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SYNOPSIS
Udgangspunktet for dette 10. semester afgangsprojekt i
arkitektur, udarbejdet ved Arkitektur og Design, Aalborg
Universitet, er en åben konkurrence der blev udskrevet i
efteråret 2007. Konkurrencen omhandlede udarbejdelsen af et
forslag til en ny svømmehal i den Svenske by Hudiksvall.
Konkurrencen blev afholdt den 18. februar 2008 og vundet af
Gustav Appells Arkitektkontor. Formålet med rapporten er at
styrke undertegnet i konceptuel formgivning og processen bag.
Udgangspunktet for udarbejdelsen af det endelige koncept er
summen af det analyse og regristrerings arbejde der er gået
forinden projekt. Begreberne, vand, svenske friluftsbade,
den nærværende natur og ihøjgrad byen og dennes historie har
udgjort de vigtigste elementer.
Konceptet for dispositionsforslaget til den ny svømmehal
i Hudiksvall tager udgangspunkt i byens træindustri, der
har spillet en meget stor rolle i udformningen af byen
i en periode over 130 år. Konceptet skal ses som et svar
konkurrence programmets problemstillingen, om hvorledes der
kan skabes en forbindelse imellem Hudikavall og Kattvikskajen

Rapporten er opdelt i 8 hovedkapitler: Program, vision,
analyse, skitser, hovedgreb, præsentation, perspektivering og
appendiks.
Alle billeder og illustrationer er udarbejdet af undertegnet,
med mindre andet er angivet. Det har dog ikke været muligt at
finde de retmæssige copyright indehavere på nogle grafiske
eksempler. Skulle der være sket en krænkelse af disse
rettigheder er det sket utilsigtet.
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SYNOPSIS ENGLISH
The premise for the 10 semester dissertation in architecture
and design, made under the faculty of Architecture and Design at Aalborg University, is an open competition which was
made public in the autumn of 2007. The competition regarded
the proposal for a new aquatic center in the Swedish town
of Hudiksvall. The competition was finished on the 18th. Of
February 2008 and won by Gustav Appells Arkitektkontor. The
purpose of the thesis regards improving the author capability
concerning conceptual form, and its underlying processes. The
foundation for the completion of the final project is the result of the analysis and registration made prior to the project. The themes water, Swedish outdoor baths, the surrounding
nature and most important the history of the city has been the
most important elements.
The concept for the preliminary proposal for the new aquatic
center in Hudiksvall, is grounded in the timber industry,
which has been of great importance in shaping the town for
over 130 years.
The concept is thus an answer to the problem posed by the competition brief, on how to create a connection between Hudiksvall town and the Kattviks pier.
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PROJEKT VALG
Interesse for netop denne opgave har umiddelbart været projektets unikke placering ved Hudiksvall fjord, ideen om at placere en bygning hvis iboende kvalitet/funktion i høj grad kan
relateres til landskabet har en underfundig men også logisk
appel.
Udfordringen i at skulle bearbejde et område hvor den
nærværende kontekst har stor historisk, og ikonografisk betydning er også et af de aspekter der gør projektet meget interessant i og med at de nye tiltag på havnefronten vil skabe et
anderledes billede af byen som helhed.

FORMÅL
Formålet med nærværende opgave er som udgangspunkt at styrke
undertegnedes kompetencer i den proces der ligger bag konceptuelt design af et større projekt.

MÅL
Målet for opgaven er overordnet at det endelige projekt afspejler de processuelle overvejelser der har været under udarbejdelsen af konceptet. Hovedmålsætningen er at det endelige
koncept fremstår som et logisk resultat af det hovedgreb der
bliver fundet i skitse fasen.
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PROBLEMFORMULERING
Hvordan kan man udforme en svømmehal der på en gang afspejler
byen Hudiksvalls tætte relation til vandet, men også danner
præcedens for den fremtidige udvikling af det gamle havneområde.
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LÆSEVEJLEDNING
Denne rapport er delt op i 8 afsnit. De enkelte afsnit kan
læses uafhængig af hinanden, det tilsigtes dog at læse dem
i deres naturlige rækkefølge for at få fuld forståelse for
projektet. Det er forsøgt at opbygge rapporten i kronologisk
orden, dog forekommer der steder hvor det har været nødvendigt
at se tilbage på visse processuelle overvejelser. Nederst i
rapportens højre side findes inddelingen af rapporten. Underoverskrifter til hoved kapitlerne er placeret øverst i højre
hjørne.

Her bearbejdes hovedgrebet det blev fundet i skitse fasen

Beskriver skitse forløbet før og efte studieturen

PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION

I visionen granskes det udleverede konkurence materiale

VISION

Programmet skal ses som den indledende granskning af det udleverede
konkurrence materiale.

PROGRAM

Udvalgte case studies, bruger analyser, og steds analyser

HOVEDGREB

Grafisk præsentation af det endelige projekt

SKITSER

Opsumering og selvkritik af projektet

ANALYSER

Tekniske beregninger

APPENDIKS
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PROGRAM
Programmet skal ses som den indledende granskning af det
udleverede konkurrence materiale, dette vil danne grundlag for
styring, disponering og indhold af det kommende projektforløb. De overvejelser og erfaringer der gøres i denne fase vil
blive brugt indirekte i den videre udvikling af konceptet for
Hudiksvalls nye svømmehal.
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PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
VISION
PROGRAM

Programmet beskriver, hvilke metoder og analyseelementer, der
forestilles anvendt under processen. Disse vil blive brugt
som værktøjer til at besvare problemformuleringen og løse det
endelige design.
Incitamentet for disponeringen af elementerne i nærværende
rapport har overordnet været at udarbejde et løst forslag til
en master plan og et mere gennemarbejdet forslag til svømmehalen. Sammen skal begge formgivning og oplevelsesmæssig bære
præg af den stærke fysiske og historiske relation Hudiksvall
har til vandet, Således skal det endelige designs kvalitet
måles på ikke kun funktionelle aspekter, men også på evnen til
at indleve sig i en abstraktion over problemformuleringen.
Grundet projektforløbets relativt korte varighed, har det
været nødvendigt at foretage en prioritering i valget af
studier, hvilket i programmet vil blive redegjort for under
afsnittet ”Afgrænsning”

APPENDIKS

INDHOLD

12

METODE
Gennem projektet er forskellige metoder anvendt som en hjælp
til at styre den kreative proces, således er metoderne væsentlige både med hensyn til projektets æstetiske udtryk, men også
vedrørende integrering af de tekniske og funktionelle overvejelser.
Skitseprocessen tænkes påbegyndt så tidligt som muligt, med
henblik på at komme frem til et koncept i den tidlige skitse
fase, dette skal sikre at der er mest mulig tid til at forfine
og justere konceptet iht. projektets analyser.
De anvendte metoder er, hvor det har været muligt, understøttet af relevant litteratur inden for de enkelte metoder
Som en vigtig præmis for at få en fornemmelse af stedet, er
der foretaget en studietur til konkurrence området i Sverige.
Formålet har været at registrere de potentielle kvaliteter
byen har set med en udefrakommendes øjne. Samtidig spiller
studieturen også en vigtig rolle i tilvejebringelsen research af faktuelle og tekniske informationer der er undladt i
konkurrence materialet.
Grundet det økonomiske aspekt samt afstanden er der kun
foretaget en tur til projekt området, hvilket betyder at de
oplevelsesmæssige aspekter i sommer halvåret ikke er registreret.
En specifik mapping proces er vigtig i forståelsen af stedets
karakter, samt sammenspillet imellem den nærværende kontekst
og projekt området. Kortlægningen vil blive brugt som et
redskab til at belyse praktisk infrastrukturelle problematikker, men også oplevelsesmæssige aspekter samt de ønsker der er
udtrykt i konkurrence materialet og kommunens vision vil blive
formidlet. Ud fra disse informationer vil der blive udarbejdet maps og fotomontager der skal hjælpe til at anskueliggøre
vigtige parametre, der kan bruges i designprocessen
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PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
VISION
PROGRAM

Igennem hele procesforløbet vil der, sideløbende eller i
kombination med div. metoder og analyser, blive arbejdet
intuitivt. Metoden vil omfatte skitsering, mindmaps, tekniske tegninger, 3dsimmuleringer,kilde søgning på internettet,
skalerede og ikke skalerede modeller, fotografering mv.
Metoden bruges iterativt, hvorved det sikres at aspekter
fra andre metoder inddrages. Under designet af det endelige
forslag vil der samtidig blive arbejdet med forskellige skitseringer af de konstruktive, tekniske og funktionelle overvejelser.

