aPril - juNi

ill. 2.38 oktoBer - deCemBer

Procent
>11.0 m/s
5.0-11.0m/s
0.2-5.0m/s

Procent
>11.0 m/s
5.0-11.0m/s
0.2-5.0m/s

Procent
>11.0 m/s
5.0-11.0m/s
0.2-5.0m/s

Procent
>11.0 m/s
5.0-11.0m/s
0.2-5.0m/s

Bygningen skal orienteres med de største vinduespartier 
mod syd for at udnytte den passive solvarme om vin-
teren. Da der skal ventileres naturligt om sommeren, skal 
vindforholdene tages i betragtning, når ventilationen de-
taljeres.

konklusion

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   27 25/05/2011   07:24:39



28 analyse

FÆNOMENOLOGI
Dette afsnit forklarer begrebet fænomenologi, og 
hvordan dette kan bruges til at skabe arkitektur, 
der forholder sig til den menneskelige opfattelse 
af rum, og hvorfor det er relevant at forholde sig 
til i dette projekt. 

Fænomenologi er en metode til at forstå arkitektur, der 
fokuserer på den menneskelige skala og de menneskelige 
sanser. Hermed menes, hvordan mennesker opfatter rum, 
og hvordan arkitektur kan skabes, så designet forholder sig 
til mennesket. Fordi fænomenologi beskriver oplevelsen af 
arkitektur, er det også nødvendigt at se på den kontekst, 
der omgiver arkitekturen, da man ikke kan opleve arkitek-
tur uden også at opleve konteksten. Det er en meget brugt 
tilgang blandt nordiske arkitekter, hvor stilen er baseret 
på, at arkitekturen tilpasser sig naturen, og ofte ser man 
eksempler på bygninger, hvor naturen bliver et vigtigt 
element i bygningerne. Et eksempel er Alvar Aalto’s Villa 
Mairea, hvor bygningen har tilpasset sig landskabet, og 
træerne og græsset er brugt som elementer i bygningen. 
De store vinduespartier lukker op mod skoven og byder 

ill. 2.40 kirke i FiNlaNd ill. 2.41 villa mairea, aalvar aaltoill. 2.39 Bro i FiNlaNd

naturen indenfor. Der er desuden arbejdet meget med ly-
set og brugen af materialer, hvilket også kendetegner den 
nordiske tilgang.

Arkitekturen skal tilpasse sig naturen og dens kvaliteter ska-
be synergi mellem arkitektur og bygning. Dette er også en 
tilgang i fænomenologien, som er ”læren om det, der viser 
sig for ens bevidsthed” [web: fænomenologi]. Fænome-
nologi anvendes i arkitekturen til at skabe bygninger, der 
gør op mod den moderne videnskabelige tilgang og i ste-
det søger at spille op til folks sansning af sted og bygning. 
For at skabe arkitektur, der relaterer sig til omgivelserne, 
er det vigtigt at klargøre, hvilken oplevelse og atmosfære 
der er på det givne sted. Som Christian Norberg-Schulz 
beskriver, så skal ”En bygning … ikke ses som et fritstående 
objekt, men altid i sammenhæng med omgivelserne. 
Arkitekturen skal tilpasses stedets karakter og tage ud-
gangspunkt i det eksisterende rum. Derfor er det vigtigt at 
arkitekten forsøger at finde stedets grundstemning” [web: 
fænomenologi].

Christian Norberg-Schulz bruger begrebet Genius Loci, 
Stedets Ånd, som refererer til denne oplevelse af et steds 
karakter og atmosfære. Alle steder har sine egne unikke 
kvaliteter, ikke kun fysiske, men hvordan stedet opleves. 
Han skriver: ”…nature and life are mutually reinforcing ele-
ments of a whole that, ever since ancient times, has been 
recognized as the Genius Loci. The place, then, is the con-
crete manifestation of the world of life, and as an instru-
mental art, architecture is the art of the place” [Norberg-
Schulz, 2000: 28]. Det er altså arkitektens opgave at være 
følsom overfor disse kvaliteter, så de bliver fremhævet 
frem for ødelagte. 

For at forstå oplevelsen af et sted er det vigtigt også at se 
på traditioner og kultur i området. Samtidig må man, for at 
opleve et sted, bruge alle sanser. Den moderne arkitektur 
er ofte blevet kritiseret for, at det er skabt for øjet og in-
tellektet, og dermed er blevet umenneskeligt. Den finske 
arkitekt Juhani Pallasmaa har beskrevet dette i sin bog The 
eyes of the skin – Architecture and sences: ” The inhuman-
ity of contemporary architecture and cities can be under-
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stood as the consequence of the negligence of the body 
and the sences, and an imbalance in our sensory system” 
[Pallasmaa, 2005: 17]. Han gør det klart, at den moderne, 
teknologiske kultur har favoriseret synssansen. Des-
uden beskriver Christian Norberg-Schulz den manglende 
fornemmelse for stedet i modernismen. ”… an analytical 
approach became more common, often with results that 
were anything but satisfactory. The slogan “form follows 
function,” even though it expressed an aspiration to weld 
thought and feeling together, was not based on a holistic 
vision, but rather concerned individual functions without 
taking into account the use of place, as a result, imple-
mentation lacked consistency and significance” [Norberg-
Schulz, 2000: 105].  

Den sweitsiske arkitekt Peter Zumthor er blandt andet 
kendt for at skabe arkitektur, hvor alle sanser bliver vækket. 
Som han skriver i bogen ”Thinking Architecture” [Zumthor, 
2010], så skal materialerne spille op til menneskers ople-
velse og erfaringer gennem appel til alle sanser. Ikke kun at 
se et materiale kan vække minder men ligeså meget at røre 
og lugte det. Den fænomenologiske metode kan bruges til 
at opdage tingenes væsen. Ethvert sted har en identitet, 
man har pligt til at forstå og varetage. Ved at fremhæve 
stedets identitet i arkitekturen, vil bygningen og omgi-
velserne blive meningsfuldt, fordi det giver mulighed for 
orientering, identifikation og erindring [Norberg-Schulz, 
1995]. Det er dog vigtigt at forstå, at oplevelsen og san-
sningen af et sted er individuel, og der er derfor ikke 
konkrete faktorer, man kan bruge som arkitekt. Men ved 
at fortolke stedet, historien og erindringerne på stedet, vil 
bygningen få en naturlig relation til naturen.

… architectural forms do not appear separately, but are conditioned by a preordinated 
place in which nature participates. Therefore, architecture is not a result of the actions of 
man, but rather it renders concrete the world that makes those actions possible. And since 
the constituent elements of that world are qualitatively diverse, they cannot be understood 
with logic, but rather should be expressed poetically. This is the task of architecture, which, 
based upon a phenomenological comprehension, assembles and illustrates multiplicity in 
terms of space, form and figure, in other words, as the art of the place. 

Christian Norberg-Schulz
[Norberg-Schulz, 2000: 47]

“

’’

Fænomenologien skal i dette projekt bruges til at designe 
en bygning, der relaterer sig til dens omgivelser. Dette skal 
gøres ved at lade arkitekturen fortolke den stemning og 
identitet, der er på stedet og i området. Målet er at skabe 
arkitektur, der relaterer sig til mennesket og alle dets san-
ser, således at oplevelsen af området bliver fremhævet af 
bygningen. For at kunne skabe relation til området skal der 
analyseres på, hvilken stemning der er i området.   

konklusion
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STEDETS ÅND
Ud fra den fænomenologiske tilgang er det nødvendigt at lave en analyse ud fra det specifikke område, 
som beskriver oplevelsen af stedet. Analysen er lavet ud fra det at bevæge sig gennem et område. Ana-
lysen er altså baseret på egne erfaringer og oplevelser under vandreture i området. Beskrivelsen følger en 
rute rundt i området, hvor der er gjort forskellige observationer.

01 Turen starter ved Strandkær, som er et lille hyggeligt lands-
bysamfund med små gårde. Det er meget idyllisk, og man kan 
sagtens fornemme, hvordan disse gårde har ligget her i flere 
hundrede år. Bindingsværksbygningerne har sat sig, og man kan 
se, hvordan historien har sat sit præg. Man fornemmer, at det er et 
ret lukket samfund, fordi man ikke kan se over de omkringliggen-
de bakker, og man føler sig beskyttet mod den kølige vind.

ill. 2.43 SkitSe - StraNdkÆr

ill. 2.42 SkitSe - StraNdkÆr
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02 Turen går videre fra Strandkær langs grusvejen og landskabet, der har gemt sig bag bakkerne, begynder at vise sig. Man går hele tiden 
for foden af bakkerne, og kun de køer, der græsser på toppen af bakken, har et fuldt overblik over området. Der er fældet en masse træer i et 
område, og der dufter frisk af nyfældet træ. Bakkerne flader lidt ud, og markerne her er dyrkede. Agri Bavnehøj nærmer sig, men ligner bare 
en lille bakketop som alle de andre. Hvis ikke man vidste det, ville det være umuligt at vide, at dette punkt er det højeste i området. Fordi man 
har hørt om stedet, opbygger der sig en forventning om, hvordan det vil være at stå deroppe. 

ill. 2.44 SkitSe - tYvelHØj ill. 2.45 SkitSe - agri BauNeHØj

03 Den smalle sti bugter sig op mellem de små birketræer, og stig-
ningen op på bakken kan mærkes på pulsen. Varmen kan mærkes 
i kinderne. På toppen åbnes synet af de store landbrugsarealer. 
Udsigten er storslået. Det virker som om, at når man står her, op-
står der en naturlig bagside og forside, men man føler sig ekspo-
neret, fordi man ikke har noget i ryggen. 
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04 Fra toppen af Mols går turen igen ned mod markerne og skoven. De store grusveje virker uendeligt 
lange, når man bare går og går. Støvet hvirvler stadig rundt i luften efter bilen, der kørte forbi tidligere. 
Der er stille. Og dog er der larm. På grund af stilheden lægger man mærke til alle lyde. Fuglene der 
kvidrer, vinden i træerne, køerne der brøler. På toppen af Agri Bavnehøj havde man et overblik over al 
aktivitet i området. Her i skoven føler man sig alene. Man kan hverken se eller høre andre, hvilket gør én 
endnu mere opmærksom på lydene inde imellem træerne.

ill. 2.46 SkitSe - vejeN ved agri ill. 2.47 SkitSe -SkovBrYNet ved Helligkilde

05 Skovbrynet nærmer sig, og man kommer længere og længere ud i lyset. Solens stråler rammer igen 
ansigtet. Man har ryggen mod den lukkede skov og står nu ansigt til ansigt med de åbne vidder. Stien 
deler sig, og det vælges at tage den lille sti i stedet for grusvejen. Man har en klar fornemmelse for, hvordan 
stierne nogle steder er skabt af mennesker og nogle steder af kreaturer. Når stien skærer sig gennem land-
skabet, føles det unaturligt. Når man derimod bevæger sig på kanten af bakken, op i slugten, rundt om 
bakkerne, så ved man, at stien er skabt af kreaturernes naturlige bevægemønstre. 
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Besøgscenteret skal understøtte stedets ånd. Ud fra denne analyse ses der nogle tendenser og en bestemt type stemning, der 
kan drages videre ind i skitseringen. Dette er blandt andet differentieringen mellem de åbne og de lukkede områder. Ved en 
tur rundt i området er der hele tiden forskel på, hvordan omgivelserne enten lukker sig omkring en som eksempelvis inde i 
skoven eller nede i lavningerne, og hvordan der er fuldstændigt åbne vidder oppe på bakketoppene. Under denne proces er 
der desuden stor forskel på, hvad man lægger mærke til. Nede i dalen sættes fokus på de små detaljer mens der på bakketop-
pen viser sig et stort perspektiv.   

06 Stien fører forbi en høj, og på toppen får man et overblik over området. Her viser det sig, at denne bakketop ligger lige imellem to 
andre, og man bliver klar over, at dette er det mest karakteristiske sted i Mols Bjerge, nemlig Trehøje. Heroppefra får man den samme 
fornemmelse, som på Agri Bavnehøj. Man kan overskue hele verden. Herfra kan man få en fornemmelse af al den aktivitet, der er i 
området. Der er folk, der går tur med hunden, piger der ridder på heste, får der græsser for foden af bakken.

ill. 2.48 SkitSe -treHØje ill. 2.49 SkitSe -trÆ ved toggerBo

konklusion

07 Turen går tilbage mod Strandkær og følger grusvejen gennem 
skoven. Vejen går forbi endnu et lille landsbysamfund, Toggerbo. 
Man har svært ved at forstå, at nogen kan bo så langt ude i sko-
ven. Det virker enormt øde. Også her er der blevet fældet træer, 
og der ligger rester af grene på vejen, så man må sno sig afsted. 
Den stærke duft af gran fylder luften. Den smalle grusvej deler 
sig i to og samles igen senere, så modkørende kan komme forbi 
hinanden. Hvilken skal man vælge som fodgænger? Vejen fører 
tilbage til Strandkær, hvor dages sidste solstråler rammer, inden 
solen går ned bag bakketoppen.
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ill. 2.50 Billede Fra molS Bjerge

If I as designer want to do justice to the landscape I am working in, I have to take three things into account. First I have to 
look hard at the landscape, at the woods and trees, the leaves, the grasses, the animated surface of the earth, and then 
develop a feeling of love for what I see – because we don’t hurt what we love. We treat what we love as well as we pos-
sibly can. Secondly, I have to take care. That is something I have learned from traditional agriculture, which uses the soil 
but is, at the same time, sustainable. It takes care of the things that nourish us. Thirdly, I must try to find the right meas-
ure, the right quantity, the right size and the right shape for the desired object in its beloved surroundings. The outcome 
is attunement, harmony or possibly even tension. I think loving the landscape, looking at it with one’s heart, is requisite 
to finding the right measure. 

Peter Zumthor
[Zumthor, 2010: 98]

ARKITEKTUR OG NATUR
Når der arbejdes med at bruge stedets identitet og histo-
rie, skal der samtidig være en stor respekt for det område, 
man arbejder med, og arkitekturen skal have respekt for 
den omkringliggende natur. Det betyder på den ene side, 
at arkitekturen skal afspejle den stemning og identitet, der 
er i området, men også at bygningen ikke beskadiger na-
turen. For at skabe arkitektur, der ikke har en negativ ef-
fekt på miljøet, skal der i dette projekt også arbejdes med 
bæredygtighed. 

De bæredygtige tiltag skal indarbejdes i projektet, så de 
tekniske løsninger bliver en integreret del af designet. 
Desuden skal arkitekturen skabe fokus på omgivelserne 
ved blandt andet at inddrage naturen i bygningen. Som 
det ses på referencebillederne er der mange forskellige 
metoder til at skabe opmærksomhed på naturen, og disse 
virkemidler skal inddrages i designet. 

For at kunne arbejde med at inddrage naturen i 
arkitekturen skal der både fokuseres på at formi-
dle stedets ånd gennem arkitekturen, men også at 
arbejde med bæredygtige tiltag. På den måde tag-
er bygningen hensyn til naturen på flere måder.

“

’’
konklusion
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BÆREDYGTIGHED

Begrebet bæredygtighed dækker over en lang række 
aspekter, der vedrører både miljø, økonomi og sociale 
forhold. Det er vigtigt at naturen udsættes for mindst mulig 
belastning gennem bygningens samlede levetid samtidig 
med, at der gøres brug af ressourcerne på den mest opti-
male måde. Udover dette skal bygninger have et godt in-
deklima samt være inspirerende steder for dem, der bruger 
faciliteterne. Det er samtidig vigtigt, at bygningerne er af 
høj kvalitet og attraktive at bruge i mange år. For at sikre 
dette, skal bygningerne være langtidsholdbare samt være 
fleksible, så bygningen kan tilpasse sig forskellig brug. 

Mere end 40 % af vores energiforbrug anvendes i byg-
ninger [Ibler, 2008: 8] og derfor har vi som arkitekter en stor 
rolle i målet om at reducere CO2-udslippet. Bæredygtighed 
betyder, det som er godt for kloden og menneskene nu 
og i fremtiden [web: energiforbrug].  Arkitekter har haft 
en tendens til at fortolke dette ved at bygge solceller på 
taget og lave ekstra isolerede vægge. Dette har til tider 
medført en uheldig løsning, hvor arkitekturen bærer præg 
af, at de bæredygtige tiltag er klistret på senere. Der skal 
derimod arbejdes med en integreret designproces, så de 
bæredygtige aspekter i stedet arbejdes ind lige fra skitser-
ingsprocessen. Det skal løftes fra sidste øjebliks tilføjelser 
til at blive en hel elementær del af arkitekturen på lige fod 
med konstruktion og funktionalitet.

”Change is not only necessary – it is also possible. Human-
ity has the knowledge, technology, ingenuity and resources. 
Never before in our history have we had similar capacities. 
What we need is new concepts, new values and to mobilize 
will. We need a new global ethic.” [Brundtland, 1987]

I Danmark bliver begrebet bæredygtighed brugt i et vidt 
omfang, og det kan være svært at gennemskue, hvad der 
egentlig menes med bæredygtigt byggeri. Som nævnt ov-
enfor handler bæredygtighed ikke kun om miljømæssige 
aspekter men også sociale og økonomiske aspekter. Des-

værre er der ingen regulationer i Danmark, der siger noget 
om disse aspekter af bæredygtigheden. Både det tidligere 
bygningsreglement samt det nye BR10 fokuserer kun på 
energirammen, varmetabet og forbedrede U-værdier. Ek-
sempelvis fokuseres der på mindre varmetab, hvilket er 
ensbetydende med mere isolering og tykkere vægge. Men 
der tages ikke hensyn til, at dette vil kræve mere materiale 
og er det bæredygtigt? I andre lande har man andre syste-
mer, som fokuserer på hele spektret af bæredygtighed. Ek-
sempelvis i England, hvor man bruger BREEAM-systemet, 
som er delt op i otte kategorier:

ForvaltNiNg Om der er en god styring og struktur i 
ledelsen
SuNdHed Godt indeklima
eNergi Reducering af CO2-forbruget
traNSPort Placering i forhold til offentlig transport 
samt adgangs  forhold for cyklister
vaNd Mindskning af vandforbruget
materialer At mængden af materialer reduceres og 
bliver genbrugt
Økologi At det er et fornuftigt byggefelt som ikke 
ødelægger  eksisterende natur
ForureNiNg Mindske forurening fra bygninger

Der vil i dette projekt ikke blive brugt et decideres point-
system, men dette forklarer, hvorfor det er vigtigt ikke kun 
at se på energiforbrug. Derfor bliver der i dette projekt 
også fokuseret på andre tiltag i forhold til økonomisk og 
social bæredygtighed, som er beskrevet i følgende afsnit. 

Bæredygtighed vinder mere og mere indpas in-
denfor arkitektur, men der er dog mange forskel-
lige bud på, hvad begrebet indbefatter. De føl-
gende afsnit skal klargøre, hvilken tilgang dette 
projekt har til begrebet. 

Det er i det hele taget en udfordring at skabe tidssvarende, moderne arkitek-
tur, der samtidig på forbilledlig vis er udtryk for et ansvar i forhold til klima, 
energiforbrug og bæredygtighed. 

marianne ibler
[Ibler, 2008, p. 4]

“ “
INTRODUKTION

MILJØMÆSSIG 

SOCIAL ØKONOMISK 

ill. 2.51 de tre BegreBer
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BÆREDYGTIGE TILTAG

Bygninger skal være kompakte og pladsøkonomiske for at mind-
ske materiale- samt varmebehov. 

Bygningen skal orienteres efter sol- og vindforhold for at optimere 
dagslyset samt bruge vinden til blandt andet ventilation.

I dette afsnit analyseres de bæredygtige tiltag 
for at sikre, at disse bliver en del af bygningens 
bærende element i konceptet. Analysen tager 
udgangspunkt i den ofte brugte deling af bære-
dygtighed: miljømæssig, social og økonomisk 
bæredygtighed. 

Solens stråler er en gratis ressource hvad angår varme. Derfor 
skal solen kunne varme op om vinteren og supplere andre var-
mekilder.

ill. 2.53 miNdSke BeHov For kØliNg ill. 2.54 PaSSiv oPvarmNiNgill. 2.52 komPakte BYgNiNger

MILJØMÆSSIG BÆREDYGTIGHED
Miljømæssig bæredygtighed handler hovedsageligt om, 
at CO2 forbruget skal nedsættes. Dette sker kun ved en 
nedsættelse af energiforbruget. Derfor skal der skabes 
arkitektur, der optimerer muligheden for at udnytte de 
passive virkemidler som eksempelvis dagslys, ventilation 
og passiv varme. 

Som beskrevet tidligere handler bæredygtighed ikke kun 
om energiforbrug, og det vælges derfor at fokusere mere 
bredt i dette projekt. Dog vil målet være at leve op til de 
nye krav i bygningsreglementet til energiklasse 2015. De 
specifikke krav er vist i Appendix B.
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SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Social bæredygtighed handler om, hvorvidt arkitekturen 
danner nogle gode omgivelser for mennesker at leve i. Der 
skal skabes attraktive rum med godt indeklima. Arkitek-
turen skal opfylde brugerens behov. Det betyder, at byg-
ningerne skal være fleksible, så folk selv kan have indfly-
delse på, hvordan bygningen indrettes. 

Ud over, at de passive virkemidler skal indtænkes i desig-
net af bygningen, er der krav til indeklimaet, som skal over-
holdes, hvilket er beskrevet i Bygningsreglementet. For at 
sikre at indeklimaet lever op til disse krav laves simulering-
er i både Ecotect og BSim. Ecotect bruges til at tjekke lys-
forholdene i bygningerne, mens BSim bruges til at tjekke 
temperaturen og luftkvaliteten. Faktorerne, der bruges til 
at eftervise et godt indeklima, er beskrevet i Appendix B.

ill. 2.56 dagSlYS

Lyset fra solen er en nødvendighed for menneskers velbefindende 
men kan også ses som en gratis ressource. Med optimalt dagslys 
kan man reducere forbruget af kunstig belysning.

ill. 2.55 Naturlig veNtilatioN

Der skal anvendes naturlig ventilation så meget som muligt. Når 
der opvarmes med anden varmekilde, skal der bruges varmegen-
vinding.
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ill. 2.57 PatiNeriNg

Der skal vælges materialer, som patineres med en yndeful proces, 
og hvor der ikke opstår et tab af æstetisk og genanvendelsesmæs-
sig værdi. 

ØKONOMISK BÆREDYGTIGHED
Økonomisk bæredygtighed handler hovedsageligt om, 
at bygningerne skal være langtidsholdbare, så der går 
mange år før behovet for et ny bygning opstår. Hvis en 
bygning skal være langtidsholdbar, skal den også være 
fleksibel, så bygningens funktion også kan udskiftes. Hvis 
ikke funktionen kan ændres, mister bygningen sin værdi 
og vil derfor være klar til at rive ned. Før i tiden byggede 
man, så det kunne holde i hundredevis af år, og funktioner 
skiftede. Mange studerende bor i lejligheder, hvor brugen 
har skriftet meget: Fra stald i 1880, til bageri i 1910 og til 

ill. 2.58 FlekSiBilitet

Konstruktionen skal opbygges, så rummene er fleksible. Det 
vil sikre en længere brugsperiode, hvis rummene kan ændres 
i forhold til livscyklus ved eksempelvis at flytte vægge og fjerne 
dæk. 

lejlighed i 1970. Rumlighedernes arkitektoniske kvalitet 
og berettigelse må ikke være ultimativt hængt op på en 
bestemt funktion. Nogle af de største arkitektoniske skatte 
i Danmark har en radikal anderledes funktion i dag end 
den de oprindeligt var tiltænkt [web: energiforbrug]. I dag 
accepteres en levedygtighed på omkring 50 år, hvilket ikke 
er bæredygtigt. I stedet burde man udnytte teknologien 
og den effektiviserede byggeproces til at skabe langtids-
holdbare bygninger, som er så fleksible, at de kan klare at 
funktionen ændres i fremtiden.

Der skal i projektet fokuseres på alle tre aspekter af bære-
dygtigheden. Bygningen skal leve op til de krav, der stilles 
i bygningsreglementet til lavenergiklasse 2015. Til dette 
skal de viste parametre inddrages for at lave en integreret 
designproces. Hvis disse tiltag inddrages fra starten, vil de 
bæredygtige elementer blive en del af bygningen og ikke 
en tilføjelse. De viste krav til indeklimaet bruges konkret i 
skitse- og detaljeringsfasen. 

konklusion
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Lille Vildmosecentret er et nyere formidlingscenter i en af 
Nordvesteuropas største højmose. Landskabet omkring 
Lille Vildmose er meget varieret med højmoser, søer og 
store græsområde. I 2007 blev Lille Vildmose fredet, og en 
naturgenopretning er i gang i retning af en vådere mose, 
hvilket vil sætte en stopper for den produktion af spagnum 
som ellers har stået på i 1500 år. 

Efter at selve centret er blevet opført, er der desuden gjort 
tiltag ude i området for at lette tilgængeligheden. Der er 
blandt andet bygget flere observationstårne og gangstier, 
der gør det nemt for alle at besøge området til fods og på 
cykel. Lille Vildmosecentret ligger centralt i hele mosen, og 
er det naturlige udgangspunkt for en tur ud i mosen [web: 
lille vildmose].

I besøgscentret kan man finde information om naturen 
og historien i området. Centret er familievenligt, og der er 
blandt andet biograf og ørnesimulator. Centret indeholder 
desuden udstillingslokale, café, turistbureau, butik, eks-

CASE STUDIER
LILLE VILDMOSECENTRE T

ill. 2.60 lille vildmoSeCeNtret iNteriØr

uden brug af skillevægge. De gangarealer, der opstår langs 
kernerne, bliver udnyttet til mindre udstillingsrum og fun-
gerer samtidig som forrum til kernerne. 

tiltag der drageS med videre
Centret skal suppleres med café, turistinformation og 
butik
Centret skal henvende sig til både børn og voksne
Receptionen skal fungere som fordelingscentrum
Der skal placeres kerner i bygningen som indeholder de 
sekundære funktioner

Det er valgt at analysere på Lille Vildmosecentret, da dette besøgscenter kvadratmetermæssigt kan rela-
teres til dette projekt. Det beskrives blandt andet, hvilke funktioner der er, hvilket bruges til at betemme, 
hvad besøgscentret i Mols Bjerge skal indeholde. Desuden undersøges, hvordan funktionerne er placeret i 
forhold til hinanden for at kortlægge flowstrategien. 

PlaCeriNg Storvorde, Aalborg Kommune
arkitekt C.F.Møller
oPFØrt 2002-2006
areal 1000 m²

ill. 2.59 lille vildmoSeCeNtret PlaNtegNiNg

perimentarium og fugletårn [web: CF Møller], og formid-
lingscentret bliver spændende for både børn og voksne 
med de interaktive udstillinger. Turistinformationen giver 
oplysninger om naturen og kulturen, som gør det nem-
mere for folk at opleve området på egen hånd. Desuden 
er centret udgangspunkt for guidede ture i området [web: 
lille vildmose].

Bygningen har et nutidigt arkitektonisk udtryk, og den 
meget lange og smalle bygning understreger mosens vid-
der. De store glaspartier i begge ender, samt de forskelli-
gartede åbninger i facaderne, indrammer udsigten, så der 
overalt i bygningen er kontakt til naturen og forskellige kig 
til mosen [web: arkitræ].

Funktionerne er fordelt, så man fra begge indgang møder 
receptionen, hvorfra man enten kan gå i caféen eller hen 
til udstillingen. Der er i den lange bygning placeret kerner, 
der blandt andet indeholder toiletter, lager, auditorium og 
trappe. Disse kerner deler bygnignen op i flere områder 
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ill. 2.61 udStilliNg ill. 2.62 udeNdØrS ill. 2.63 PlaNtegNiNg

Vitlycka Museum er placeret i Bohuslän, som er et område 
i Sverige, hvor der er mere end 1.500 helleristninger. Hel-
leristningerne er hovedsageligt fra bronzealderen, og det 
er derfor meget unikt, at have et område, med så mange 
billeder. Den største helleristningshule er Vitlycke-hulen, 
som ligger få hundrede meter fra Vitlycke museum [web: 
vitlycka].

Museet, der er centrum for helleristnings-hulerne, er først 
og fremmest et formidlingscenter. Der er en masse infor-
mationer at hente om området og hulerne, og der er både 
faste og midlertidige udstillinger, som fortæller om histo-
rien og kulturen i området. Museet indeholder, udover ud-
stilling, restaurant, butik, bibliotek, konferencesal og værk-
sted. Arkeologiskolan holder desuden til her og byder på 
forskellige arrangementer, hvor både børn og voksne kan 
lære om helleristninger og udgravninger. Der er udover de 

VITLYCKE MUSEUM

indvendige faciliteter også et udendørs gårdrum, hvor det 
blandt andet er muligt for skoleklasser at få undervisning. 
Disse udendørs aktiviteter er medvirkende til, at publikum 
bliver inviteret ud at opleve. 

Bygningens to kurvede former samler sig om et centrum, 
hvor der blandt andet er entre og fordelingsrum. Den ene 
kurve mod nord, der ligger op mod bjerget og skoven, in-
deholder udstillingen og er mere indelukket. Den anden 
kurve mod syd, der blandt andet indeholder restaurant 
og værksted, åbner sig til gengæld op med udsigt ud over 
landskabet [web: nyrén]. Den nordlige kurve forholder sig 
fint til topologien i området og lægger sig med ryggen op 
mod bjergsiden. Den anden kurver ligger spejlvendt og 
den symmetriske form danner et naturligt samlingspunkt 
centreret i bygningen. Her er blandt andet receptionen 
og bibliotek placeret, hvorfra man kan bevæge sig ud til 

begge bygningsvolumener. Der er i dette projekt arbej-
det meget med naturlige materialer. Der er brugt egetræ 
i facaderne og blandt andet gran indenfor. Gulvene er af 
samme type granit, som findes i hulerne udenfor.
 
tiltag der drageS med videre
Centret skal suppleres med café, turistinformation og 
butik
Der skal differentieres mellem åbne og mere lukkede 
rum, hvor udstillingen skal være mere lukket og caféen 
mere åben med udsigt ud over området
Receptionen skal fungere som fordelingscentrum og 
samle de forskellige funktioner

PlaCeriNg Tanum, Sverige
arkitekt Nyréns Arkitektkontor
oPFØrt 1996-1997
areal 1450 m²

Ligesom med foregående analyse af Lille Vildmosecentret analyseres Vitlycka Museum i Sverige, da besøgs-
centret kvadratmetermæssigt relaterer sig til dette projekt. Det beskrives blandt andet, hvilke funktioner 
centret indeholder, hvordan de er fordelt, og hvordan flowet er imellem disse. 
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ill. 2.64 multiSaleN ill. 2.65 PlaNtegNiNg ill. 2.66 BYgNiNgeN Set Nede Fra daleN

Sletten er et FDF friluftcenter, der består af flere bygninger 
i et større område, der bliver brugt til spejderlejr og andre 
friluftsaktiviteter. Denne bygning er en ny hovedbygning 
og er resultatet af en konkurrence udskrevet i 2000 af FDF 
[web: arkitræ02]. Sletten er et meget smukt landskab med 
bakker og søer, og denne bygning ligger meget centralt 
med udsigt ud over Julsø.