APPENDIKS

I denne rapport vil der blive arbejdet med et par mindre case
studies. I relation til funktions og oplevelsesmæssige aspekter, vil to svømmehals typer blive analyseret, den klassiske
konkurrence svømmehal og den nyere superbassin - hal.
I relation til projektområdets adgangs forhold vil der blive
lavet et studie af udvalgte byer hvor man også har revitaliseret havnefronten. Formålet med dette er at vurdere
nærværende projektområdes adgangsvej og forbindelse til byen.
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ANALYSE
I nærværende opgave vil der blive arbejdet med udarbejdelsen
af en statisk løsning, samt en akustisk løsning der er designet til projektet. Grundlaget vil være erfaringsmateriale og
gængse standarter inden for de to områder.
Analyse elementerne i nærværende rapport er overordnet styret
af den metodik som benyttes i rapporten, således er analyser
og metoder tæt forbundet. Da det ikke hensigten at lave et
analysetungt afgangsprojekt, beror meget af analysearbejdet på
de forsøg der udarbejdes i skitseringen.

Kontekstanalysens mål er at undersøge den nærværende kontekst
og dens relation til den fremtidige bebyggelse på havnen,
denne analyse skal hjælpe til med at anskueliggøre parametre
der kan blive rettesnore i design processen.

Som en del af formgivningen for det endelige design, er det
målet at skitseringen sideløbende med de tekniske overvejelser
kan være med til at sikre velintegrerede løsninger. De tekniske overvejelser bearbejdes allerede fra definering af rumprogrammet og frem til det endelige forslag.

I nærværende opgave inddrages der en mindre brugergruppe
analyse, denne analyse er lavet på baggrund af antagelser og
studier af ugeplaner fra andre svømmehaller.
Analysen af bassintypologier er lavet på baggrund af egne
erfaringer, der er taget udgangspunkt i to forskellige typer
bassintypologier. Målet med analysen er at beskrive de positive og negative oplevelsesmæssige aspekter
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AFGRÆNSNING
I konkurrence oplæget arbejdes der med en række tiltag vedrørende Hudikvalls nye havneområde. I nærværende opgave vil
det være bearbejdningen af svømmehallen som er i fokus, dog
vil der blive arbejdet løst med et oplæg til udviklingen af
det nye havneområde sideløbende med bearbejdningen af det endelig skitse forslag.

PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER

På den tekniske side er det valgt ikke at arbejde med energioptimering og ventilation, skønt disse også er et relevant
problem i svømmehaller. Dette valg er gjort grundet kompleksiteten og projekt periodens omfang, det tilsigtes dog at
indarbejde disse forhold i dispositionsforslaget på skitse
niveau

VISION

Til trods for at man fra konkurrence udvalgets side har afsat
en økonomisk ramme vil der i nærværende projekt ikke blive
udarbejdet et økonomisk overslag af det endelige forslag,
dette skyldes at konkurrencen er afholdt samt kompleksiteten
og usikkerheden af denne type overslag.

PROGRAM

For at styre skitse forløbet vil der i nærværende projekt
blive arbejdet med nogle overordnede temaer der antages at
have en logisk forbindelse til opgaven. Disse temaer vil blive
præsenteret i afsnittet skitsering.

APPENDIKS

Der er gjort et bevidstvalg om ikke at inddrage case studies
af andre svømmehaller eller perspektivering af bade kultur,
da disse øvelser allerede er gjort på et tidligere semester.
Dog kan det ikke udelukkes at der vil optræde elementer eller
inspiration af disse i det endelige forslag.
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PROJEKT TIDSPLAN

STUDIETUR
PROGRAM

INDLEDENDE SKITSERING

ANALYSER

Midvejs semminar 6. nov.

Endeligt Program 9. okt.

Forløbigt Program 25. sep.

Semester start 2. sep.

Tidsplanen skal ses som en, hovedtidsplan der beskriver projektets faser, de overordnede deadlines samt disponering af
projekt forløbet.

PROGRAM

VISION

KONCEPT UDVIKLING

ANALYSER

SKITSER

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

Eksamn Slut 13 marts.

Rapport til Sekret;r 18 feb

Rapport til tryk 16. feb
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PRÆSENTATIONS MATERIALE

18

19

6

Problemformulering

7

Læsevejledning

8

Program

10

Metode

12

Analyse

14

Afgrænsning

15

Projekt tidsplan

16

Indholdsfortegnelse

19

Introduktion

23

Vision

25

hudiksvall

26

grunden

29

masterplan

31

rumprogram

32

Sammenfatning

35

Analyse

37

Demografi

39

Case study

40

Haraldslund

40

DGI BYen

41

Mapping

43

Typologi

43

Topografi

49

Barriere og adgang

55

PERSPEKTIVERING

Mål

PRÆSENTATION

6

HOVEDGREB

6

Formål

SKITSER

Projekt valg

ANALYSER

5

VISION

4

Synopsis english

PROGRAM

Synopsis

APPENDIKS

INDHOLDSFORTEGNELSE
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Sigtelinjer

57

Kystlinjer

61

Materialer og tekstur

63

Træ industrien

65

Friluftsbad vs landskab

69

Klima

73

Sol - temperatur

75

Nedbør

77

Sammenfatning

79

Skitsering

81

Initierende skitser

83

Lagret tømmer 01

85

Lagret tømmer 02

86

Landskab 01

87

Drivtømmer 01

89

Landskab 02

93

Sammenfatning

95

Hovedgreb

97

Badebroen

99

Drivtømmer_Tag 01

101

Statisk princip

103

Drivtømmer_Tag 02

105

Konstruktion - materialer

107

Akustik

111

Akustik Eksperiment_01

113

Akustik panel

114

Akustik Eksperiment_02

115
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Præsentation

117

Nord facade

118

1:500

120

Øst facade

1:500

122

Vest facade 1:500

124

Tværnit aa

1:200

126

Tværsnit bb 1:200

128

Delsnit

130

142

Undervisningsbassin

143

Klippelandskab

144

Den åbne fjord

145

Spa

146

Perspektivering

147

Appendiks

149

appendiks statik

151

appendiks diffusion

157

Litteratur liste

158

Illustrationer

159

PERSPEKTIVERING

138

Babybassin

PRÆSENTATION

Situationsplan 1:2500

HOVEDGREB

136

SKITSER

134

Plan 1:500

ANALYSER

Længdesnit ee 1:200

APPENDIKS

132

VISION

cc 1:200

Længdesnit dd 1:200

PROGRAM

1:500

Syd facade

22

Eksisterende svømmehal

23

PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER

[Konkurrence udvalget]

ANALYSER

”Svømmehalens tætte placering ved vandet gør at vi tilstræber
en fornemmelse af et friluftsbad. Det er en forudsætning at
bygningen skiller sig ud fra den øvrige by, med en formgivning
der gerne må give genlyd i resten af landet.”