Friluftscenteret centrerer sig om en foyer, hvor der blandt 
andet er indgang, reception, toiletter og kontorer. Denne 
kerne deler bygningen i to dele, hvor der i den sydlige del, 
som kanter sig op mod skoven, er et overdækket udendørs 
areal. Mod nord åbner bygningen sig mod udsigten og 
søen med store glaspartier, hvor multisalen er placeret, og 
dette rum kommer i tæt kontakt til naturen. 

Bygningen fungerer som hovedbygning i et område, hvor 
der er mange forskellige småbygninger med forskellige 
funktioner. Denne bygning ligger centralt og fungerer som 
samlingspunkt for alle funktionerne. Området har fungeret 
fint i mange år uden denne hovedbygning, men det er et 
stort plus, nu at have et samlingspunkt. Det viser, at hvis 
man placerer en ny bygning i forbindelse med noget eksis-
terende, så kan de drage fint nytte af hinanden. 

Som beskrevet åbner bygningen sig mod nord mod det 
fantastiske landskab. Det store glasparti bryder grænsen 
mellem ude og inde og smelter bygningen sammen med 
landskabet. Der er brugt sten og træ både indendørs og 
udendørs, som også skaber en relation til naturen [web: 
aart]. Den lukkede kerne mod syd står i det tunge materi-

ale teglsten, mens den åbne multisal mod nord er opbyg-
get hovedsageligt i træ og glas. Den tunge kerne op mod 
skoven og den mere lette og åbne del mod det åbne ter-
ræn giver et godt sammenspil.

tiltag der drageS med videre
Centret skal fungere som samlingspunkt i et område 
med mange mindre bygninger og funktioner
Der skal differentieres mellem åbne og lukkede rum alt 
efter funktion
Der skal være udsigt fra caféen
Centret skal indeholde en kerne, der opdeler bygnin-
gens forskellige funktioner

FDF FRILUFTCENTER, SLE T TEN

Det er valgt at analysere på friluftscentret ved Sletten, fordi denne bygning er placeret i et meget flot 
landskab. Desuden kigges på funktionsfordeling og hvordan disse er forbundet.

PlaCeriNg:ved Ry, syd for Silkeborg
arkitekt aart
oPFØrt 2003
areal 1143 m²
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ill. 2.67 iNdgaNgSPartiet ill. 2.68 udStilliNgeN

ill. 2.69 PlaNtegNiNg over muSeet

Museumscenter Hanstholm blev opført i 2002 efter at 
Cubo Arkitekter havde vundet en konkurrence udskrevet 
af Statens Kunstfond. Museet består af Hanstholms ene-
stående museumsbunker, der under krigen rummede en 
af de fire store 38cm kanoner [web: museumscenter]. Der-
udover indeholder museet en stor samling af både udstyr 
og våben fra 2.verdenskrig.

Museet lader den eksisterende bunker stå næsten urørt 
- kun ammunitionsgangen ‘lægges’ ind ved hovedind-
gangen som adgangsvej til kanonstillingens labyrintiske 
indre. I kontrast til de meget lukkede bunkere fremtræder 

besøgs- og dokumentationscenteret åbent og venligt, og 
denne kontrast giver en god effekt. Planløsningen danner 
en overskuelig ramme om både museumsdel og forsk-
ningsdel med montrer og podier som en del af bygningens 
konstruktive snit [web: cubo]. Sammenlægningen med 
den eksisterende bunker gør, at museet springer ud af klit-
ten, hvor effekten bliver, at bygningen indpasser sig i na-
turen. Receptionen er placeret ved indgangen og fungerer 
som fordelingscentrum mellem bunkeren og besøgscen-
tret. Herfra fordeler man sig ud i centret og følger det flow, 
der skabes af podierne i midten.

tiltag der drageS med videre
Formidlingsdelen skal være overskueligt og åbent
Centret skal indeholde en reception, der fordeler flowet 
til de forskellige funktioner
Der skal differentieres mellem åbne rum med udsigt og 
mere lukkede rum, der indeholder de sekundære funk-
tioner

MUSEUMSCENTER HANSTHOLM

Museumscenter Hanstholm er et nyere museum, der skal formidle historien om de eksisterende bunkere. 
Museet er interessant i forhold til dette projekt, da det er placeret i naturen på kanten mellem den luk-
kede plantage og det åbne areal med udsigt over vesterhavet. 

PlaCeriNg Hanstholm, Thy
arkitekt Cubo Arkitekter
oPFØrt 2002
areal 1100 m²
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KONKLUSION
Analysen i dette projekt har draget nogle parametre frem, 
som skal bruges videre i projektet og de vigtigste er op-
summeret i dette afsnit. 

For det første har det været vigtigt i analysen at få fastlagt 
en placering for besøgscentret, og det er som beskrevet 
valgt at placere centret centralt i området ved Strandkær 
lige nord for de nuværende bygninger. Det findes vigtigt 
at vælge en central placering, da det vil være ulogisk at 
have et besøgscenter til Mols Bjerge, hvis det så ikke er 
placeret i selve Mols Bjerge men blot i periferien. Desuden 
er nationalparken er et meget stort område med mange 
spredte seværdigheder, og derfor skal centret fungere som 
udgangspunkt i området. Desuden er de trafikale forhold 
i området meget dårlige, så ved en placering centralt i 
parken kan man stille bilen her og fortsætte til fods eller 
på cykel. Ved placeringen ved Strandkær vil det nye besøg-
scenter erstatte det nuværende meget lille besøgscenter, 
men skal sammen Molslaboratoriet skabe et nyt fælles-
skab, som fungerer optimalt som udgangspunkt.

Da det er et mål at arbejde med at skabe relation til na-
turen er fænomenologiske metoder brugt til at analysere 
området og dermed forstå stedets ånd, og hvilke kvaliteter 
og oplevelser der findes. Stemningen i stedet er klargjort 

Efter at have summeret op på analysen beskrives her kort 
de vigtigste parametre, der skal designes ud fra.

ud fra besøg i området, hvor det i analysen fremhæves, 
hvordan bevægelsen i landskabet er. Forskellen på de luk-
kede rum i dalen, hvor der fokuseres på de nærliggende 
ting, og de åbne rum på toppen af bakkerne, hvor landska-
bet åbner sig, skal bruges i arkitekturen til at skabe åbne 
og lukkede rum. Fænomenologien skal desuden bruges til 
at skabe sammenhæng mellem bygning og landskab ved 
at bearbejde relationen mellem inde og ude blandt andet 
ved at indramme naturen.  

Når der arbejdes med at tage hensyn til naturen leder det 
også op til at arbejde med bæredygtige tiltag, som også 
er blevet analyseret. De bæredygtige tiltag skal indarbe-
jdes passivt i designet, hvilket vil sige at de tiltag, der er 
analyseret skal være med i begrundelsen for designet. Ek-
sempelvis skal der overvejes orientering af bygningen, 
kompakthed og placering ud fra, hvad der er mest bære-
dygtigt. 

Analysen af de forskellige cases er med til at danne grund-
lag for skitseringen, hvor det er vurderet, hvilke funktioner 
besøgscentret skal indeholde, samt hvordan flowet mel-
lem disse skal være. Desuden vælges, at der i bygningen 
skal indarbejdes en kerne, som deler rummene. Ud fra øn-
sket om at arbejde med åbne og lukkede rum skal kernen 
bruges til at skabe rumligheder. 

konklusion
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BÆREDYGTIGE TILTAG
BYgNiNgeN Skal
orieNtereS mod SYd For at udNYtte deN PaSSive varme
Have viNduer mod ØSt og veSt For at Bruge viNdeN til Naturlig veNtilatioN
vÆre FlekSiBel
Have godt dagSlYS

RELATION TIL KONTEKSTEN
BYgNiNgeN Skal
iNddrage NatureN geNNem iNdramNiNg aF viewS
tilPaSSe Sig laNdSkaBet
SkaBe relatioN mellem iNde og ude

FUNKTION
BYgNiNgeN Skal
iNdeHolde turiStiNFormatioN, SPiSeareal og udStilliNg 
vÆre oFFeNtlig og HeNveNde Sig udadtil
vÆre lettilgÆNgelig

UDTRYK
BYgNiNgeN Skal
diFFereNtiere mellem ÅBNe og lukkede rum
relatere Sig til deN meNNeSkelige Skala
relatere Sig til NatureN meN Stadig vÆre moderNe

VISION
Visionen er at skabe et besøgscenter, der relaterer sig til konteksten, hvor de 
fænomenologiske begreber er brugt til at designe en bygning, der tager hensyn til 
områdets kvaliteter ved at inddrage landskabet i arkitekturen. Bygningen skal dog 
stadig være moderne, og det er målet at skabe arkitektur som både bruger histo-
riske og nutidige virkemidler. Der inddrages konkrete uddrag fra kontekstanalysen, 
som igennem designfasen skal genfortolkes for at undgå den til tider romantiske 
tilgang, når der arbejdes med at tage hensyn til stedets ånd. Bygningen kan altså 
på en naturlig måde på følge og stå i kontrast til landskabet. En del af hensynet til 
naturen ligger desuden i de bæredygtige tiltag, hvor disse tiltag skal bruges passivt 
under designfasen. Det at være bæredygtigt ligger desuden i at optimere forhold-
ene for gående og cyklister, da området i dag er præget af meget biltrafik.

AFGRÆNSNING
Der vil i projektet gøres nogle konstruktive overvejelser blandt andet i forhold til 
løsning af detaljer. Dog vil der ikke blive lavet beregninger på konstruktioner. Aku-
stiske forhold vil være med i overvejelserne i forhold til udviklingen og detaljerin-
gen af løsningsforslaget men vil ikke blive detaljeret yderligere. 

DESIGNKRITERIER
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RUMPROGRAM
Café Kontor ReceptionUdstilling

Besøgscenter Mols Bjerge 800 m²

300 100 100 150

AKTIVITETSNIVEAU [met]

UDSIGT

BRUGSTID

LYSKILDE

ORIENTERING

DAGSLYSFAKTOR [%]

TEMPERATUR [C°]

RUMHØJDE [m]

AREAL [m²]

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

24
20
16
14
12
  8
  4
  0

5,0 2,5 2,5 5,0 5,0 2,5 2,5

S,V,N,Ø S,V S,V S,Ø,V N N N

Ja Ja JaNej Nej Nej Nej

Sollys/
Kunstig

Sollys/
Kunstig

Sollys Sollys/
Kunstig

Kunstig KunstigSollys

2 5 5 2 2 0 0

1,6   1,2 1,2 1,6 1,21,2 -

PRIVATHED

Privat

O�entlig O�entlig O�entlig O�entlig O�entlig O�entlig O�entlig

Privat Privat Privat Privat Privat Privat

20-24 20-24 20-24 20-24 20-24 18-20 18-20

FUNKTION Auditorium

50

Lager

50

Sekundær

50

Dette rumprogram er bygget op ud fra parametre i analysen samt egne erfaringer og inspiration fra andre bygninger. 

Arealerne er angivet ud fra en forventning om besøgstallet. Ifølge Naturstyrelsen vil det kommende besøgstal i nationalparken stige til ca. 
90.000 besøgende [web: sns] men det forventes at kun cirka en tredjedel (30.000) vil besøge et kommende besøgscenter [Skaarup, 2011]. 
Centret vil i vintermånederne, hvilket vil sige fra oktober - april, kun have åbent i weekenderne, mens der i sommermånederne er åbent hver 
dag. Kontoret vil være åbent alle dage året rundt, da bestyrelsen fra nationalparken vil benytte kontoret i hverdagene og ansatte i besøgscen-
tret i hverdage og weekender. 

Rumprogrammet giver ud over arealer også et indblik i de forskellige parametre indenfor komfort og lys, hvilket er nødvendigt at vide, når 
der beregnes på indeklimaet blandt andet i forhold til ventilation og temperaturer.
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PRÆSENTATION

I denne del af rapporten præsenteres det endelige 
løsningsforslag  gennem planer, snit og facadeteg-

ninger. Desuden indeholder dette afsnit visuali-
seringer både indefra og udefra. Alle tegninger og 

visualiseringer er suppleret med en beskrivende 
tekst, som er med til at forklare blandt andet 

funktionerne og deres fordeling samt materialer og 
stemning både indendørs og udendørs. Ønskes det 

at se planer med mål, findes disse under afsnittet 
med tekniske tegninger. 

[ intro ]
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SITUATIONSPLAN 1:1000

Situationsplanen viser området i nærheden af bygningen. Besøgs-
centret er placeret lige nord for den lille by Strandkær i hjertet af 
Mols Bjerge. Centret er placeret på bakken med ryggen imod 
denne og orienteres dermed mod syd, hvor der er udsigt over 
gårdene i Strandkær samt Mols Bjerge og Ebeltoft Vig. 

Det ønskes at bevare så meget af den nuværende natur som den 
er, og derfor er al beplantning undtagen foran parkering nu-
værende beplantning. Der plantes nogle træer ved parkering for 
at skærme denne lidt af fra vejen. 

Parkeringen placeres ved den østlige sti, da dette ses som ud-
gangspunktet for vandreruten, som også skal gå gennem byg-
ningen. Der laves cirka 15 parkeringspladser, hvilket vil opfylde 
behovet de fleste dage. På dage, hvor der er mange gæster, vil det 
være muligt at benytte et parkeringsareal længere mod øst (uden 
for billedet). 

Vejene i nærområdet er alle grusveje og dette ønskes bevaret, 
fordi dette ses som en del af naturen og det karakteristiske ved 
området.

Stien op til bygningen anlægges med træ-brædder, som forbinder 
de anlagte betonelementer. Stien skal være en del af landskabet 
og ikke anlægges som en bro. 

Betonelementerne placeres på stiforløbet, og er med til at bryde 
stien op. På denne måde vil træet forbinde betonelementerne på 
stien ligesåvel som træet vil angive forbindelsen gennem bygnin-
gen. Dermed skabes der sammenhæng mellem forløbet i landska-
bet og gennem bygningen. 

ill. 3.01 SituatioNSPlaN
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STUEPLAN 1:200

A

B B

A

C D

C D

Kontor
45m²

pers.køkken
11m²

hcp.toi.
6m²

elevator

reception
150m²

møderum
22m² toi.

3m²
garderobe

6m²

I stueplanet er indgangen mod øst, hvor man kommer op af 
bakken. Her går man over et plateau, som er overdækket af det 
øverste volumen, fortsætter gennem en port i facaden og står 
foran indgangen. Når man kommer ind i bygningen, møder man 
et lyst og venligt dobbelthøjt rum, hvor der er direkte adgang til 
receptionen, som også fungerer som tursitinformation. Her kan 
man blandt andet få udleveret kort over området eller få andre 
informationer, man har brug for, inden man skal på tur i Natio-
nalparken. 

Fra receptionen kan man se op til caféen, som ligger som et ind-
skudt dæk, hvor der er forbindelse via en trappe. Denne trappe er 
en del af det forløb, der er gennem bygningen fra øst mod vest.

De ansatte samt sekretariatet for nationalparken har kontorer, som 
er placeret mod vest. Her er der kontor med udsigt ud over land-
skabet. Mod nord er der en niche, der fungerer som mødeum og 
frokoststue for de ansatte, hvorfra der er adgang til et personale-

køkken. Køkkenet er placeret i en kerne, der er gennemgående 
vertikalt på alle etager. Dermed samles alle sekundære funktioner 
her, som  på denne etage indbefatter køkken, toiletter, garderobe 
og elevator. 

ill. 3.02 StuePlaN
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1.  SALSPLAN 1:200

A

B B

A

C D

C D

Når man bevæger sig fra stueplan til 1.sal, kommer man op ad 
trappen til caféen. Her er der spisepladser mod syd, hvorfra man 
kan sidde og spise, mens man nyder udsigten over Mols Bjerge. 
Går man til højre fra trappen, kommer man ind i et gangareal, 
hvorfra der er adgang til funktioner placeret i kernen. På denne 
etage indeholder kernen køkken, toiletter, garderobe og elevator. 

Da kernen er placeret midt i rummet, skabes dette gangareal, 
hvormed rummet bliver delt, og der vil dermed ikke være direkte 
forbindelse fra spiseområdet til køkken og toiletter. 

Når man kommer op ad trappen fra stueplan, bliver man ligeledes 
mødt af en trappe, hvorfra man kan gå videre op i udstillingen. 

café
100m²

køkken
15m²

toi.
3m²

toi.
3m²

elevator

dobbelthøjt rum

garderobe
9m²

udendørs spiseareal
78m²

Man kan også gå igennem caféen og benytte udgangen mod vest, 
hvorfra der er adgang til stiforløbet ud i landskabet. Mod vest er 
der udendørs spiseareal, hvor man på de varme sommerdage kan 
sidde udendørs. En del af arealet er overdækket af det øverste 
volumen, så der bliver dannet skygge og læ. 

ill. 3.03 1.SalSPlaN
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2.  SALSPLAN 1:200

A

B B

A

C D

C D

Hvis man bevæger sig op ad trappen til udstillingen, kommer man 
ind i en glasboks, der gør, at larm og luft fra caféen ikke kommer 
op. Man går gennem en glasdør, hvor der, når man kommer op, vil 
være udsigt gennem et vindue mod vest. 

Udstillingen bliver, som på de andre etager, delt op af den 
gennemgående kerne, som på dette plan indeholder elevator, 
teknikrum og lager. Desuden er kernen her supleret med en glas-

boks, der indrammer trappen samt et mindre auditorie. Her vil 
man kunne holde foredrag, hvis der eksempelvis er en skoleklasse 
på udflugt eller holde møder og fremlæggelser i bestyrelsen for 
nationalparken. Der er mulighed for at trække for med et gardin, 
hvis der ønskes mere ro, samt hvis det ønskes at holde rummet 
mørkt. Som på de andre etager er der adgang til funktionerne i 
kernen fra det gangareal, der opstår mod nord. 

lager
28m²

teknik
3m²

elevator auditorium
50m²

udstilling
70m²

udstilling
50m²

udstilling
140m²

I udstillingen kan man bevæge sig rundt i lokalet som er delt af 
kernen. Rummet er meget fleksiblet, i og med at udstillingen bliver 
vist på tavler og podier. Dermed kan de ansatte vurdere løbende, 
hvad der skal udstilles og hvordan. Der er placeret en bænk i det 
østlige hjørne, hvorfra man kan sidde og kigge ud over området. 

ill. 3.04 2.SalSPlaN
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SNIT A-A 1:200

Snittet viser sammenhængen i forløbet, hvor man bevæger sig fra 
øst mod vest. Plateauerne er rykket lidt væk fra bygningen for at 
understrege, at disse er en del af landskabet og ikke af bygningen. 
Opmærksomheden skærpes, da man skal tage et skridt for at be-
væge sig ind i bygningen. 

ill. 3.05 SNit a-a
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SNIT B-B 1:200

Der snittes gennem kernen, som viser, at denne er placeret samme 
sted vertikalt på alle etager. Dog er væggen forskubbet en anelse i 
stueplanet, da der ikke er behov for så stor en kerne. 

ill. 3.06 SNit B-B
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SNIT C-C 1:200

Snittet viser, hvordan caféen er skudt ud fra de andre volumener. 
Der dannes dermed en overdækning for kontorerne på stuepla-
net, hvilket er godt i forhold til at afskærme for den direkte sol om 
sommeren. 

ill. 3.07 SNit C-C
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SNIT D-D 1:200

Ved indgangen kan man ligeledes se, at caféen er skudt ud, og 
da dette volumen er beklædt med træ, træder det frem, at denne 
indeholder en anden funktion. Det ses desuden indvendigt, 
hvordan dækket fra caféen er synligt i receptionen, og der er fysisk 
og visuel forbindelse herimellem. Trappen til udstillingen kommer 
som en forlængelse heraf, så man opfordres til at gå herop.

ill. 3.08 SNit d-d
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FACADE SYD 1:200

På sydfacaden ses hvordan betonelementet indrammer de neder-
ste volumener. Dette element står i mørk beton, hvorved rammen 
fremhæves over bygningens lyse beton. Caféen er beklædt med 
træ for at give en varme til dette volumen samt afspejle i facaden, 
at dette volumen har en anden funktion. 

ill. 3.09 FaCade SYd

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   56 25/05/2011   07:25:15



57præsentation

FACADE ØST 1:200
Indgangen ses her på østfacaden, hvor man skal gå igennem en 
port for at komme hen til bygningen. Her skærpes opmærksom-
heden på, at man nu går fra landskab til bygning. Når man ankom-
mer til bygningen, kan man igennem vinduet se forløbet gennem 
bygningen, da dette vindue er placeret på linie med trappen.

ill. 3.10 FaCade ØSt

FACADE VEST 1:200
Ved caféen er der et udendørs overdækket areal, hvor der på 
varme dage kan serveres her. Bakken dækker på denne facade for 
det nederste volumen. Vinduerne er placeret så der er udsyn, når 
man kommer op af trappen ved udstillingen. Disse linier fører ned 
til vinduerne ved caféen. 

ill. 3.11 FaCade veSt
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VISUALISERINGER
ill. 3.12 aNkomSt Fra ØSt

Ved ankomst til bygningen ses de to volumer tydeligt, som er 
lavet i forskellige farver beton, og man kan se, hvordan bygnin-
gen læner sig op ad bakken. Plateauet foran bygningen og porten 
giver en klar anvisning af, hvor indgangspartiet er.
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ill. 3.13 CaFéeN mod veSt

I udendørsarealet ved caféen kan man sidde og spise, mens man 
nyder udsigten over Strandkær og Ebeltoft Vig. Arealet er delvist 
overdækket af det øverste volumen, der krager ud over og danner 
skygge og læ.  
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ill. 3.14 BYgNiNgeN Set Fra SYdveSt

Her ses bygningen fra sydvest, hvor man kan se, hvordan det 
mørke beton binder bygningen sammen. Det øverste volumen 
ligger sig som et langstrakt, horisontalt volumen, der angiver en 
retning på bygningen rundt langs bakken. 
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ill. 3.15 BYgNiNgeN Set Fra SYdØSt

Betonelementet, der indrammer det nederste volumen, danner 
skygger for de store vinduespartier mod syd. Dermed afskærmes 
for den varme sol, der står højt på himlen om sommeren. Vindu-
erne på de to nederste planer går helt fra gulv til loft og bryder 
den lange facade op. 
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ill. 3.16 iNdgaNgeN mod reCePtioNeN

Når man kommer ind i bygningen, kigger man direkte mod re-
ceptionen, og det er dermed nemt at finde ud af, hvor man skal 
henvende sig, når man kommer til besøgscentret. Receptionen er 
et lyst og venligt dobbelthøjt rum, der virker imødekommende og 
overskueligt. 
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ill. 3.17 mod iNdgaNgeN

I receptionen er der udsigt over området og et godt overblik 
over en del af nationalparken. Medarbejderne i besøgscentret vil 
dermed kunne pege og anvise vejen for turister, der ikke kender 
området.
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ill. 3.18 Fra reCePtioNeN mod CaFéeN

Fra receptionen går en trappe op til caféen, hvor man kan 
fortsætte gennem bygningen. Trappen til udstillingen placeret 
i en forlængelse heraf og griber ned i caféen. Desuden ses den 
gennemgående kerne tydeligt, og på grund af det mindre dagslys 

understreges at gangen ligger til højre. Man kan desuden se 
dørene ind til de toiletter og elevator samt døren ind til kontoret 
til venstre. 
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ill. 3.19 koNtoret

I kontoret er der arbejdspladser til sekretariatet for nationalpar-
ken samt de ansatte i besøgscentret. Bordene er placeret ud til 
væggen, hvorfra der på grund af de større vinduespartier er god 
udsigt over området. 
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ill. 3.20 CaFéeN mod reCePtioNeN

Fra caféen kan man se ud til det dobbelthøje rum i receptionen, 
hvor brugen af forskellige materialer træder tydeligt frem. Trap-
pen fra udstillingen, der er lavet i beton, griber ned i caféen og 
opfordrer til, at man går ovenpå.
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ill. 3.21 udSigt Fra CaFéeN

De store vinduespartier i caféen  giver en god udsigt over Strand-
kær og Ebeltoft Vig. Træet på væggene går igen fra den udvendige 
beklædning og giver en varme og hyggelig atmosfære til rummet. 
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ill. 3.22 deN ØStlige del aF udStilliNgeN 

I udstillingen er der mange informationstavler, som alle er lavet 
i træ for at bryde de store betonflader op. Her ses en bænk, hvor 
man kan sætte sig og nyde udsigten over Mols Bjerge. Desuden 
ses, hvordan ovenlyset er placeret i taget, som giver et godt lys 
ned til udstillingen. 
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ill. 3.23  udStilliNgeN mod auditoriet

Fra den østlige del af udstillingen ses auditoriet, som er omgivet 
af en glasvæg. Når auditoriet ikke er i brug, vil rummet blive en 
del af udstillingen, mens man kan trække gardiner for, når der øn-

skes mere ro. Kernen opdeler rummet, hvormed området til højre 
fungerer som gang, hvorfra der er adgang til auditorie, elevator 
og lager. 
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SKITSERING

Dette afsnit beskriver baggrunden for løsningsforsla-
get og de valg, der er taget for at nå til det endelige 

design, forklares gennem skitser og modelbilleder. 
Afsnittet er delt op i syv faser, der beskriver udviklin-

gen af både form, rumfordeling og materialebrug. 

[ intro ]
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FASE 01
FORTOLKNING AF LANDSKABET

Målet med bygningen, er at besøgende skal have 
de nødvendige faciliteter for at komme ud at 
opleve området. Det er et ønske, at arkitekturen 
skal understøtte denne vision, og derfor skal byg-
ningen ses som en portal ud i landskabet. Bygnin-
gen ses som et forløb, hvor besøgende går ind, 
bliver oplyst og kan fortsætte ud i området. 

ill. 4.01 SNit aF BevÆgelSe i laNdSkaBet

ill. 4.02 PlaN aF BevÆgelSe i laNdSkaBet

ill. 4.03 ForSkellige volumeNer SPreder Sig ud over ForlØBet

Da det er målet i dette projekt at skabe arkitektur, der relaterer sig 
til konteksten, er der analyseret på, hvordan det er at bevæge sig i 
det meget karakteristiske  landskab. Overvejelserne ses i diagram-
met til højre, hvor de mest karakteristiske træk, der er opserveret 
i landskabet, fortolkes til brug i bygningen. Forløbet i landskabet 
er meget varierende, og man bevæger sig mellem bakkerne, og 
det varierende forløb skal bruges i udformningen af bygningen.

I forhold til at bygningen skal være med til at skabe fokus på na-
turen, ses det som en mulighed, at bygningen inddrager landska-
bet.

Diagrammet viser, hvordan spredte bygningsvolumer kommer til 
at fungere som et forløb gennem landskabet frem for blot at være 
en bygning. Bygningen som et forløb i landskabet danner grund-
lag for den videre proces og bliver en vigtig parameter i udviklin-
gen af designforslaget.
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FORLØB GENNEM BYGNINGEN

De to vandreruter, der starter ved Strandkær, starter ud af stien 
vest for bakken og slutter øst for bakken. Bygningen placeres 
langs bakken og ses som start og afslutning på vandreturen, 
hvormed bygningen bliver en portal ud i landskabet.

Der undersøges forskellige måder, hvor bygningen kan starte og 
afslutte et forløb rundt langs bakken. Bygningen kan følge bak-
ken rundt med forskellige volumener mere eller mindre spredte. 
Det overvejes især, hvordan bygningen kan placeres i forhold til 
udsigt fra de forskellige volumener. Desuden undesøges det, om 
bygningen skal være i én eller flere etager i forhold til at skabe et 
forløb gennem bygningen. 

Undersøgelserne er lavet gennem skitsering og udarbejdelse af 
modeller, og på disse sider vises et mindre uddrag af dem, der har 
relevans i forhold til det endelige designforslag

ill. 4.04 uddrag aF SkitSer

Den initierende skitsering tager udgangspunkt 
i forløbet gennem bygningen, og hvordan bygn-
ingsvolumerner kan lægge sig op ad bakken, så der 
skabes et naturligt forløb rundt langs bakkekam-
men. Dette stammer fra analysen af, hvordan det 
er at bevæge sig i landskabet, hvor de naturligt 
anlagte stier oftest følger kurverne
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ill. 4.05 uddrag aF modelBilleder
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FLOWSTRATEGI

Som det ses i case-studierne, er der flere løsninger til et kom-
mende flow, hvor den optimale løsning bliver en kombination 
af flere. At receptionen skal fungere som fordelingscentrum skal 
kobles med idéen om et flow gennem bygningen, hvorfor det 
vælges, at bygningen skal være i flere etager. Som det ses på skit-
sen til venstre, bliver receptionen i stueplan fordelingscentrum 
både vertikalt og horisontalt. Flowet ses som et naturligt resul-
tat af receptionens funktion som fordelingsrum samtidig med at 
flowet gennem bygningen bliver bevaret. På den måde vil besø-
gende kunne få de vigtigste informationer i stueplan og vælge om 
man vil fortsætte ud i området eller bevæge sig op til de andre 
funktioner i bygningen.  

ill. 4.06 FlowStrategi

ill. 4.07 NØdveNdigt med Flere etager

Funktionernes placering i forhold til hinanden har været en vigtig 
faktor i den initierende skitsering. Funktionerne fordeles i forhold 
til det naturlige flow i bygningen, hvor indgangen leder hen til 
receptionen, hvor man fordeles ud til de andre funktioner. Som 
det ses i diagrammet til venstre vil receptionen lede ud til mange 
forskellige funktioner og bliver et centralt element i bygningen. 
Der er fundet inspiration i de forskellige case-studier, der viser, 
hvordan receptionen fungerer som fordelingscentrum.

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   75 25/05/2011   07:26:04



76 skitsering

FORMUNDERSØGELSER

Det undersøges, om bygningen skal bestå af to eller tre etager og i 
dette forslag arbejdes med to planer. Der dannes to volumener, og 
det forsøges at rotere det øverste volumen i forhold til det neder-
ste. Udgangspunktet er idéen om, at man vælger det øverste volu-
men til eller fra, og denne derfor skal skille sig ud, hvilket i dette 
tilfælde gøres ved at orientere sig dette volumen anderledes. 

Denne skitse viser, hvordan der er arbejdet med bygningen i tre 
etager, hvor receptionen placeres i den nederste etage, café i den 
midterste og udstilling i det øverste volumen. Samtidig forsøges 
det at modellere bygningen i forhold til landskabet og volumen-
erne smyger sig op af bakken. Der er to måder at tilpasse sig kon-
teksten, enten ved at lade bygningen følge bakkens konturer eller 
ved at lade bygningen stå i kontrast til det organsiske landskab 
ved at have en mere stringent form. Dette forslag forsøger at følge 
bakkens konturer men det skal undersøges om der skabes større 
fokus på landskabet ved at lade bygningen kontrastere det.