VISION

”Vi har valgt det historiske sted hvor Fernes Friluftsbad i
sin tid lå. Hudiksvalls nye svømmehal skal være et varetegn
for byen og markere starten på en ny bydel”

PROGRAM

”Hudiksvalls gamle svømmehal der blev bygget i 50erne har
efter lang tid udtjent sit formål. Da der nu er politisk
opbakning og økonomi til det, er det på tide at bygge en ny
svømmehal”

APPENDIKS

INTRODUKTION

24

VISION

Dette afsnit tager udgangspunkt i oplæget fra konkurrence
materialet. Formålet med afsnittet er, at introducere
byen og at give et overblik over hovedpunkterne fra
konkurrencematerialet, samt at præcisere hvor fokus for
nærværende rapport vil blive lagt.

PROGRAM

VISION

ANALYSER

SKITSER

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS
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Den Botniske bugt
O

17 .06 50.03E

O

HUDIKSVALL

61 .43 29.68N

300 km Stockholm

25000 indbyggere

Hudiksvall ligger på Sveriges østkyst 300km nord for Stockholm. Oprindeligt
lå Hudiksvall Nord for Lillfjärden, og var delt op i byerne Hudik, mod
øst og Vallen mod vest. I 1582 grundlage kong Johan III byen Hudiksvall.
Byens udvikling har altid bevæget sig omkring fjord landskabet. Efterhånden
som naturen ændrede Lillfjärden, ved landhævninger og en forsnævring ved
udmundingen til Hudiksvall Fjord, var man nødsaget til at placere byen omkring
den mere åbne fjord, hvor byen har ligget siden 1600 tallet. Byens placering
ved fjorden har været en afgørende præmis for udviklingen af Hudiksvall, dette
har især haft indvirkning på byens næringsliv.
Byens første ”industri” var fiskeri. Fiskerbyen eller træbyen, udgjorde i lang
tid en stor del af Hudiksvall by, men i 1792 brændte fiskernes træ by til
grunde, i en af de mange brænde der har plaget Hudiksvall. I dag kan fiskerbyen
stadig fornemmes, dog har denne del af byen nu et mere snorlige og grid system
end da de oprindelige fisker huse eksisterede.
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Lillfjärden

Kattvikskajen

Overordnet kan Hudiksvall beskrives som en tidstypisk
melemstor skandinavisk by, hvor byens havn udgøre et naturligt
fokuspunkt der omfavnes af selve byen, med skove og fjord som
baggrund.

PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER

I dag kan man stadig se savværket Håstaholmen der ligger ca.
1,5km syd for konkurrence området. De store virksomheder der i
dag driver Hudiksvall er Eriksson mobil og hydraulik firmaet
Sundlab.

VISION

Hudiksvalls anden store indtægtskilde er uden tvivl
træindustrien, denne blev for alvor til stor industri, et par
år efter jernbanen imellem Forsa og Hudiksvall blev indviet i
1860.
Træet blev fragtet med toget fra Forsa for derefter at blive
opmagasineret i Hudiksvall og endelig sejlet ud af fjorden til
resten af verdenen. Det sidste stykke tømmer blev skåret i
1989, hvorefter savværket blev flyttet til Iggesund.

PROGRAM

Håstholmen

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

Hudiksvall fjorden
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Fernes Badeanstalt
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Grunden har dog også haft mere rekreative formål. I 1889
byggedes Fernes Bade anstalt, der dog blev revet ned omkring
1940.

I dag bruges grunden som oplagsplads og P. plads for byens
busser, hermed er relationen til vandet ikke længere så stærk
som i hin tid.

SKITSER
ANALYSER

Grunden har stor historisk betydning for byen og dens relation
til vandet. Dette aspekt kan anskueliggøres, da både fiske,
skibs og træ industrien har haft til huse på Kattvikskajen.

VISION

Det officielle konkurrenceområde ligger på den nordøstlige
del af Kattvikskajen, således er grunden placeret centralt i
forhold til havnebassinet.

PROGRAM

GRUNDEN

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

Håstaholmen træ ager
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Kattvikskajen

74000 m2

Sportsbaner
Konkurrence
område
200 lejemål

3 del områder

Bolig område

Lejligheder
Kontor/ erhverv
Butikker

Multihal
Svømmehal
Sports hall
Tourist info
Koncertsal

Fokus Område
Svømmehal

Funktioner

Hotel/konference
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Bebygget
Bolig 5376 m2
Multi hall 5900 m2
heraf 3600m2 svømmehal

Park arealer
Imellem bygninger
Omkring parkering

Eksisterende bus P plads flyttes

Kajområdet

PROGRAM

Disse sider beskriver overordnede den disponering Hudiksvall
kommune har udtrykt i visionen for det nye havneområde på
Kattvikskajen. Der er fra kommunens side ikke et krav om at
nærværende disponering skal ses som de absolutte rammer,
således åbnes der for en anden tolkning af området.

VISION

ANALYSER

MASTERPLAN

SKITSER

HOVEDGREB

Der føres å / vadested op igennem
boliger
Der planlægges gæstehavn ved kajkanten

PERSPEKTIVERING

Nedbrydning

PRÆSENTATION

Industrijernbanen udlægges som ny adgangsvej fra syd

APPENDIKS

Ny Infrastruktur

RUMPROGRAM
Parkering

Det første diagram på denne side viser hvorledes rumprogrammet
var tænkt fra konkurrence udvalgets side.
For at opnå et mere funktionelt enkelt og ærligt projekt, er
der reduceret i programmet, således at der nærmere er tale om
en badeanstalt i klassisk forstand.
Friluftsbad ?m2

Udv. terrasse ?m2

til ca 100 biler ca 1400m2

Førstehjælp 9m2

Depot 60m2

Personalerum 60m2

Dame omk./bad/sauna 170m2

Børnebassin 25 m2
Bobblebad 10 m2
Herre omk./bad/sauna 170m2

Øvebassin 163m2

konkurrencebassin 500m2

til ca 100 biler ca 1400m2

Friluftsbad ?m2

Udv. terrasse ?m2

Parkering

Restaurant/køkken til ca 75 personer ca 200m2

Motionsrum 200m2

Vand rutchebane m. eget bassin ?m2

Førstehjælp 9m2
Afslapningsafdeling 300m2

Depot 60m2

Personalerum 60m2

Dame omk./bad/sauna 170m2

Børnebassin 25 m2
Bobblebad 10 m2
Herre omk./bad/sauna 170m2

Øvebassin 163m2

konkurrencebassin 500m2
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Konkurrence program

Reducering af program

Placeres under evt. bassin

VISION

Fjernes fra program

PROGRAM

ANALYSER

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

Friluftsbad ?m2

Udv. terrasse ?m2

til ca 100 biler ca 1400m2

SKITSER

Parkering

Gangareal ca 40% af bassinareal

Oplæg til nyt program
TIN rensning og filtrering ca 170m2

TIN ventilation ca 170m2

Gangareal ca 40% af bassinareal

Klor rum 15m2
Opsamlingstanke ca 15% af bassinareal

FLOK og HCL rum 15m2

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

TIN rensning og filtrering ca 170m2

TIN ventilation ca 170m2

Opsamlingstanke ca 15% af bassinareal

Klor rum 15m2

FLOK og HCL rum 15m2

Tillæg til program

Førstehjælp 9m2

Depot 60m2

Personalerum 60m2

Dame omk./bad/sauna 170m2

Børnebassin 25 m2
Bobblebad 10 m2
Herre omk./bad/sauna 170m2

Øvebassin 163m2

konkurrencebassin 500m2
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HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
VISION

Ligeledes indgår svømmehallen, med dens inddragelse i en multihal, også i en type arkitektur, der passer ind i en skabelon man har haft større eller mindre succes med i mange år.
De muligheder og den historie området besidder kan dog ligger
op til en vurdering af de fysiske og funktionelle rammer, for
såvel Masterplanen som multihal.