Da det er  besluttet, hvordan  det overordnede 
flow i bygningen skal være samt konkluderet, at 
bygningen skal bestå af flere etager indledes for-
mundersøgelserne. Der undersøges både ved teg-
ning af plan og snit samt laves modeller. Her vises 
et kort udsnit af nogle skitser baseret på model-
arbejde. 

ill. 4.08 SkitSe med to volumeNer

ill. 4.09 SkitSe med tre volumeNer

FASE 02
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Skitsen viser en forsimplet form med to plan som bliver først sam-
men af en kerne, som kan fungere som trappe, elevator- og toi-
letkerne. Det blev vurderet i case-studierne, at en kerne fungerer 
godt til at adskille funktionerne, og dette ønskes indarbejdet i 
løsningsforslaget. Samtidig indføres en rampe som kunne være et 
element til at få forløbet understreget i bygningen. Dermed intro-
duceres muligheden for, at ind- og udgang kunne være på hver sin 
etage og man dermed bevæger sig både horisontalt og vertikalt 
gennem byningen.

Med udgangspunkt i foregående skitse viderebearbejdes idéen 
om at have en rampe som et gennemgående element i bygnin-
gen. I denne skitse overdrives rampe-strukturen og bliver til et 
plan i sig selv. Kernen bevares for at have muligheden for trappe 
og elevator, mens det skrå plan vil kunne bruges til både rampe, 
auditoriom og udstilling. 
Det skrå plan besværliggører udnyttelsen af rummenes arealer 
men det vælges at arbejde videre med i forløb skråt igennem byg-
ningen. 

ill. 4.10 to etager med ramPe

ill. 4.11 ramPe Som volumeN

Ud fra disse formundersøgelser vælges, at bygningen over-
ordnet skal have et forholdsvis stringent formsprog, der vil 
kontrastere det organiske landskab. 

konklusion
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Samtidig med at det undersøges, hvordan flowet i 
bygningen skal være, samt hvordan de forskellige 
bygningsvolumener skal mødes, arbejdes der med 
de indvendige rum og deres forskellige kvaliteter. 

Receptionen skal fremstå lys og venlig og er vigtig i forhold til for-
midling af området. Derfor skal der være udsigt fra receptionen 
for både ansatte og besøgende, så man kan blive inspireret til at 
komme ud i landskabet. 

Indgangen til bygningen er meget vigtig i forhold til orientering, 
når man kommer ind. Især når indgangspartiet og receptionen 
fungerer som informationscenter, er det vigtigt, at det er let at 
aflæse, hvor man skal henvende sig. Derfor skal man, når man 
kommer ind, med det samme få øje på skranken, som gerne må 
være forholdsvis markant. 

Et indgangsparti skal samtidig virke lyst og venligt for at fremstå 
imødekommende, og derfor ønskes det, at dette rum skal være 
dobbelthøjt.

RUMLIGE ILLUSTRATIONER

ill. 4.12 SkitSe Fra iNdgaNgeN

ill. 4.13 SkitSe Fra reCePtioNeN
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Fra indganspartiet, som er dobbelthøjt, skal der være fysisk men 
også visuel kontakt til de andre funktioner. Derfor kunne volumet, 
der indeholder caféen skyde sig ind enten som boks eller som 
dæk. Dermed skal der være en lettilgængelig trappe, så man in-
spireres til også at besøge disse funktioner i besøgscenteret. 

I caféen skal der være udsigt, så man kan nyde udsigten, mens 
man nyder sin mad. 

Det øverste volumen skal have ovenlys for at få diffust lys ind i 
rummet. Dermed reduceres det direkte sollys, hvilket ses som en 
fordel i et udstillingslokale. 

Udstillingen skal være ét stort rum kun delt af de standere, der 
er brug for i forhold til udstilling samt den kerne, der skal være 
gennemgående i bygningen. På denne måde bliver rummet så 
fleksibelt som muligt og giver gode muligheder for skiftende ud-
stillinger. 

ill. 4.14 SkitSe mod CaFéeN

ill. 4.15 SkitSe Fra udStilliNgeN
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PLACERING PÅ BAKKEN

Der er flere muligheder af placering af bygningen 
på bakken. Det undersøges blandt andet, om byg-
ningen skal placeres oppe på toppen, i bunden el-
ler på det mindre plateau, der er midt på bakken.

ill. 4.16 PlaCeriNg For FodeN aF BakkeN ill. 4.17 PlaCeriNg PÅ toPPeN aF BakkeN ill. 4.18 PlaCeriNg PÅ Plateauet

FASE 03

Hvis bygningen placeres i bunden, vil der være tættere kontakt 
til gårdene ved Strandkær, og bygningen vil være lettilgængelig, 
da man ikke først skal bevæge sig op på bakken for at komme til 
besøgscentret. 

Med bygningen placeret på toppen, bevæger bygningen sig væk 
fra det miljø, der er ved Strandkær og vil blive mindre tilgængelig. 
Dog vil der være en god udsigt fra bakken ud over området. Da 
besøgscentret skal formidle landskabet og området i området ses 
det som en stor fordel, at man kan se ud over området fra centret. 
Bygningen kommer dog til at ligge meget eksponeret.

Det undersøges, om bygningen kan placeres på det mindre pla-
teau, der er midt på bakken. Dermed vil bygningen kunne lægge 
sig op ad bakken, hvilket virker naturligt, da bygningen i forvejen 
har en for- og bagside i og med, at alle funktioner vil henvende 
sig mod syd, da der her er god udsigt og meget dagslys. Denne 
løsning vil både være lettilgængelig og have god udsigt, og derfor 
vælges denne løsning.

Analysen af bevægelsen i området viser, at man ofte vil 
bevæge sig rundt langs kurverne, og dermed synes den 
optimale løsning at være en placering på plateauet, da der 
kan skabes et naturligt forløb rundt langs bakken. 

konklusion
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ill. 4.21 PlaCeriNg mod SYdill. 4.19 PlaCeriNg mod ØSt ill. 4.20 PlaCeriNg mod veSt

Analysen af bæredygtige tiltag viser, at det er bedst at ori-
entere bygningen mod syd, da det er lettere at afskærme 
mod den høje, varme sol om sommeren. Om vinteren, hvor 
solen står lavt på himlen, vil solens stråler kunne varme 
bygningen op. Det vælges derfor at placere bygningen med 
den lange flade mod syd.

Da det er bestemt, at bygningen skal placeres på 
plateauet, undersøges muligheder for placering 
både på den østlige, vestlige og sydlige del af bak-
ken. 

Det forsøges også at placere bygningen øst/vest-vendt med den 
den lange facade mod syd. Dermed får man stadig den gode ud-
sigt og masser af dagslys  i løbet af dagen. 

Hvis bygningen placeres mod øst, vil man kunne få den bedste 
udsigt, der er ud over Ebeltoft Vig. 

Placeres bygningen mod vest, ville udsigten være knap så god, 
men tilgengæld ville der komme meget  dagslys ind på det tids-
punkt af dagen, hvor der er flest besøgende, nemlig om efter-
middagen. 

konklusion
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ill. 4.24 SNit med eNdelig FuNktioNSFordeliNg

ill. 4.22 PriNCiPSkitSe aF veStFaCadeN ill. 4.23 PriNCiPSkitSe aF ØStFaCadeN

FASE 04
PLACERING AF FUNK TIONER

Det ønskes at dele volumet op med reception på stueetagen, ca-
féen på 1.sal og udstillingen på 2.sal. 

I stueplan kommer man ind fra øst og møder først receptionen. 
Rummet er dobbelthøjt, og der skal være visuel og fysisk 
forbindelse til caféen, som ses som et volumen, der skyder ind i 
receptionen. I den vestlige del af stueplan placeres kontorer, så 
disse har direkte forbindelse til receptionen og har udsigt ud over 
området. 

Caféen har udgang mod vest, og dermed sker flowet gennem 
bygningen fra øst på stueplan, op ad en trappe til caféen og ud-
gang herfra mod vest. Fra caféen skal der være adgang til udstil-
lingen, som ligger som det øverste volumen. 
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ill. 4.27 BotaNiSk Have, BarCeloNa ill. 4.28 BotaNiSk Have, BarCeloNa ill. 4.29 BotaNiSk Have, BarCeloNa

ill. 4.25 SkitSe aF BYgNiNgeN, der ligger PÅ kaNteN aF BakkeN ill. 4.26 SkitSe aF BYgNiNg, Hvor CaFéeN er ForSkudt

OAB, Barcelona Botanical Garden, Barcelona, 2002, Sydfacade,
Det miderste volumen er skudt ud og danner et overdækket om-
råde ved det nederste plan

OAB, Barcelona Botanical Garden, Barcelona, 2002, Østfacade
Det midterste plan et andet materiale

OAB, Barcelona Botanical Garden, Barcelona, 2002, Vestfacade

Det skal afspejles i facaden, at de tre volumener indeholder forskellige funktioner. Dette gøres ved at 
forskyde volumerne i forhold til hinanden.

Det kunne være en mulighed både at skyde caféen ud mod syd samt arbejde med at give dette 
volumen et andet materiale. 
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Som beskrevet tidligere er ét af de bærende idéer 
i løsningsforslaget, det at have et forløb gennem 
bygningen. I en forlængelse af dette samt ønsket 
om, at bygningen skal relatere sig til landskabet, 
undersøges hvordan forløbet ude i landskabet 
kan forholde sig til forløbet gennem bygningen. 
Derfor er der undersøgt forskellige former for 
bygninger, hvor bygninger eller volumener breder 
sig ud i landskabet

ill. 4.31 PlaNtegNiNg, eXPerimeNtal HouSe

ill. 4.34 marYHill overlook

ill. 4.30 eXPerimeNtal HouSe

ill. 4.33 marYHill overlook

ill. 4.32 marYHill overlook

FASE 05
FRA LANDSKAB TIL BYGNING

Der findes inspiration i Maryhill Overlook, som er landart tegnet af 
tegnestuen Allied Works, hvor betonelementer sammensat bliver 
til en struktur, der smyger sig hen over landskabet. Disse projek-
ter bruges som inspiration til, hvordan bygning ig landskab kan 
smelte sammen. 

Der er kigget på Aalvar Aalto´s Experimental House i Muuratsalo, 
Finland, som ligger meget flot i landskabet og hvor volumenerne 
bliver større og større og til sidst danner selve huset. 
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ill. 4.35 SkitSe - BetoNelemeNter SkaBer overgaNgeN Fra laNdSkaB til BYgNiNg til laNdSkaB

ill. 4.36 PlaNtegNiNg - BetoNelemeNter SkaBer overgaNgeN Fra laNdSkaB til BYgNiNg til laNdSkaB

Betonelementerne bliver forbundet af en sti af træbrædder, som 
skal gå igen i bygningen, hvor der også arbejdes med beton og 
træ.  Træet bliver dermed det, der understøtter forløbet både ude 
og inde, mens betonen ligger som en del af forløbet. 

I projektet arbejdes med at placere betonelementer i landskabet 
langs forløbet op til bygningen, hvor elementerne starter som 
flader, bliver til mindre overdækkede plateauer for til sidst at ind-
ramme bygningen. På denne måde underbygges idéen om at 
smelte landskab og arkitektur sammen, og forløbet op til og fra 
bygningen bliver understøttet. 
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ill. 4.37 SkitSe aF BetoNelemeNt i to dele

BE TONELEMENTE TS FORM

Det undersøges, hvordan betonelementet skal 
indramme bygningen og et udpluk af forsøg er 
vist i disse skitser. Det vælges, at betonelementet 
kun skal sno sig om de nederste volumener for at 
understrege, at det øverste volumen med udstill-
ingen er noget, man vælger til. Desuden skal det 
øverste volumen udkrage mod både øst og vest 
både for at understrege, at det nederste volumen 
bærer det øverste, men også for at danne over-
dækkede udearealer ved begge indgange.  

Betonelementet skal indramme det nederste volumen og kan enten stå som to rammer eller som en sammenhængende struktur. Denne 
skitse viser, hvordan to rammer sammen indrammer volumet. Det brydes op i toppen for at understrege, at der stadig er sammenhæng mel-
lem det øverste og nederste volumen.
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ill. 4.38 SkitSe aF BetoNelemeNt Som SammeNHÆNgeNde Struktur

ill. 4.39 SkitSe aF BetoNelemeNt Som SammeNHÆNgeNde Struktur

Det forsøges at lave elementet som en sammenhængede del, stadig med hul til det øverste volumen. Dog mistes idéen om, at dækket ved 
caféen skyder sig ind i receptionen. 

Den sidste skitse viser ét sammenhængende element, hvor dækket ved caféen skyder sig ind i volumenet. Dog fjernes hullet mellem de to 
volumener, da elementet på denne måde står stærkere som bærende element. Det vælges, at elementet skal køre i ét bånd rundt om de 
nederste volumener og understrege at volumenerne indeholder forskellige funktioner, som dog er forbundet med hinanden. 
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I dette forslag laves et mindre atrium i midten, hvor trappe og ele-
vator placeres. Dette samler det vertikale flow ét sted, hvor man 
kan gå op i caféen og videre op i udstilligen. Alle de sekundære 
funktioner som toiletter, køkken og lager placeres i en kerne mod 
nord, hvor der ikke er lys på grund af bakken. 

Planen bliver dog for kompakt, og det ønskes at gøre bygningen 
mere langstrakt for at understrege forløbet langs bakken. 

ill. 4.41 2.SalSPlaN

ill. 4.42 1.SalSPlaN

ill. 4.43 StuePlaN

ill. 4.40 SNit

FASE 06

FORSLAG 01

Ud fra de forskellige parametre der er besluttet, udvikles planen løbende. I det kommende afsnit vises 
et uddrag af planer og snit, og alle de viste planer her er opbygget efter samme struktur, hvor bygningen 
bliver langstrakt langs bakken. Kernen er et gennemgående element i alle forslag. 
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FORSLAG 02

ill. 4.45 2.SalSPlaN

ill. 4.46 1.SalSPlaN

ill. 4.47 StuePlaN

ill. 4.44 SNit

Denne plan indeholder også et atrium i midten mens de 
sekundære funktioner er rykket ind i det lange volumen. På denne 
måde bliver bygningen mere langstrakt og mindre kompakt. 

Der ses dog nogle problemer omkring atriet, da der vil blive dan-
net mange gangarealer, som er svære at udnytte. 
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Planen her minder om den tidligere, hvor atriet dog er fjernet og 
trapperne i stedet placeres forskudt i forhold til hinanden. 

På 2.sal er auditoriet placeret for enden, hvilket ikke fungerer godt 
som afslutning på volumenet.

De sekundære funktioner ligger mod nord, men der mangler en 
opdeling i rummene, så man eksempelvis ikke går direkte fra spi-
seområde til toiletter og køkken. Kernen bliver ikke et element, 
der deler volumet op i mindre rum, hvilket ellers er ønsket blandt 
andet ud fra case-studierne. Her blev analyseret på forskellige mu-
ligheder for at bruge kernen som rumdeler, hvilket skal forsøges 
at indarbejde. 

Trappernes placering forskudt i forhold til hinanden virker bedre, 
da man på denne måde ikke skal vende om for at komme op til 
udstillingen. Derimod opfordrer denne løsning mere til, at man 
fortsætter videre op til udstillingen. 

ill. 4.49 2.SalSPlaN

ill. 4.50 1.SalSPlaN

ill. 4.51 StuePlaN

ill. 4.48 SNit

FORSLAG 03
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Planen her er en videreudvikling, hvor det forsøges at rykke de 
sekundære funktioner sammen i en kerne, der placeres midt i 
rummet på 1. og 2.sal og langs den nordlige væg på stueplan. På 
denne måde dannes et gangforløb på den nordlige side af kernen, 
hvormed man ikke går direkte fra hverken spiseområde eller ud-
stilling til toiletter, lager og så videre. Dermed vil kernen opdele 
volumenerne i mindre rum som ønsket. 

Kernen er vertikalt gennemgående på alle etager, hvilket betyder, 
at de to øverste volumener rykkes længere mod nord end det 
nederste. Dette giver en god trappeeffekt op ad bakken. 

Auditoriet på 2.sal rykkes hen til kernen og vil dermed også få ind-
gang fra gangarealet, og funktionerne bliver samlet. Samtidig er 
kernen og auditoriet med til at dele udstillingen op i mindre volu-
mener, så det ikke bare bliver ét  stort rum. 

ill. 4.53 2.SalSPlaN

ill. 4.54 1.SalSPlaN

ill. 4.55 StuePlaN

ill. 4.52 SNit

FORSLAG 04

Den sidst viste løsning danner grundlag for det endelige 
løsningsforslag.

konklusion
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FASE 07
Valget af materialer har stor indflydelse på det 
arkitektoniske udtryk men også i forhold til bære-
dygtige principper. Det vælges at arbejde med 
materialer, som er lettilgængelige i Danmark, 
nemlig beton og træ, og i dette afsnit forklares, 
hvordan de to materialer skal spille sammen.

Det vælges at bruge betonelementer i konstruktionen både 
som det indbindende element og som vægge, etagedæk og 
tag. Kun ved caféen beklædes konstruktionen med træ, for 
at give dette område et varmt udtryk. 

Beton er et meget brugt materiale, da det har mange gode 
egenskaber og kan bruges i mange elementer, både som 
væg, dæk, tag og fundament. Desuden har det en høj 
massefylde og virker godt som termisk masse, hvilket er 
vigtigt i forhold til bæredygtige principper, da bygningen 
vil kunne holde på varmen om vinteren og holdes kølig om 
sommeren. Dette vil reducere temperatursvingningerne 
indendørs og sikre et mere stabilt indeklima. Æstetisk 
er beton et meget koldt og tungt materiale, hvilket er 
grunden til, at der suppleres med træ både indenfor og 
udenfor. 

Træ er et meget klassisk materiale og er brugt i mange år, 
da det er let at arbejde med. Ligesom beton kan træ brug-
es som bærende struktur men samtidig også som beklæd-
ning. 

Kombinationen af træ og beton undersøges i skitser og 
modeller og andre bygninger undersøges, hvor kombina-

tionen er brugt. Som billederne nedenfor viser, supplerer 
beton og træ hinanden godt, da betonen kan stå som det 
strukturelle tunge element, mens træet giver en varme og 
lethed til strukturen. 

Det vælges, at det bærende element i bygningen sakl være 
beton, hvor dette bruges til at indbinde den nederste del 
af bygningen. Da det øverste volumen, der indeholder 
udstillingen, skal ses som et ekstra element på bygningen 
afprøves, om den nederste del skal være beton, mens den 
øverste del skal være træ. Dette understøtter idéen om 
det øverste volumen som noget, der står for sig selv, men 
samtidig skaber det meget stor afstand mellem øverste og 
nederste volumen.

Det afprøves at lade det øverste volumen være beton og 
derimod lade caféen stå i træ. Dette giver en større sam-
menhæng i bygningen, hvor det kun er det indbindende 
betonelement, der lader volumenerne adskille sig fra hian-
den. Desuden giver dette valg en varme til caféen, hvilket 
er positivt, da dette område er mere roligt og hyggeligt. 

Det er valgt at bruge de til dags dato mest energivenlige 
vinduer, nemlig Velfac 200 Helo, hvor rammen består af et 
kompositmateriale af glas og plastik [web: velfac], som vil 
skabe en farvemæssigt mere jævn facade.

MATERIALER - EXTERIØR

ill. 4.56 komBiNatioN aF BetoN og trÆ ill. 4.57 komBiNatioN aF BetoN og trÆ ill. 4.58 komBiNatioN aF BetoN og trÆ

Plejehjem i Basel, Steinmann & Schmid, 2003 House 6, São Paulo, Brasilien, 2010 House 6, São Paulo, Brasilien, 2010

konklusion

Træets udseende er en vigtig faktor for valg af facade-
beklædning. Ingen træarter bevarer den oprindelige farve 
ved udendørs eksponering, da træet med tiden bliver gråt 
på grund af påvirkning fra regn og sol. Det ønskes, at vælge 
en træsort, der holder farven længe og som kan vedlige-
holdes ved behandling af olie. Desuden skal der vælges et 
lokalt materiale, da det vil kræve færre ressourcer at trans-
portere. Derfor vælges at bygningen skal beklædes med 
europæisk lærk, da denne træsort både findes i Danmark 
og holder farvegløden længe [web: teknologisk].
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ill. 4.59 trÆBeklÆdNiNg PÅ udStilliNgeN

ill. 4.60 trÆBeklÆdNiNg PÅ CaFéeN
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MATERIALER - INTERIØR

Ligesom i facaden skal træ anvendes indenfor for at give 
en varme til bygningen. De valgte vinduer består udven-
digt at et kompositmateriale, men vindueskarmen inden-
for består af træ, hvilket vil give en varme til alle rummene. 
Karmen er lavet af en træfiberplade medfyrlaminat [web: 
velfac]

Det vælges derudover, at nogle møbler skal være i træ. 
Med inspiration fra blandt andet museet i Leipzig, som der 
ses billeder af herunder, skal blandt andet ræling, recep-
tion og bænke være i træ. Desuden skal beklædningen i 
caféen være træ, ligesom det er valgt at gøre i facaden. 
Dermed vil caféen få den ønskede varme glød. 

I kontoret, caféen og udstillingen er det valgt, at der skal 
være trægulv, da dette giver rummet en behagelig stemn-
ing. Betongulvet står meget råt i receptionen, hvor man 
kommer ind, men i de rum, hvor man skal opholde sig i 
længere tid vil det være at foretrække med en varmere at-
mosfære. Desuden er det godt i forhold til akustik at have 
trægulv, da dette er et blødere materiale end beton og 
dermed absorberer mere lyd.   

ill. 4.61 komBiNatioN aF BetoN og trÆ ill. 4.62 komBiNatioN aF BetoN og trÆ ill. 4.63 komBiNatioN aF BetoN og trÆ

Lille Vildmosecentret, C.F.Møller, 2002 Kunstmuseum, Leipzig, Hufnagel Puetz Rafaelian Architekten, 2004 Kunstmuseum, Leipzig, Hufnagel Puetz Rafaelian Architekten, 2004
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ill. 4.64 viNduer og mØBler i trÆ

ill. 4.65 trÆgulv
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I N d E K L I m A  O G 
K O N S T R u K T I O N

I dette afsnit detaljeres skitseforslaget i forhold til 
indeklima og konstruktion. De forskellige programmer 
er brugt løbende til at detaljere blandt andet facader 

i forhold til vinduesplacering samt udvikle og beskrive 
indeklimaet i forhold til dagslys og ventilation.

[ intro ]
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Syd
Vinduesareal i % Energibehov i kwh/m² år

Øst Vest Ovenlys Energi varme Energi køling Energi total

30 30 0 20 25,3 17,6 42,9

30 30 0 10 26,7 7,6 34,3

30 30 0 5 27,6 3,7 31,3

50 30 0 5 30,0 4,7 34,7

20 30 0 5 26,6 3,0 29,6

20 50 0 5 26,5 5,0 31,5

20 20 0 5 26,2 2,0 28,2

20 20 10 5 26,1 2,0 28,1

20 20 20 5 26,5 4,8 31,3

VINDUESPLACERING I  FORHOLD TIL ENERGIFORBRUG

Placeringen og antallet af vinduer i facaden er 
vigtig både i forhold til lys, passiv solvarme og 
arkitektonisk udtryk. Derfor undersøges i dette 
afsnit, hvor mange vinduer der kræves i forhold 
til energiforbrug samt placeringen i forhold til 
rum og facadeudtryk. 

For at give et indblik i hvor mange vinduer, der skal være i facaden 
i forhold til energibehov tastes forskellige værdier ind i måneds-
middel-regnearket. Arealet på 700 m² er fordelt på tre etager, og 
der er angivet u-værdier for de forskellige overflader. 

Da bygningen ligger op mod bakken mod nord, er der ikke sat 
vinduer ind i denne facade. Først er det testet, hvor meget af ta-
gets areal, der skal være vindue. Her bliver det bedste resultat 5 
% ovenlys. Derefter indtastes andel i sydfacaden med både 20, 
30 og 50 %, hvor det viser sig, at det bedste resultat er med 20% 
vinduesareal. Mod øst testes også 20, 30 og 50 %, hvor det bedste 
resultet er med 20 % vinduesareal. Til sidst testes om det er nød-
vendigt med vinduer mod vest, hvor det bedste resultet er med 10 
% vinduesareal. Resultaterne skal ses som guidelines og ikke som 
en endelig beregning.

ill. 5.01 viNdueSareal i ProCeNt
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Nu, da andelen af vinduer i de forskellige facader kendes, placeres 
vinduer i forhold til dagslys ved de forskellige rum. I diagram 5.02-
5.04 er det markeret, hvor der ønskes en dagslysfaktor på over 5%. 
Ifølge arbejdstilsynet skal der i kontorer være en dagslysfaktor 
på minimum 2 % [web:at], hvilket i dette projekt vælges at være 
minimum for alle rum. Dog er det valgt, at visse områder skal have 
mere dagslyd i forhold til at forbedre arbejdsforhold og oplevel-
sen af rummet.  

ill. 5.02 2.SalSPlaN

ill. 5.03 1.SalSPlaN

ill. 5.04 StuePlaN
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I kontoret bliver der en dagslysfaktor på gennemsnit 4,31%, hvilket opfylder kravene i forhold til arbejdstilsynet. Dagslysfaktoren nærmer sig 
de ønskede 5%, og da der ikke er brug for så meget dagslys i den nordlige del af rummet vurderes det, at dagslyset i kontoret er tilstrækkeligt 
i forhold til denne vinduesplacering.

Da vinduerne er placeret i forhold til facadeudtryk modelleres bygningen op i Ecotect for at tjekke, om 
dagslysfaktoren er tilstrækkelig i de forskellige rum.

DAGSLYS I ECOTECT

ill. 5.05 dagSlYS i koNtoret
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I receptionen laves der to forsøg, hvor det ene, som ses øverst (billede 5.06), er uden ovenlys på den øverste etage. Billedet nedenfor viser 
(billede 5.07), hvordan dagslyset er, hvis der placeres ovenlys i den øverste etage. Som det ses er dagslysfaktoren henholdsvis 4,67% og 4,66%, 
og derfor har det ikke indflydelse på rummet, om der er ovenlys eller ej. I begge tilfælde opfyldes kravet til dagslys, da gennemsnittet nærmer 
sig 5 %.

ill. 5.06 dagSlYS i reCePtioNeN udeN oveNlYS

ill. 5.07 dagSlYS i reCePtioNeN med oveNlYS
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Dagslyset i caféen tjekkes på samme måde som receptionen i forhold til, om dagslyset er tilstrækkeligt, og hvordan det ændrer sig, hvis der 
tilføjes ovenlys på øverste etage. 

Det øverste billede (5.08) viser dagslysfaktoren, hvis der ikke er ovenlys, og dagslysfaktoren er her på 5,22%. Dermed bliver kravet overholdt, 
men fordelingen er forholdsvis ujævn. Hvis der placeres ovenlys på øverste etage stiger dagslysfaktoren i caféen til 9,75%, hvilket er noget 
højere. Dog vil der skulle placeres en trappe, hvilket vil tage noget af lyset. Det besluttes, at der skal være ovenlys i taget over caféen. 

ill. 5.09 dagSlYS i CaFéeN med oveNlYS

ill. 5.08 dagSlYS i CaFéeN udeN oveNlYS
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På den øverste etage undersøges det, hvor meget ovenlys der skal være for at have nok dagslys. Selvom resultatet i  månedsmiddel-regnearket 
viste, at der skulle være et vinduesareal på 5% undersøges det, hvad der sker med dagslyset, hvis der er noget mere vinduesareal. 

Øverst (5.10) ses det at dagslysfaktoren er på 3,2 %, hvis der ikke er ovenlys, og samtidig er lyset meget ujævnt fordelt. Dermed kan det konklu-
deres, at der er brug for ovenlys. 

På det andet billede (5.11) er der placeret vindue i midten hele vejen hen over taget. Dette giver en dagslysfaktor på 12,37%, hvilket er for meget i 
forhold til, at der i udstillingen gerne må være områder, der er forholdsvis mørke. Det undersøges, hvad konsekvensen vil være, hvis vinduerne er 
placeret mod syd og lyset dermed bliver diffust. Dagslysfaktoren falder derved til 8,31%, som det ses på billede 5.12, hvilket stadig er meget højt.

Det sidste billede viser ovenlysvinduer på 1,5meter fordelt hen over taget, hvilket giver en dagslysfaktor på 5,44%. På denne måde bliver der et 
forholdsvis jævnt fordelt lys men samtidig områder, hvor der er mere eller mindre dagslys.  Denne løsning vælges, da arealet af vinduer desuden 
opfylder ønsket på 5% vinduesareal i forhold til energiforbrug.

ill. 5.10 dagSlYS i udStilliNgeN udeN oveNlYS ill. 5.11 dagSlYS i udStilliNgeN med oveNlYS

ill. 5.12 dagSlYS i udStilliNgeN med oveNlYS ill. 5.13 dagSlYS i udStilliNgeN med oveNlYS
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I vestfacaden skal der være et vindue på 2.sal, så man kan se ud, 
når man kommer op af trappen. På 1.sal i caféen placeres en glas-
dør, og det undersøges, om der skal være et vindue placeret ved 
siden af døren, som det ses på billede 5.15. Dette vil give mere 
udsyn fra caféen, hvilket derfor vælges. 

I sydfacaden placeres vinduerne først ovenover hinanden, hvilket 
giver et meget stringent udtryk. Det ønskes at gøre facaden mere 
fragmenteret, og derfor testes det, hvordan facadeudtrykket vil 
blive, hvis vinduerne placeres mere forskudt i forhold til hinanden. 
Dette giver facaden et mere varieret udtryk, og desuden virker det 
bedre med mere fragmenterede vinduer i forhold til at indramme 
udsigten. 

Det vælges at placere vinduerne forskudt i forhold til hinanden, 
men bevare linierne fra de forskellige vinduer.

Da vinduesarealet er bestemt, undersøges forskellige 
udtryk i facaden mod syd og vest i forhold til vinduespla-
cering. Vinduerne er placeret i forhold til udsyn og dagslys 
og vil i dette afsnit blive vurderet ud fra æstetiske overvej-
elser.

ENDELIG PLACERING AF VINDUER

ill. 5.14 veStFaCade

ill. 5.16 SYdFaCade

ill. 5.17 SYdFaCade

ill. 5.15 veStFaCade
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KONSTRUKTION
Konstruktionen er opbygget af betonelementer, men i 
forhold til at minimere energiforbruget er det vigtigt at 
undgå kuldebroer.

Hvis man kigger på skitserne på side 93 ses det, hvordan 
beton-etagedækket ser ud til at fortsætte gennem yder-
væggen. Hvis dette var princippet, ville det skabe en 
meget stor kuldebro gennem ydervæggen, og derfor ar-
bejdes med at finde alternative løsninger. 

ill. 5.18 detalje - etagedÆk ill. 5.19 detalje - etagedÆk

ill. 5.21 detalje - FuNdameNtill. 5.20 detalje - FuNdameNt

Billede 5.18 er en detalje af fundamentet, hvor der på den ene side ses en stor kuldebro gennem etagedækket, hvis ikke isoleringen 
føres fra væggen gennem dækket. Løsningen ses i billede 5.19., hvor isoleringen fortsættes gennem dækket, og der tilføjes et dæk på 
ydersiden af væggen. På denne måde undgåes kuldebro samtidig med, at det ser ud som om etagedækket fortsætter.