PROGRAM

Oplægte fra konkurrence udvalgets side fremstår overordnet
som en sobert og gennemprøvet løsning, på omdannelsen af et
udtjent havneområde til et rekreativt område.
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SAMMENFATNING

36

Det overordnede fokus for kapitlet er dog registreringen af Hudiksvall by samt
den fysisk nærværende kontekst. Disse analyser er lavet på baggrund af en
studietur til projektområdet i februar 2008. Formålet med registreringen har
været at analysere, både de praktiske og poetiske iboende kvaliteter i Hudiksvall. For at indfange disse kvaliteter, er der lavet en række billedmontager og
mappings hvor atmosfære og teksturer er forsøgt beskrevet.

VISION

Dette kapitel vil indledningsvist sætte fokus på den potentielle brugergruppe
af Hudiksvalls nye svømmehal, herefter følger et par case studies af forskellige svømmehals typer,
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HOVEDGREB
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Den følgende beskrivelse af brugergruppen for svømmehallen
er til dels lavet ud fra skønsmæssige vurderinger,
kilde materiale fra Hudiksvall turist information samt,
observationer gjort på byens bibliotek/teater, midtbyen, den
lokale skøjtehal og hotellet hvor jeg boede.
Sædvanligvis har offentlige svømmehaller en meget bred
brugergruppe, der spænder over alle aldersgrupper og
samfundslag. I nærværende opgave gør dette sig også
gældende, da der fra konkurrence udvalgets side er lagt vægt
på at den nye svømmehal skal fungere som et samlingssted for
Hudiksvalls borgere.
Ud over den brede brugergruppe er det også vigtigt at
definere størrelsen på byen og det overordnede demografiske
billede af byen over hele året.

Med seks folkeskoler, et gymnasium og et lærer seminarium,
tegner der sig et billede af en middel stor by. Udover
udannelsesinstitutionerne udgør industrien også en stor del
af byens demografiske sammensætning. Den moderne industri
kan siges at være ekstern, i den forstand at den ikke
kontekstuel bundet til Hudiksvall, hvorimod den historiske
industri har en stærk binding til byens placering. Disse to
sider af byens næringsliv repræsenterer brugere der har en
arbejdsrelateret tilknytning til byen og brugere der har en
historisk interesse, turister.
I vinterhalvåret er byen som i en dvale tilstand, i denne
tid er det hovedsageligt diverse konferencer på byens
hoteller, samt mellemstore teater forestillinger der trækker
folk til byen. Sommerhalvåret bringer turisterne til byen,
hvor netop de historiske islæt af byens industrielle fortid
der udgør de mest populære seværdigheder. Trækplastret
udenfor byen er naturen, hvor små stisystemer i et sindrigt
netværk forbinder de omkringliggende byer med hinanden.
Observationen af Hudiksvall afslørede at der var en stor
repræsentation af ældre og børnefamilier i bybilledet,
ligeledes var der mange erhvervsrejsende ikke kun fra
Sverige. Segmentet af unge i folkeskole elever var
forholdsvist tydeligt i by billedet hele dagen rundt, dette
kan være en konsekvens af at rejsen lå på omkring samme tid
som vinter ferien i Danmark. Brugerne af svømmehallen vil
umiddelbart være bestemt af de enkelte segmenters disponible
fritid samt årstiden.
En interessant tanke, og et ønskeligt fremtidsscenarie,
ville være at svømmehallen qua sin unikke placering, og den
fremtidige udvikling omkring havnen vil kunne trække folk
til byen uden for den normale turistsæson.
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DEMOGRAFI

14

08:00:13:00

Baby svømning

4

13:00-17:00

Undervisning

6

16:00:21:00

Vandgymnastik

8

17:00:21:00

Klub svømning
Vand aerobic
Varmtvandstræning
Niche sport

12
1
1
2

17:00:21:00
17:00:21:00
17:00:21:00
17:00:21:00

Babyer
Børn/unge
Voksne
Ældre

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

Turister

PERSPEKTIVERING

Skole
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Ugeskema - brugere og aktiviteter

Brugergrupe

SKITSER

Tidspunkt

ANALYSER

Timer pr uge

07:00:22:00

VISION

Aktiviter

53
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Ikke skemalagt
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Traditionel 25m bane
Med 2,5m bredde baner

Haraldslund svømmehal er rent funktionelt en traditionel svømmehal, herved menes en svømmehal der
overholder FINA´s (svømmeforbundets verdensorganisation) regler mht. konkurrencesvømning, dykning udspring og tilskuerpladser. Hallen består af 3 bassiner, 2 varmtvands bassiner på 34 grader
og 1, 25meters bassin på 28 grader, der i den ene ende har udsprings vipper. Lufttemperaturen er
konstant 25 grader og luftfugtigheden holdes normalt på 55 – 60 % (om sommeren er der dog målt op
til 74 %) Der er gode adgangs muligheder til bassinerne, tilskuerpladserne er placeret parrallelt
med ganglinjerne. En almen kendt problematik ved traditionelle svømmehaller er at de er lavet til
en meget smal brugergruppe, nemlig konkurrence svømmere. Det kan derfor diskuteres om den abrupte
rytme, som svømningen i denne type bassiner fordre, er den ideelle for største delen af brugerne
der udgøre den overvejende procent del. Et andet punkt der har været kritiseret ved traditionelle
svømmehaller, har været problemet med at indpasse flere funktioner/aktiviteter samtidigt, rent
praktisk syntes det ikke at være et problem i Haraldslund, hvor man i løbet af en uge har ca. 10
– 12 forskellige aktiviteter,

HARALDSLUND
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CASE STUDY

DGI BYEN

HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
VISION

DGI Byen i København introducerede som det første idrætskulturhus superbassinet.
Ideen udfordrede de traditionelle svømmebassiner. Med superellipse som grundform for det centrale bassin ligges der op til en anderledes svømmeoplevelse, der i højre grad er tilpasset
motionssvømmere. I ellipsens midte findes et hæve sænke bassin hvor der kan dyrkes vandaerobic
og lignende på samme tid som yderbassinet benyttes. Det afgørende er muligheden for at afvikle
flere funktioner samtidigt. I praksis virker det super elliptiske bassin godt til motionssvømning, banen er tilpas stor så der kan overhales, dog syntes rygsvømning at være noget anstrengende
da der ikke er nogle markeringer i loftet. Den superelliptiske bane er 1,8 meter igennem hele
baneforløbet, man kunne måske godt have ønsket sig nicher eller ”strand kanter” hvor man kunne
tage en pause uden at skulle op af badet. Springlandskabet indbyder med klatrevæge, trampoliner
og reb, til aktiv leg, men virker desværre for indeklemt til de mange funktioner. I modsætning
til haraldslund er der ikke gjort meget plads til tilskuerpladser, da der ikke er tale om en
konkurrence svømmehal. På trods af sine skønhedsfejl bør de konceptuelle tanker bag DGI byens
svømmeanlæg anerkendes,
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Superelipse bassin
Med traditionel funktion

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

Superelipse bassin
1,8 m bredde baner
En runde = 50 m

APPENDIKS

Da nærværende projekt omhandler udarbejdelsen af en svømmehal, var det
nærliggende at undersøge de funktionelle og oplevelsesmæssige aspekter af
en svømmehal. De to cases der præsenteres er, Haraldslund svømmehal i aalborg og DGI byens svømmehal i København, valget af disse to cases er gjort
for at undersøge to relativt forskellige tilgange til udformningen af en
svømmehal. Informationerne om klimatekniske aspekter er oplyst af Hans
Jørgen Stegenborg
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NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1
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NIVEAU 3
Periferi
Paracell huse
Gymnasium
Herregårde
Stor industri

Studieturen i februar 2008
blev afsæt for en række
registreringer, summen af
disse registrering har resulteret i en kortlægning
af byen. Denne kortlægning
skal hjælpe til at give
en forståelse af byens
elementer, Kortlægningen er udført som sammensatte kollager der belyser de iboende kvaliteter
og problematikker på og
omkring projektområdet,
det være sig emner som
sigtelinjer, adgang og infrastruktur og stoflighed.