Billede 5.20 er en detalje af dækket, der møder ydervæggen. På billedet ses det, at hvis det bærende dæk ligger nederst i konstruktionen, 
vil der opstå kuldebro i samlingerne. Hvis man derimod, som det ses på billede 5.21, lader det bærende dæk ligge over isoleringen, vil 
man kunne undgå kuldebroer. 

Det er vigtigt at vælge løsninger, hvor der undgåes kulde-
broer. Eksemplerne jer viser, hvordam løsningen kan være. 
Færdigarbejdede detaljer findes under tekniske tegninger. 

konklusion
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VENTILATION
Dette afsnit beskriver, hvilken strategi der er for 
ventilationen i bygningen. 

I forhold til at bygningen skal have så lavt et energiforbrug  
som muligt, undersøges mulighederne for at lade bygnin-
gen blive ventileret udelukkende med naturlig ventilation, 
da brugstiden er forholdsvis lav om vinteren, hvor der el-
lers kunne være brug for mekanisk ventilation. Dermed 
ville der kunne spares på elforbruget på et mekanisk an-
læg.  

Det testes i BSim, hvordan temperaturen i caféen ville være 
om vinteren, hvis der kun blev ventileret med naturlig ven-
tilation. Som det ses i diagram 5.22 svinger temperaturen 
meget, da det er kold luft, der lukkes ind. Da kontoret er i 
brug hver dag, vurderes det, at der vil skulle bruges meget 
energi til opvarmning, og derfor vælges at bruge mekanisk 
ventilation om vinteren. Den mekaniske ventilation skal 
være med varmegenvinding, så der spares på energi til op-
varmning om vinteren. 

ill. 5.22 temPeratur i CaFé ved Naturlig veNtilatioN
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VINTER STRATEGI
Som nævnt anvendes mekanisk ventilation om vinteren, 
da det vil kræve for meget opvarmning, hvis der bruges 
naturlig ventilation. 

ill. 5.23 SNit - iNdBlÆSNiNg og udSugNiNg

ill. 5.24 2.SalSPlaN - iNdBlÆSNiNg og udSugNiNg

ill. 5.25 1.SalSPlaN - iNdBlÆSNiNg og udSugNiNg

ill. 5.26 StuePlaN - iNdBlÆSNiNg og udSugNiNg

Om vinteren vil den største belastning være luftforurening,  og 
derfor skal anlægget automatisk tilpasse sig i forhold til belastnin-
gen. 

Udsugning skal placeres i de mest forurenede områder. Da byg-
ningen ikke ligger i et støjende område eller op til eksempelvis en 
meget forurenende vej, betyder det ikke noget, hvor luften træk-
kes ind i anlægget. 

I illustration 5.23-5.26 ses det, hvor indblæsning og udsugning 
placeres. Indblæsning placeres, hvor der er mest brug for frisk luft, 
mens udsugning placeres i de mest forurenede områder som ek-
sempelvis køkken og toilet. 

Det vælges at bruge opblandingsventilation, fordi alle armaturer 
på den måde kan placeres i loftet. Alle kanaler føres tilbage til 
teknikkernen, som kører vertikalt gennem bygningen. På den 
øverste etage placeres et aggregat i teknikrummet, hvor den 
friske luft kan suges ind og den forurenede luft kan blæses ud. 
Alle rør føres langs etagedækket horisontalt og gennem ventila-
tionskernen vertikalt. 
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ill. 5.30 eNkeltSidet  veNtilatioN ill. 5.31 krYdSveNtilatioN ill. 5.32 SkorSteNSeFFekt

SOMMER STRATEGI
Der er som udgangspunkt tre måder at bruge den 
naturlige ventilation på, enkeltsidet ventilation, 
kryds-ventilation samt  skorstenseffekten, som er 
vist i diagrammerne nedenfor. På diagrammet til 
højre ses, hvilken strategi der bruges for de for-
skellige rum.

Krydsventilation

Skorstenseffekt

Enkeltsidet ventilation

ill. 5.27 2.SalSPlaN

ill. 5.28 1.SalSPlaN

ill. 5.29 StuePlaN

I de mindre rum i stueetagen vil der blive brugt enkeltsidet ven-
tilation, hvor luften føres ind og ud gennem det samme vindue. 
I receptionen og caféen vil ventilationen fungere med krydven-
tilation fra øst til vest, hvor den drivende faktor vil være vinden. 
I udstillingen vil ventilationen blive drevet af skorstenseffekten, 
hvor luften vil blive lukket ind i vinduerne i øst og syd facaden 
og blive varmet op af personer og udstyr. Den opvarmede luft vil 
på  grund af termisk opdrift stige opad og ud gennem åbninger i 
taget. [web: ventilation]

Luften føres ind og ud af samme vindue. Luften føres ind i den ene side og ud i den anden. Luften føres ind fra begge sider og ud gennem taget.
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BEREGNET LUFTSKIFTE
Det vurderes, at det rum hvor der er størst belastning både 
i forhold til personer og temperaturer, er caféen, og derfor 
anvendes dette rum til at beregne luftskiftet ud fra. 

Luftskiftet er beregnet ud fra tre forhold: komfort, CO2 og 
temperatur. Luftskiftet i forhold til komfort er beregnet 
ud fra komfortligningen, og i forhold til CO2 ved brug af 
fortyndingsligningen [Se Appendix C]. Luftskiftet i forhold 
til temperatur er beregnet i døgnmiddel-regneark ud fra, 
at den maksimale gennemsnitstemperatur ikke må over-
skride 24°C [Se Appendix C]. 

Resultaterne, som ses her, viser at det største luftskifte op-
står i forhold til temperaturen   

BeregNiNger PÅ luFtSkiFte:
komFort:  0,66 h-1

Co2: 3,9 h-1

temPeratur: 4,4 h-1

Der er et forholdsvis højt CO2-forueningsniveau, men dette 
er som følge af, at beregningen er lavet ud fra, at der er 
fyldt i caféen. Der er desuden forholdsvis høje tempera-
turer i rummet, hvilket er grunden til det høje krævede 
luftskifte. Som følge heraf ses det nødvendigt at lave en 
simulering i BSim, hvor det undersøges, hvor meget ud-
hæng og afskærmning, der skal til for at få temperaturen 
ned. Dermed bliver luftskiftet i forhold til CO2 den nedre 
grænse. Hvis minimumsgrænsen for luftskiftet er på 3,9 h-1, 
og der tjekkes for overophedning i BSim, ses problemerne 
løst. 
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BSIM

Modellen er bygget op så simpelt som muligt, som et luk-
ket rum. Dermed opstilles en fiktiv væg mod receptionen, 
hvor der egentlig er åbent med dobbelthøjt rum. For at 
kompensere for den fiktive væg, indtastes at den østlige 
væg går mod rum, med den samme temperatur. Den nord-
lige væg, som vender mod køkken, indsættes en termisk 
zone med konstant temperatur på 23 grader. Dette gøres, 
fordi der altid vil være varmt i køkkenet på grund af udstyr 
som komfur og ovn. Udvalg af resultater findes i Appendix 
D, mens hele programmet findes på den medfølgende CD. 

Når modellen er opbygget, indtastes værdier for de for-
skellige systemer. Alle systemer er bygget op efter en vær-
di og en tidszone, og systemet kan derfor variere i forhold 
til tidspunkter. 

veNtilatioN
I forhold til ventilation bruges det beregnede luftskifte i 
forhold til luftforurening, da dette er den største belast-
ning om vinteren, hvor det mekaniske anlæg kører. Luft-
skiftet er på 1,9h-1, når belastningen er højest, hvilket er 
ved middagstid, når der er 15 personer i rummet. Dette 
skal omregnes til m³/s:

Lufttilførsel: 472,5 m³ x 1,9 h-1 = 897,75 m³/h
    = 0,249 m³/s

Den mekaniske ventilation har et varmegenvindingsanlæg 
på 80%. Ventilationen kører med en indblæsningsstyring, 
som betyder at indblæsningstemperaturen bliver regu-
leret i forhold til udetemperaturen. Systemet vil køre om 
vinteren fra oktober til april og kun i de timer, hvor der er 
personer i bygningnen, hvilket vil sige fra 8-16.   

veNtiNg (Naturlig veNtilatioN)
Den naturlige ventilation reguleres automatisk med et 
maksimalt luftskifte på 3,9 h-1, som er nødvendigt i forhold 
til luftforurening om sommeren og med et basis luftskifte 
på 2 h-1. Den naturlige ventilation er kører automatisk i pe-
rioden fra maj til september med en operativ temperatur 
på 24°C. Det sikres, at forureningen er på under 1000 ppm, 
og resultatet viser, at forureningen bliver maksimum 546 
ppm. Desuden bliver der ventileret om natten for at køle 
bygningen, så den maksimale temperatur er 20°C. 

iNFiltratioN
Infiltration er utilsigtet eller ukontrolleret lufttilførsel 
gennem utætheder i bygningens klimaskærm, og da 
denne bygning er meget tæt sættes et grundluftskifte på 
0,1 h-1.

BelYSNiNg
Belysning er almindelige elsparepærer, der bruger 15 Watt. 
Der er cirka én lampe pr. 10 m², hvilket giver 11 lamper. 
Lyset reguleres i forhold til tidspunkter både sommer og 
vinter samt i forhold til dagslys og temperatur. Hvis sollyset 
falder under 0,2 kW tændes lyset og slukkes hvis tempera-
turen i rummet overstiger 28°C. Lyset tændes kun i brugs-
tiden, og der er ingen natbelysning, da der ikke er personer 
til stede. 

PerSoNlaSt
Den maksimale personlast er sat til 30 personer om som-
meren og 15 personer om vinteren. Der er sat procentsat-
ser for forskellige perioder i døgnet, da der vil være flere 
personer omkring middagstid og til aftensmad.  Aktiv-
itetsniveauet er stillesiddende aktivitet på 1,6 met, hvilket 
giver et varmetilskud på 0,072 kW.

SYSTEMER

Bsim er i dette projekt brugt til at tjekke for overophedning i bygningen. Det vurderes, at caféen vil være 
det område med størst risiko for overophedning om sommeren både på grund af, at der ikke er udhæng, 
som kan skygge for sommersolen, men også på grund af den store personbelastning.

ill. 5.33 model Fra BSim

oPvarmNiNg
Opvarmningen er sat til at være fjernvarme, selvom der 
egentlig anvendes et varmepumpeanlæg. Dette er valgt, 
fordi der vil skulle mange beregninger til at vælge et speci-
fikt anlæg. Princippet for varmepumper er dog specificeret 
på side 113. 
Der varmes op via radiatorer, der er sat til at varme op til 
20°C. Der opvarmes kun, når der er en udetemperatur på 
under 17°C og kun i brugstiden.
Systemet vil køre udenfor brugstiden hele året til en tem-
peratur på 10°C, hvilket vil holde bygningen frostfri. 
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Først bruges BSim til at bestemme, hvor meget det øver-
ste volumen skal udkrage i forhold til skygge på de vest-
vendte døre og vinduer. Her ses det, at den største forskel 
sker mellem to og tre meter, og derfor vælges det, at det 
øverste volumen skal udkrage 3 meter mod vest. 

Vinduesarealerne er bestemt i forhold til energiforbrug 
samt dagslys og udsyn. Derfor tjekkes der i BSim for 
overophedning i tre scenarier: uden vinduesafskærmning, 
med indvendige persienner og med udvendige persien-
ner. 

Målet for resultaterne i BSim er, at der leves op til kravene 
i DS 474, hvorved målet er at holde timer over 26°C under 
100 om året, og timer med over 27°C på under 25 om året 
[DS 474:7].

Den første simulering uden afskærmning giver en del ti-
mer med overophedning, som det ses i diagram 5.35. Der-
for testes med først indvendige persienner, som giver et 
bedre resultat men stadig over kravet. Derefter indtastes 
med udvendige persienner, som igen giver et bedre re-
sultat, men kravene bliver stadig ikke overholdt. Derfor 
afprøves, om det vil hjælpe, også at bruge solafskærmn-
ing på de vest-vendte vinduer, hvilket gør en meget stor 
forskel. De udvendige persienner er langt mere effektive, 
fordi de afskærmer for solens stråler, inden disse rammer 
bygningen. Ved indvendige persienner vil en del af varmen 
nå ind i bygningen mellem glas og persienner. 

Timer med temp. over 26°C

Udhæng i meter 0 1 2 3 4 5

194 184 174 168 164 163

- -10 -10 -6 -4 -1Forskel i timer

Timer med temp. over 21°C

Timer med temp. over 26°C

Uden afskærmning Indvendige persienner
syd

Udvendige persienner 
syd

Udvendige persienner
syd + vest

1258 1216 1075

168 147 122

Timer med temp. over 27°C 92 84 66

750

34

13

ill. 5.34 diagram - valg aF udHÆNg

ill. 5.35 reSultat Fra BSim

Det vælges at have udvendig afskærmning på både vest- og 
sydvendte vinduer, hvorved kravene bliver overholdt.  

konklusion
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ENERGIBEREGNING
Som beskrevet i analysen skal denne bygning leve op til 
kravene for en energi 2015 bygning, hvilket vil sige, at en-
ergirammen er:

41 + (1000/opvarmet etageareal) = kWh/m² pr. år

I dette tilfælde giver det et maksimalt energiforbrug på:

41 + (1000/792) = 42,3 kWh/m² pr. år

eNergiForBruget dÆkker
oPvarmNiNg og aFkØliNg aF BYgNiNgeN
varmt BrugSvaNd
veNtilatioN
BelYSNiNg

Varmetabet er den varme, der afgives til omgivelserne 
gennem bygningens klimaskærm og fundament. Varme-
tabet for flader angives i en U-værdi (transmissionskoeffi-
cient), der angiver hvor meget varme (Watt), der afgives 
gennem en flade på 1m² ved en temperaturforskel på 1°C 
fra den ene side af fladen til den anden. Enheden for U-
værdi er W/m²K.
På tilsvarende måde angiver linjetabet, hvor meget varme 
(Watt), der afgives pr. længde (meter) af en konstruktion 
eksempelvis omkring vinduer

For at beregne energiforbruget i bygningen bruges beregningsprogrammet Be10 for at fastlægge, om byg-
ningen overholder de energikrav, der er opstillet i Bygningsreglementet 2010.

NØgletal
oPvarmet etageareal: 792 m²
varmekaPaCitet: middel tuNg = 120 wH/k m²
BrugStid: geNNemSNit PÅ 48 timer/uge
varmeForSYNiNg: FjerNvarme

Først indtastet varmetabet, hvilket er al den varme, der 
afgives til omgivelserne gennem klimaskærm og funda-
ment. Der indtastes U-værdier for alle vægge og funda-
ment, som er bestemt i følge anvisninger fra Rockwool 
[web: rockwool].

u-vÆrdier
YdervÆg: 0,12 w/m²k
terrÆNdÆk: 0,09 w/m²k
gulv: 0,2 w/m²k
tag: 0,06 w/m²k
kÆldervÆg 0,12 w/m²k
gulv mod det Fri: 0,1 w/m²k

liNietaB
FuNdameNt: 84 m, 0,12 w/mk
viNduer: 155,2m, 0,01w/mk

viNdueStYPe:
velFaC Helo 200, u-vÆrdi = 0,83 w/m²k

Herefter indtastes værdier for ventilation, internt varmetil-
skud og belysning, hvor der tages udgangspunkt i værdier 
indtastet i BSim. I stedet for at beregne luftskiftet på alle 
rum laves en overslagsberegning ud fra beregningen på 
luftskiftet i caféen ud fra personbelastning og areal. Der 
indtastes luftskifte for henholdsvis sommer og vinter, da 
der er stor forskel på antal besøgende i de perioder. 