MAPPING

NIVEAU 2

TYPOLOGI

ANALYSER
VISION

Hudiksvalls typologiske sammensætning kan
overordnet opdeles i tre niveauer, det mest
relevante for konkurrence grunden er niveau
1. Området er domineret af byens klassiske
bygninger. Vest for konkurrencegrunden findes
byens bastante og mondæne 3 etagers stenhuse, grundet jernbanen og topologien ses
disse ikke tydeligt fra konkurrence området.
Nord for Kattvikskajen findes den mere ydmyg fiskerby der overvejende består af mindre
træhuse, hvis ikonografi minder om de oprindelige huse.
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NIVEAU 1
Historisk bymidte
Historisk industriParacell huse
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Paracell huse
Moderne Industri
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De 4 Grå Sjöbodarna opførtes til fiskerne som kompensation for fiskerbyen der blev ryddet ved
anlæg af Hamngatan. Sjöbodarna er rejst på 138 pæle.

De Røde Sjøbodarna blev opført i 1800 tallet som fiskerhuse, men benyttes i dag til lokaler for
brugskunst og turist orienteret forretning.
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Fiskerbyen der findes nord for projektområdet, blev opført da det dominerende erhverv var
fiskeri. Typologien var oprindeligt styret af den naturlige topologi, men blev ændret til en
stram grid planlagt bydel efter en række destruktive brande i 1700 tallet.
I dag består fiskerbyen består af kulørte parafraser over de oprindelige fiskerhuse, flere af
disse benyttes kun i sommerhalvåret.
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TOPOGRAFI

VISION
PROGRAM

Landskabet omkring havneområdet er direkte
indvirkende på iscenesættelsen af havnen som
centrum, dette skyldes det bakkede terræn der
omkredser konkurrence området, således bliver
havnen et naturligt visuelt centrum for den
omkringliggende by.
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Fjord – Havn – By - Skov
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Kattvikskajen står i dag hen som et goldt område hvor mange af de eksisterende funktioner viser
tegn på forfald. Man får fornemmelsen af at visse elementer på havnen har været ”opmagasineret” i
lang tid. De fremstår som rester af et udefinerbart hele,

KAJENS LEVN
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Den gl. station

Adgang
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Den gl. industrijernbane

Servicebanen til Arlanda

Jernbanen vest for projektgrunden deler hele området fra syd mod nord og danner en markant barriere, Der findes en adgangsvej for kørende og gående trafik på den nordlige kant af Kattvikskajen, herudover er der en broforbindelse for fodgængere, der følger jernbanen over Sundskanalen.
Parallelt med jernbanen ligger en af Hudiksvalls hovedtrafikåre, denne er dog mest trafikeret om
morgnen og eftermiddagen, da den betjener byens østlige industri område.

BARRIERE OG ADGANG
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Topologisk
visuel barriere

Topologisk
visuel barriere

Byplanlægningen af HudiksvalL bærer tydelige præg af nødvendigheden af visuel kontakt til havet,
dette ses især når man bevæger sig i fiskerbyen, hvis grid planlagte gader peger direkte mod
fjorden.
Den dominerende adgangsvej til projektområdet udgører også en kraftig visuel linje der forbinder
by midten og havne området, dog kan man forestille sig en endnu kraftigere markering af denne
forbindelse, ved den fremtidige planlægning af hele havne området.
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Inddrag område i masterplan og
flyt funktioner til havnen
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Projekt områdets yderlige placering på Kattvikskajen sikre mange visuelle muligheder, fokus på
fjordlandskabet er dog umiddelbart det mest oplagte at bearbejde i designfasen
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Gl. Kaj kant

Konstrueret kystlinje

Håstaholmen defineret af kystlinjen

Kyststrækningerne omkring Hudiksvall varierer, fra naturlige formede kystlinjer med små ø formationer, til konstruerede kaj linjer. Det centrale havne bassin har undergået flere forandringer,
som et resultat af de forskellige behov der har været i tidens løb. Således kan man observere
fænomener hvor naturen tilpasses funktion og hvor funktion tilpasses naturen.

VISION

ANALYSER

SKITSER

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

Naturlig kystlinje

KYSTLINJER
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Kattvikskajens overordnede materiale er den rå og slidstærke beton, der er blevet støbt da der
ikke mere var behov for et stødlager til tømmer. Et materiale der vakte særlig opmærksomhed var
tømmer plank facaden på de 4 Grå Sjöbodarna. Dette syntes at være et flot eksempel på brugen af
lokale resurser. Træets karakteristiske sort grå farve er et resultat af veddcellernes nedbrydning grundet klimaet.

MATERIALER OG TEKSTUR
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Hudiksvalls træ industri udgjorde den sidste store industri der havde en kontekstuel forbindelse til byen og fjorden. Historisk set er det også denne industri der
for alvor har været med til at forme Hudiksvall, både fysisk og demografisk.
Hvor man i dag kan se tydelige referencer til fiskerindustrien, gør det samme sig
ikke gældende for træ industrien. Med tiden vil savværket Hästeholmen forsvinde og
således vil en vigtig del af byens historie og ikonografiske havnefront også forsvinde.
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TRÆ INDUSTRIEN
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Scene fra træindustriens spæde start
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ANALYSER

Det sidste tømmer der føres til opskæring
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Kattvikskajen har ikke kun været forbeholdt industrielle formål. Ud fra konkurrence
materialet fremhæves den gamle badeanstalt Fernes som historisk reference, men også som
mulig inspirationskilde. I Sverige findes der i dag stadig en række bade anstalter,
fælles for disse er processen i at bevæge sig ned til vandet, som typisk kendetegnes ved
en procession langs en badebro der fører til omklædningsfaciliteterne, hvorfra man nedstiger til vandet.
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FRILUFTSBAD VS LANDSKAB
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Det maleriske og robuste kystlandskab der findes i Sverige understreger den kraftige overgang
der er imellem land og vand, det er måske netop derfor at man i højre grad har bevaret friluftsbadene i Sverige
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KLIMA
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Domminerende vindretning syd
Max vind 16 kmob pr sek.

Den dominerende vindretning er
syd og sydvesten vinden, der
er bestemt af fjord landskabet.
Et sammenlignings grundlag
for Hudiksvalls typologi kan
umiddelbart være den danske
fjord by Vejle, Her er vindhastighederne i gennemsnit
1,5 knob højere. Hvad vindhastigheder angår, er København dog mere sammenlignelig.
Skønt vindforholdende minder
om de danske, vil planlægningen af bygningens placering
samt de fremtidige typologier
kunne hjælpe til at reducere
de gener der kommer fra syd og
sydvestenvinden.
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Mørke

Da Hudiksvall by ligger forholdsvist
langt mod nord, danske forhold taget i betragtning, er skiftet imellem
årstiderne mere markant. Således kan man
opleve dage med mange solskins timer om
sommeren og ganske få om vinteren. Dette
aspekt kan udgøre et vigtigt element i
designfasen med hensyn til bygningsplacering, vinduesåbninger samt højde og
skygge forhold i vinterhalvåret.
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Der er ikke fundet en præcis måling af
hav temperaturen i Hudiksvall fjorden,
men ved fjord udmundingen til den botniske bugt er der i sommermånederne målt
temperaturer på 18 – 20 grader, hvilket
vil svare til de danske badevands forhold.

jan

timer

Skønt sin nordlige placering er temperaturen i Hudiksvall forholdsvis mild,
Klima data fra 1996 – 2006 viser de klimatiske yderpunkter som -21 – 29 grader.
I juni 2008 måltes den varmeste dag i
nyere tid til 31.4 grader.
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Nedbørsmængden i Hudiksvall er relativt store i sommermånederne, dog er der ikke tale om større mængder
end vi er vant til i Danmark.