Som opvarmning indtastes ligesom i BSim et fjernvarmean-
læg, selvom der egentlig anvendes et jordvarmeanlæg. 
Dette er valgt, fordi det er svært at vælge et specifikt jord-
vameanlæg og det vurderes, at ved valg af korrekt jord-
varmeanlæg vil energiforbruget formindskes.

reSultat
36,5 kwH/m² Pr. År 

Resultatet viser, at energiforbruget overholder kravene. 
Opsumering fra beregningen findes i Appendix E og hele 
beregningen på medfølgende CD. 
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VARMEPUMPE
Generelt kan varmepumper inddeles i tre typer: Væske-
vand, luft-vand og luft-luft. Alle typer virker efter samme 
princip, hvor varmepumpen henter energi fra enten jorden 
eller luften og giver varme til bygningen enten via vand el-
ler luft. De tre typer er vist i diagrammerne til højre. 

I diagram 5.39 ses det, at varmepumpen via  et varme-
optagende kredsløb opsamler lavtemperaturenergi fra 
jorden eller luften, og fører denne videre til en fordamper, 
der er placeret i selve varmepumpesystemet. Herfra føres 
energien videre til kompressoren, hvor den omdannes til 
højtemperaturenergi, inden den til sidst bliver afleveret 
til centralvarmeanlægget via kondensatoren [web: jord-
varme].

ill. 5.36 luFt til luFt varmePumPe

ill. 5.37 luFt til vaNd varmePumPe

ill. 5.38 vÆSke til vaNd varmePumPe

ill. 5.39 PriNdCiP ved varmePumPer

I et luft til luft system hentes energien fra udeluften og blæses ind 
i huset som opvarmet luft. Det ønskes dog at energien fra varme-
pumpen bruges til at varme bygningen op via radiatorer, og der-
for er denne løsning ikke optimal. 

I et væske til vand system hentes energien fra slanger i jorden og 
omsættes til varmt vand i husets centralvarmeanlæg. På denne 
måde bruges energien både til opvarmning via radiatorer samt 
opvarmning af brugsvand. Dog kræver dette system, at der læg-
ges slanger i jorden og med et stort bygningsvolumen vil det 
kræve et stort anlæg. En overslagsberegning viste, at der er brug 
for 1200 meter slanger i jorden, hvilket vil kræve et stort anlægs-
arbejde.

I et luft til vand system hentes energien fra udeluften og omsættes 
til varmt vand i centralvarmeanlægget. Ved denne løsning undgår 
man det store arbejde med at placere slanger i jorden og samtidig 
kan energien bruges til opvarmning via radiatorer samt opvarm-
ning af brugsvand. 

Et luft til vand system vælges, da den findes mest optimal. 
Anlægget placeres i teknikrummet på 2.sal og kan trække 
luft ind via skakter i taget. Det er muligt at få anlæg, som 
ikke støjer, hvilket ellers kunne have været et problem ved 
placering midt i bygningen.

konklusion

1: Varmepumpen cirkulerer frostvæske igennem slangen og 
opsamler energien fra eksempelvis jorden eller luften. 
2: I fordamperen overføres varmeenergien til varmepumpens 
iskolde kølemiddel. 
3:  I kompressoren hæves trykket, så kølemidlets temperatur 
hæves betydeligt, inden det i kondensatoren afgiver varmeener-
gien til husets varmesystem og varmtvandsbeholder. 
4: I ekspansionsventilen sænkes trykket, og kølemidlet bliver 
iskoldt, så det igen kan optage maksimal varmeenergi i for-
damperen.

Drivenergien til kredsprocessen er typisk elektricitet, men den var-
memængde, der leveres, er flere gange større end den, som elek-
triciteten ville have givet ved direkte elopvarmning.
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FORmALIA
Dette afsnit indeholder en refleksion over 
projektet samt illustrations- og kildeliste.

[ intro ]
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Det har i projektet været spændende selv at skulle definere 
opgaven og det har været interessant at skulle sætte sig 
ind i alle problemstillinger i området for at kunne skabe 
rammerne for projektet. At opstille disse rammer har fyldt 
meget i opgaven, hvor fokus måske kunne have været an-
derledes, hvis der var taget udgangspunkt i et givent pro-
gram. Det har dog været en spændende udfordring og har 
samtidig åbnet nogle muligheder i forhold til at selv har 
kunnet vælge fokus og retning.

En vigtig parameter har igennem hele projektet været at 
skabe relation til omgivelserne og skabe sammenhæng 
mellem ude og inde. Derfor har det igennem skitseringen 
været et ønske at skabe et forløb gennem bygningen, som 
fortsætter ud i landskabet for at skabe sammenhæng mel-
lem landskab og bygning. Dermed kommer bygningen 
også til at fungere som den portal ud i landskabet, som var 
et ønske i visionen. 

Forløbet deler bygningen i to volumener, hvor det øverste 
volumen, der indeholder udstillingen, både fysisk og visu-
elt kommer til at være et ekstra volumen ovenpå det andet. 
Dette afspejler, at der er to lag af informationsniveauer i 
bygningen – et basis og et udvidet. Man vil i det neder-
ste volumen møde turistinformationen og caféen, og man 
må derfra vælge, om man vil gå op i udstillingen, og det 
fungerer godt, at denne tilføjelse også er vist arkitektonisk. 

REFLEKSION

Forløbet gennem bygningen indbefatter desuden forde-
lingen af de forskellige funktioner. Det blev tidligt valgt, 
at receptionen skulle fordele flowet både vertikalt og 
horisontalt for både at bevare forløbet gennem bygnin-
gen samt til de andre funktioner. Dog bliver receptionen 
ikke helt det fordelingscentrum, som tanken var, da recep-
tionen nu er placeret i den ene ende af bygningen. I forhold 
til dette, ville det optimale muligvis  have været at placere 
receptionen mellem café og udstilling, hvor informations-
niveauet skilles. Dermed kunne receptionen have delt 
spiseområdet og udstillingen. Dog fungerer receptionen 
godt i forhold til forløbet gennem bygningen, da man vil 
møde den med det samme man går ind i bygningen. 

Placeringen på bakken virker meget naturlig, når man kig-
ger på det naturlige forløb langs bakkerne. Visionen om, 
at besøgscentret skal fungere som portal ud i landskabet, 
bliver dermed understøttet, og der skabes sammenhæng 
mellem ude og inde ved brug af samme materialer både 
på stien og i bygningen. Landskabet bliver til bygning for 
at blive til landskab igen. Træet bliver det, der samler for-
løbet både ude og inde kun afbrudt af betonelementerne. 
Sammenspillet mellem beton og træ fungerer godt og 
giver både en råhed og en varme til bygningen. En vigtig 
parameter fra den fænomenologiske metode er, at arkitek-
turen skal skærpe sanserne hos beskueren. I dette projekt 
bruges materialerne til at skabe en stemning i de forskel-
lige rum. Der gives en råhed til receptionen med de rene 
betonflader, hvor der dermed sættes fokus på, at dette 

Der vil i dette afsnit blive reflekteret over de valg, 
der er taget i processen, samt det endelige løsn-
ingsforslag. 

rum ikke er et opholdsrum, men et sted hvor man sendes 
videre fra. Træet i caféen giver til gengæld en hyggelig at-
mosfære, hvor man har lyst til at opholde sig i længere tid. 

Når det kommer til de bæredygtige tiltag har det klart 
været en fordel at bruge beregningsprogrammer løbende i 
processen. Der er blandt andet lavet overslagsberegninger 
i måneds- og døgnmiddel regnearket, mens der er lavet 
dybere analyser i Ecotect i forhold til dagslys og BSim i 
forhold til temperaturer og indeklima. Brugen af disse pro-
grammer har været vigtig for at sikre en integreret design-
proces, hvor der ellers kunne være opstået problemer i løs-
ningsforslaget. Dog giver det indbindende betonelement 
problemer i forhold til kuldebroer og resultatet kan måske 
opfattes lidt som snyd. På den anden side har den mo-
derne byggeteknik tendens til at gå hen og blive statisk, da 
der er mange regler, der skal overholdes. Derfor bliver man 
som arkitekt nødt til at finde på nye løsninger på gamle 
problemstillinger. Da de bæredygtige tiltag er indarbej-
det i processen, sikrer man desuden, at det bliver en del 
af arkitekturen. Hvis der eksempelvis var placeret solcel-
ler udenfor eller vindmøller på taget, så havde bygningen 
arkitektonisk fået et meget bæredygtigt udtryk. Det findes 
derimod meget mere bæredygtigt, at skabe arkitektur 
der om mange år, når bæredygtighed forhåbentligt er en 
naturlig den af arkitekturen, ikke skiller sig ud som et sym-
bol på en tid, hvor bæredygtighed ikke var en selvfølge.
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TEKNIKSE 
TEGNINGER

Dette afsnit indeholder plantegninger med 
mål samt detaljetegninger.

[ intro ]
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STUEPLAN 1:200
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1.SALSPLAN 1:200
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2.SALSPLAN 1:200

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   124 25/05/2011   07:27:48



125tekniske tegninger

DETALJE FUNDAMENT 1:20

120mm betonelement

2 x 150mm Rockwool A-Murbatts

100mm beton med rivenet
Radonspærre

Dampspærre

450mm lecaterm blokke 

2 x 220mm polystyren

Sand

30mm letbeton

10mm puds

60mm armeret beton

Jord

50mm polystyren

Beton fundament

10mm puds
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DETALJE ETAGEDÆK 1:20

120mm beton

120mm betonelement

2 x 150mm Rockwool A-Murbatts

2 x 150mm Rockwool A-Murbatts

10mm puds

Dampspærre

Dampspærre

fodliste
20mm trægulv på strøer

120mm armeret beton

60mm letbeton

120mm polystyren

22mm pro�lbrædder

22mm pro�lbrædder

25mm afstandsliste

forankring

60mm armeret beton

10mm puds

30 mm letbeton

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   126 25/05/2011   07:27:49



127tekniske tegninger

DETALJE TAG 1:20

20mm kryds�ner

2 x 300mm Rockwool Flexibatts

20 mm vandfast kryds�nerplade

120mm armeret beton

120mm beton betonelement

10mm puds

2 lag tagpapZink inddækning

30mm letbeton

10mm puds

2 x 150mm Rockwool A-Murbatts
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APPENDIX B
KRAV FRA BR10 KRAV TIL INDEKLIMA

TRANSMISSIONSKOEFFICIENT

TRANSMISSIONSTAB

ENERGIRAMMEN

LUFTTÆTHED

U-værdikrav 

Krav til linjetab

Antal etager

Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30

0,40

0,20

0,50

0,20

1,80

0,40

0,20

0,06

0,20

4

5

6

1,0 l/s pr. m² ved 50 Pa

Etageadskillelser og skillevægge mod uopvarmede rum

Terrændæk, kældergulv mod jord og etageadskillelse over det fri

Etageadskillelse under gulve med gulvvarme mod opvarmede rum

Loft og tag

Vinduer, ovenlys og yderdøre

Fundamenter omkring rum, der opvarmes til mindst 5°C

Fundamenter omkring gulve med gulvvarme

Samlinger omkring vinduer og døre

Samlinger omkring ovenlys

41 + (1000/opvarmet etageareal) = kWh/m²K 

Maksimalt luftskifte

1

2

3

W/m²K

W/m²K

W/m²K

INDEKLIMA

Termiske forhold (DS474)

Aktivitetsniveau (DS474)

Dagslysfaktor (BR10)

Operativ temperatur i opholdszonen 20 < t < 24

0,8

1,0

1,2

1,2

2

Liggende 

Stillesiddende

Siddende arbejde

Stående afslappet

1,6Stående

0,2Stående arbejde

2,8Middelstor fysisk aktivitet

3,5Gang

7,5Løb

Arbejdspladser

Desuden skal arbejdsrum og beboelsesrum forsynes med 
vinduer, hvor personer kan se ud i omgivelserne

°c

met

%
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APPENDIX C

kilde   BetegNelSe  BeSkrivelSe   eNHed  BeregNiNg    reSultat
     
   A   Areal    m²       135 m²
   V   Volumen    m³       472,5 m³  
      Antal personer          30 personer

KOMFORTLIGNINGEN
[CR1752 p.26 tabel A.6]    Sensorisk belastning mennesker Olf  1 Olf x 30 personer    30 Olf
[CR1752 p.27 tabel A.8]    Sensorisk belastning bygning Olf  Lavt forurenende ny bygning = 0,1  0,1 Olf
[CR1752 p.23 tabel A.5] Cc,i   Oplevet indendørs luftkvalitet Decipol  Kategori B    1,4 Decipol
[CR1752 p.27 tabel A.9] Cc,o   Oplevet udendørs luftkvalitet Decipol  Excellent     0 Decipol

   Gc   Total sensorisk belastning  Olf  Gc = 30 Olf + (0,1 Olf x 135m²) =  43,5 Olf
   Qc   Luftskifte    l/s  Qc =10 x (Gc / (Cc,i-Cc,o)) = 10 x (43,5 / (1,4-0)) = 310,71 l/s
   
   n   Luftskifte    h-1  n = Qc / V = 310,71 l/s / 472,5 m³ =  0,66 h-1 

VENTILATION I  FORHOLD TIL CO 2

FORTYNDINGSLIGNINGEN
[CR1752 p.26 tabel A.6]    CO2 last pr person   l/h  19l/h x Antal personer = 19 l/h x 30 personer = 570 l/h
   q   CO2 last pr person   m³/h  570 l/h /1000 =    0,57 m³/h
[CR1752 p.24]  ci   Udendørs koncentration af CO2 m³/m³  350 ppm =    0,00035 m³/m³
[CR1752 p.24 tabel A.8] c   Max koncentration af CO2  m³/m³  Kategori B = 660 ppm =   0,00066 m³/m³
   
   n   Luftskifte    h-1  n = q/(c-ci) x V 
            = 0,57m³/h / (0,00066 - 0,00035)x 472,5m³ = 3,9 h-1

VENTILATION I  FORHOLD TIL KOMFORT

BEREGNING AF LUFTSKIFTE I CAFÉEN
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VENTILATION I  FORHOLD TIL VARME

Der er lavet en overslagsberegning på det nødvendige 
luftskifte i forhold til varme i bygningen, og hertil er der 
brugt et døgnmiddel-regneark. 

De fastlagte parametre såsom vægge, vinduer, personb-
elastning indtastes, hvorefter døgnmiddeltemperaturen 
tjekkes for den varmeste dag. Den eneste variable para-
meter i dette regneark er luftskiftet, som skal være på 4,4 
h-1 for at holde døgnmiddeltemperaturen under 24 °C.  

ill. 8.01 dØgNmiddel-regNeark
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ill. 8.02 dØgNmiddel-regNeark
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ill. 8.03 dØgNmiddel-regNeark
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APPENDIX D

ill. 8.04 udHÆNg: 0 meter

ill. 8.05 udHÆNg: 1 meter

ill. 8.06 udHÆNg: 2 meter

ill. 8.07 udHÆNg: 3 meter

BSIM

Sofie Skammelsen_Besøgscenter Nationalpark Mols Bjerge.indd   138 25/05/2011   07:27:52



139appendix

ill. 8.08 udHÆNg: 4 meter

ill. 8.09 udHÆNg: 5 meter
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ill. 8.10 iNgeN SolaFSkÆrmNiNg

ill. 8.11 iNdveNdige PerSieNNer

ill. 8.12 udveNdige PerSieNNer

ill. 8.13 udveNdige PerSieNNer SYd og veSt
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ENERGIBEREGNING

APPENDIX E
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