NEDBØR
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ANALYSER

Kombination med en høj ude temperaturen og store nedbørsmængder i sommerhalvåret kan være udslagsgivende
for fugt problemer i byggeriet hvis ikke den rette
konstruktive og ventilationstekniske forbehold tages.
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SAMMENFATNING
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PRÆSENTATION
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Områdets klimatiske profil giver anledning til nogle overvejelser. Solen gang over himlen vil give lange skygger en god
del af året, dog betyder bygningens placering at dette forhold
ikke umiddelbart vil være til gene for andre bygninger. Vind
og regn forhold i sommer halvåret kan betyde at man ikke i så
høj grad vil opholde sig ude, dette kan virke til gunst for
brugen af svømmehalen. De klimatiske forhold bør også tages i
betragtning med hensyn til de fugt tekniske problematikker der
kan opstå.

SKITSER

Konkurrence udvalgets ønske om et projekt der tager udgangs
punkt i friluftsbadet som inspirationskilde, er både interessant og historisk relevant for projektgrunden, dog er det den
processuelle i overgangen imellem land og vand der har syntes
mest interessant.

ANALYSER

Kystlandskabets og dualiteten imellem det naturlige og
det konstruerede syntes at udgøre en af de stærke iboende
kvaliteter for området. Disse kvaliteter tænkes indarbejdet
som en mulig kombination af landskab og bygningsdesign.
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Igennem nærværende analyse står det klart at den historiske
udvikling omkring projektområdet udelukkende har haft træindustrien som præmis og at denne kontekstuelt bundende industri
har været særdeles vigtig for byen, således spiller træ industrien en vigtig rolle i byens relation til vandet.

PROGRAM

Mappingen af Hudiksvalls nærværende kontekst afslører en by
der i høj grad er afhængig af sin historiske ikonografi. Som
for så mange andre lignende byer er det de idylliske parafraser kombineret med egentlige historiske bygninger der
fortæller historien, projektområdets golde karakter og afstand fra byen sikre at man ikke i samme grad er underlagt en
bestemt formmæssig retning.

APPENDIKS

Den demografiske sammensætning afslører at man ikke nødvendigvis skal udarbejde et forslag med udgangspunkt i en traditionel svømmehal da over 50 % af brugen hidrører fritids
svømning og en meget lille del konkurrence svømning. Dog
antages det at mange brugere er blevet forvente, med de traditionelle bane bassiner, således vil der i forslaget blive
arbejdet med mulig kombination af traditionelle baner og mere
udefinerede bassiner.
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VISION

Skitse processen for nærværende projekt kan overordnet inddeles i to faser.
Den initierende fase er udarbejdet tidligt i processen og afspejler således
umiddelbare indtryk ideer og koncepter der ikke nødvendigvist har formmæssigt grundlag i nærværende analyse arbejde. Anden del af fasen tager i
større grad udgangspunkt i analysearbejdet og de konceptuelle hovedområder
der blev fundet i denne fase, afslutningsvist præsenteres det endelige konceptuelle hovedgreb.
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Nogle af de tidligste skitser havde en meget direkte reference til vand og bølge motiver,
ligeledes var ideen om et bassinlandskab der emulerede et naturligt landskab også en tidlig konceptuel mulighed.
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Skitserne på de følgende side er udarbejdet inden besøget i Hudiksvall, fælles for skitserne på
denne side er en antydningen af det processuelle i nedgangen til vandet.
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INITIERENDE SKITSER
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VISION

LAGRET TØMMER 01

PROGRAM

Grundlaget for dette koncept tog udgangspunkt en billedreference fra hästaholmens savværk. Konceptet er
eklektisk og arbejder med et modulært system af kvadrater, der både referere til de mange ”tårne” af lageret
træ man kunne finde oplageret på Kattvikskajen men også
fiskerbyens grid planlagte gader, samtidigt er der i
formen også en reference til en bølge. Bassinet er tænkt
som et åbent landskab der referere til det nærliggende
fjordlandskab.
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LAGRET TØMMER 02

Det andet model med lageret tømmer, var et
forsøg på at lave en mere løssluppen og knapt
så eklektisk form, dog stadig med lageret
tømmer og landskabet som reference. Der er i
modellen forsøgt at arbejde med at inddrage
niveauer på kattvikskajen således at man bevæger sig ned af en række plateauer til indgangen af svømmehallen. I denne model arbejdes der også med at lade bygningskrop og kaj
landskab smelte sammen.

VISION

Som et resultat af modellen Lagret tømmer 02, blev den indledende ide
til en bearbejdning af hele kattviks området til. Hoved ideen var at
bryde Kattvikskajen op således at den, menneske skabte kaj ville blive
en abstraktion af det omkringliggende fjordlandskab, med sine små øer
og halvøer.
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Ideen til drivtømmer skitse 01 er resultatet af endnu en billede reference hvor, arbejdere fra
Hästaholmens savværk stager tømmer. Netop dette bilede syntes at have en stærk poetisk kvalitet
der, fangede de historiske perspektiver omkring Kattvikskajen, Således blev dynamoen for den
konceptuelle hovedidee billedet af tømmer der flyder i fjordlandskabet. Skitsen viser en række
aflange legemer der ”flyder” i Hudiksfjorden, for at få legemerne til at ”flyde” er dele af betonkajen blevet fjernet således at bygningskroppen er frilagt på 3 sider.
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Bassinet var i de tidlige eksperimenter stadig tænkt som et åbent bassinlandskab, med små øer,
der skulle være en reference til fjordens kystlandskab.
Ideen til det indre rum skulle afspejle den fornemmelse af retning og dynamik som var udtrykt i
den tidlige skitse, derfor blev en simpel model med standart liste træ i forskellige dimensioner
lavet.

PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
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Adgangen til bygningen er tænkt som en lang tange der går fra Kattvikskajens nordlige kajkant,
den konceptuelle ide er igen af eklektisk natur, da der en reference til de mange svenske friluftsbade altså en parafrase af badebroen, men også den ”oprindelige” kajkant fra tiden da Kattvikskajen var stødlager for Hästaholmens savværk, har tjent som reference grundlag.

APPENDIKS
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Skitserne fra bygningen fordrede en revidering af landskabet, der skulle tilpasses hovedideen
om drivtømmer. Resultatet af denne initierende skitse arbejdede med at der skulle være en stærk
fornemmelse af retning imod fjorden. Ligesom det første eksperiment med landskabet, var ideen at
bryde kaj området op og trække fjorden ind i landskabet. I modsætning til konkurrence udvalgets
oplæg vedrørende området, er der i nærværende skitse lagt op til en revitalisering af et større
område på Kattviks kajen. For at styrke forbindelsen imellem den nye Kattvikskaj og byen, ligger
skitsen også op til at placere et rekreativt område vest for projektets nordlige kaj.

LANDSKAB 02

VISION
PROGRAM

I den videre bearbejdning af landskabet blev den initierende skitse tilrettet.
Den første iteration lagde op til at omdanne Kattvikskajen til en række selvstændige større øer,
i modsætning til den første skitse, arbejdes der med delvist at bevare den eksisterende kaj kant.
Det tænkes at de forskellige øer skulle have forskellige funktioner. Fra nord mod syd placeres
først, aktivitets øen med svømmehallen og en række udendørs anlæg, herefter findes en ø hvor et
udvalg af byens butikker samles samt evt. lejligheder og hotel funktioner. Som en overgang i
mellem de mere offentlige og private funktioner placeres en gæste havn der også vil fungere som
rekreativt område. Den sydlige del af Kattvikskajen forbeholdes boliger og lejemål.
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SAMMENFATNING

PERSPEKTIVERING
PRÆSENTATION
HOVEDGREB
SKITSER

Landskabet udviklingen på den nye Kattvikskaj bliver række af
øer og halvøer, hvor de enkelte øer vil have forskellige funktioner der variere imellem offentlige og private områder.

ANALYSER

Svømmehallens bassiner tænkes udført som en stilistisk parafrase det omkringliggende fjordlandskab. Funktionelt bliver
der tale om et åbent bassinlandskab, der har til formål at
tilgodese flere bruger og funktoner simultant.

VISION

Bygningskroppen bliver en abstraktion over tømmer driver i
Hudiksfjorden, bygningens adgang og service funktion bliver
en reference til friluftsbadets badebro og omklædnings faciliteter.

PROGRAM

Det arkitektoniske hovedgreb bliver en bygning der kommer til
at afspejle Hudiksvalls tætte relation til fjorden.

APPENDIKS

Skitse processen og analyserne førte til følgende logikker for
bygningens hovedgreb og de landskabsmæssige overvejelser.
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[“Således blev dynamoen for den konceptuelle hovedidee, billedet af tømmer der flyder i fjordlandskabet”]

VISION

Det følgende kapitel omhandler den videre bearbejdning af hovedideen.
Kapitlet fokuserer på hvorledes at den konceptuelle ide bevæger sig fra den
skalaløse skitsefase til et håndgribeligt dispositionsforslag. Metoden til
den videre bearbejdning er sket ved 3d visualisering og model forsøg, disse
har haft til formål at vurdere projektets skalaforhold og tekniske aspekter. Afsnittet beskæftiger sig også med bygningens funktionelle aspekter der
vurderes ud fra brugergruppe analysen. De byggetekniske løsninger inddrages
sideløbende med de ovenstående emner. Der er valgt at fokusere på områderne
statik, akustik og fugtteknik.
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Ideen med badebroen var at indarbejde et element
der var en abstraktion over de traditionelle friluftsbade.
I dette tilfælde oversættes badebroen som adgangen
til svømmehallen og ”omklædningsrummene” til svømmehallens service kerne. Det aflange volumen vil
blive brud af pauser, der har til formål at definere kig ind til bassinlandskabet.
Disse definerede kik kan ses som en reference til
de definerede kig der findes i Hudiksvalls fisker
by.
Pauserne vil fungere som adgang til omklædningsfaciliteter, men skal også kunne bruges af ikke
badende gæster, således tæmkes det at der skal
være mulighed for at bevæge sig rundt om dele af
funktions kernen uden at bevæge sig ind i omklædnings rummene.
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Omklædning

Servicefunktioner

Badebroen

1 administration - 2 reception - 3 omklædning - 4 teknik - 5 omklædning

BADEBROEN
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Badebroen
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SNIT/PLAN MODUL 1 :1000

SNIT/PLAN MODUL 1 : 1000

TAGPLAN 1 : 1000

101

DRIVTØMMER_TAG 01

SKITSER
ANALYSER
PROGRAM
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Dette indledende studie i tagkonstruktionen gav en
god ide om det dynamiske udtryk der kunne opleves
både inde og ude. Et af de store problemer ved
tagkonstruktionen var højden, der nok ville give
et dramatisk udtryk udefra men praktisk set gav en
masse uudnyttelig spild plads, et andet problem var
den lille bredden der senere i projekteringsfasen
ville give problemer mht. den generelle udførsel af
evt. tag membran, Slutteligt var der en del lavere
liggende elementer der kunne give anledning til dannelse af søer på taget.
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I forbindelse med udviklingen af hovedgrebet var en
af de første hurdler tagkonstruktionen.
For at kunne styre tagkonstruktionen blev ”drivtømret” i første omgang uformet som en række elementer
der målte 4,2meter i højden og 1,68meter i bredden,
men ellers varierede i længden, dog var længde målene
styret af et under modul på 0,6meter. Valget af modul
størrelserne har base i de dimensioner træ opskæres i
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21M3000

15M2250

21M2900L

15M2400L

21M3300

15M2550

21M3200L

15M2700L

21M3600

15M2850

21M3500L

15M3000L

21M3900

15M3150

15M3300L

21M4200

15M3450

15M3600L

15M2450L

I modsætning
til normale
svømmehaller,
der består af
chanier rammer
som spænder
på tværs af
banerne, var
intentionen at
lave en konstruktion der
kunne spænde i
længde retningen over en
25meters bane
Løsningen på
problemet med
tagkonstruktionen resulterede i en
detalje løsning specifikt
designet til
projektet.
Løsningen blev
et l formet
konstruktions
princip med et
udadgående og
indadgående
hjørne.

Spænd 30m

Spænd 20m

Spænd 30m

Spænd 20m

Spænd 20m

35mm nedb

Spænd 34m

Spænd 26m

Spænd 34m

Spænd 26m

Spænd 26m

60mm nedb

1: 200 Forskellige element variationer
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21M4200

15M3300L

21M3900

1 : 200 L konstruktion

APPENDIKS

Det statiskehovedsystem kan
beskrives som en primær konstruktion af limtræs dragere
der er bygget ind i konstruktionen og understøttes
af beton søjler. Dragernes
højde variere imellem
1,5meter og 2,0meter. Systemets sekundære elementer er
en række af mindre limtræsdragere der spænder på tværs
af den primære konstruktion.
Udfaldskravene for de to
elementer har været at der
over vinduer ikke måtte være
en nedbøjning på mere end
35mm og ved frie spænd max
60mm.

1 : 200 Princip snit

PRÆSENTATION

Løsning a bestod af kvadratiske beton søjler, som
kunne give et let udtryk,
dog virkede løsningen ikke
statisk optimal overfor
kræfter i længde og tvær
retningen.

PERSPEKTIVERING

Understøtningen af tagelementerne kunne deles op i
to områder, de funktionsafgrænsende vægge og understøtningerne i ”fjordlandskabet”.

SKITSER
vægskiver i to retninger

ANALYSER

A kvadratiske søjler

STATISK PRINCIP

PROGRAM

B vægskiver i en retning

C

1 : 2000 Princip for understøtning

VISION

Den valgte løsning c, arbejdede med varierende
vægskiver der kunne tage
kræfter i længde og tvær
retningen, løsningen gav
også mulighed for at definere rumligheder i det åbne
”fjordlandskab”.

HOVEDGREB

Løsning b var et forslag
der skulle understrege den
visuelle bevægelse i længde
retningen, løsningen kunne
dog give problemer med
kræfter i tvær retningen.
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DRIVTØMMER_TAG 02

VISION

I modsætning til den første model, var der i den fysiske taget højde for afvandingsproblematikken. Løsningen var at udføre en tagkonstruktion uden lavere tagflader hvor der kunne dannes søer,
således ville vandet altid blive ledt væk fra den varierende tagkonstruktion.
Resultatet af modelstudiet var at konceptet overordnet godt kunne videre bearbejdes som grundlag
for det endelige dispositionsforslag.
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For at undersøge om konstruktionsprincippet kunne ”bære” arkitektonisk, blev der udarbejdet en
1 : 200 arbejdsmodel.
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Overordnede konstruktioner:
(23) Beton gulv epoxy behandlet
(21) Insitustøbte betonvægge
min 300mm trykfast isolering
(21) Tunge trævægge
6x6 tommer planker på afstandslister
10mm fibercement vindspærrer
300mm forstærkede z åse/300 mm isolering
175mm træskelet/ 175 mm isolering
0,2mm pe folie
tildannede afstandslister /50mm isolering
19x125mm fyrtræs brædder

(27) Uventileret tag
To lags tagmembran
22mm vandfast krydsfiner
kileisolering
300mm isolering
300x90 limtræs dragere c –c 900
2100/1500x185 limtræs konstruktion
0,2 pefolie
tildannet afstandsliste
19x125 fyrtræsbrædder
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Det overordnede materiale valg er gjort ud fra overvejelserne i analysen, der tidligere blev præsenteret.
Bygningens ydre facade tænkes udført i 6x6 tommer planker af ”dødt” træ som findes i
de omkringliggende skove. Her er cellulosen i vedet væk og træet har den samme karakter som ses på de Grå Sjöbodarne.
Da facaderne nogle steder er over 4 meter høje er der valgt en løsning hvor træ
plankerne nogle steder ikke stødes tæt sammen, herved sikres tilstrækkelig ventilation
af facaden.
De indvendige lofter og delvist væggene udføres af fyrtræsbrædder, der står i kontrast
til den mørke ydre facade.

KONSTRUKTION - MATERIALER
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Bassin landskabet tænkes udført af beton. Da der normalt bruges fliser i svømmehaller,
var det nærliggende at opsøge Aalborg Portland for at høre om muligheden for at
bruge beton. Løsningen blev et 100mm fiberarmeret beton slidlag ovenpå et MK godkendt vandtætningslag og en 40mpa rapid cement som rådæk. Det fiberarmerede beton lag
valgtes da traditionel sortjerns armeret beton kunne risikere at lide under klorid
tæring.
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Ud fra Hudiksvalls klimatiske profil blev det antaget at de store nedbørsmængder kunne give anledning til fugt problemer i konstruktionen. Med
kombinationen af en bygning der befinder sig i rumklima klasse 3, og en
skjult bærende konstruktion af træ, var det derfor relevant at undersøge
hvorledes vanddamp ville bevæge sig i gennem konstruktionen

Konstruktionen er opbygget inde og ud fra af:
50mm isolering
0,20mm dampspærre (ikke diffusionsåben)
300mm isolering
10mm fibercement vindspærrer
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Der er valgt det konstruktions udsnit hvor der er størst risiko for
svigt. Beregningen er lavet over to scenarier. Første scenarie er en normal vinter dag hvor ude temperaturen er 0 grader, luft fugtigheden 60% RF
og inde temperaturen er 26 grader og luft temperaturen 60%
Det andet eksempel er en sommerdag gennemsnits sommerdag, men med en høj
luftfugtighed 100%RF, inde forholdende er uændret.
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25

Damptryk vinter
P100 absolut mætning
Pakt 60 % RF inde/ude
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25

Damptryk. sommer

DIFFUSION

VISION

Resultatet viser at det aktuelle damptryk på intet tidspunkt overstiger
max værdien for 100% vand mættet luft, således er der teoretisk set ikke
risiko for fugtophobning. Beregningen tager dog ikke højde for byggefugt
eller evt. byggetekniske svigt, der bør derfor altid vælges en ventilationsløsning der kan fjerne fugt i bygningen.
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Pakt 60 % RF inde
100% RF ude

ANALYSER

SKITSER

P100 absolut mætning
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Det følgende afsnit beskriver de tiltag der blev gjort for at
indarbejde en designspecifik akustisk løsning i det endelige
forslag. Begrundelsen for at arbejde med akustik i nærværende
projekt, grunder i antagelsen om at, at man i svømmehaller,
både som besøgende og som ansat udsættes for meget larm,
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Dette studie i akustik indeholder 2 ekperimenter:
Det første eksperiment er en simpel sammenligning af en regulær svømmehal og nærværende projektets svømmehal.
Det næste eksperiment tager udgangspunkt i nærværende projekt
og bearbejder den akustiske optimering, ved en ændring i materialernes absorptionskoeficienter.

PERSPEKTIVERING

For at kunne lave en specifik detalje med de rette akustiske
egenskaber var det nødvendigt at finde ud af hvilke egenskaber
løsningen skulle have.
Det umiddelbare problem i svømmehaler er kombinationen af
store hårde flader, samt høj og højfrekvent lyd dette resulterende lang efterklangstid, derfor er målet at dæmpe lydniveauet ved at bearbejde loft og væg flader

APPENDIKS

Målet har været at udarbejde en akustisk løsning der passer
til det koncept der arbejdes med, således er der ikke tale om
at formen er et resultat af de akustiske beregninger, det antages dog at nærværende projekt har en positiv indflydelse på
reducering af lydtryksniveau i forhold til en regulær kasseformet svømmehal.
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Specifik for eksperiment 1
ABS Gips = < 13 15 2 3 4 5 > L < 13 15 2 3 4 5 >
ABS Beton = < 1 1 2 2 2 5 > L < 1 1 2 2 2 5 >
ABS Glas = < 10 7 5 5 2 2 > L < 10 7 5 5 2 2 >
ABS Vand = < 0.08 0.08 0.13 0.15 0.20 0.25 > L < 0.08 0.08 0.13 0.15 0.20 0.25 >

Print screen fra CATT - Traditionel svømmehal

Print screen fra CATT - Projekt svømmehal

Lydtryk ved. 1kHz målt i dB

Lydtryk ved. 1kHz målt i dB

Resultatet viser at lyden spreder sig voldsomt i den traditionelle svømmehal, og at der potentielt vil være store områder med højt lydniveau.
I Nærværende projekt hjælper den irregulære tagflade og de bærende/afstivende væge til at bryde
lyden, dette er et resultat af de mange mindre flader.
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Overordnede parametre
I nærværende simulation er der valgt en lydkilde der svarer til
råb. Kilden er for projektets vedkommende placeret hvor det antages at den største lyd belastning vil opstå. Af referencemæssige årsager er kilden placeret samme sted i standart hallen.

AKUSTIK EKSPERIMENT_01

PROGRAM

VISION

ANALYSER

SKITSER

HOVEDGREB

PRÆSENTATION

PERSPEKTIVERING

APPENDIKS

Lydkilde:
Placering –
A0 x39000 y31000 3z00
Udbredelse i rummet
OMNI x39000 y32000 3z00 0.000 <90 90 90 90 90 90 : 90 90> 0.000
Stemme Lp1m_a = <70 73 76 79 82 95> (svarende til høj tale)
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1 m2 indervæg
100mm brædder 10mm mellemrum
9% perforering

1 m2 indervæg
125mm brædder 25mm mellemrum
15% perforering

Valgte løsning
125mm brædder m. 25 mm mellemrum
Bagved ligende hulrum
50mm isolering

1 m2 indervæg
125mm brædder 10mm mellemrum
7% perforering

Princippet bag lyddæmpende/reflekterende materialer omhandler enten perforerings procenten af materialet pr. m2 eller materialets overflade beskaffenhed,
Med udgangspunkt i den viden der er om akustiske produkter bør perforerings procenten
ligge imellem 10 – 15 % for bedst udnyttelse.
Det endelige design er udarbejdet under hensyntagen til den akustiske optimering af projektet, men er også designet med hensyn til det modulære forhold imellem størrelserne på
den udvendige beklædning.

AKUSTIK PANEL
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Specifik for eksperiment 2
ABS træ 15 perforering = < 16 23 67 87 48 69 > L < 16 23 67 87 48 69 >
ABS Beton = < 1 1 2 2 2 5 > L < 1 1 2 2 2 5 >
ABS Glas = < 35 25 15 10 5 4 > L < 35 25 15 10 5 4 >
ABS vand = < 0.08 0.08 0.13 0.15 0.20 0.25 > L < 0.08 0.08 0.13 0.15 0.20 0.25 >

Lydtryk ved. 1kHz målt i dB

AKUSTIK EKSPERIMENT_02
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VISION

Som en logisk konsekvens af at have valgt en bedre lydabsorberende løsning, kan man se en ikke
uvæsentlig forbedring af lydforholdene i svømmehallen. Det er især personalet det vil nyde godt
et sådant forslag, grundet den tidsmæssige eksponering.
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Lydtryk ved. 1kHz målt i dB fra eksperiment 1
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VISION

Det følgende afsnit er en grafisk fremstilling af det endelige
projekt.
Projektet er resultatet af analyse arbejdet der er blevet
beskrevet i de forrige afsnit.
Et mere detaljeret projekt følger i den vedlagte tegningsmappe
til nærværende rapport
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NORD FACADE

1:500

SKITSER
ANALYSER
VISION
PROGRAM

Bygningskroppens nordfacade grænser op til Hudiksfjordens
indre havne bassin. Adgangen til bygningen sker fra denne
facade, hvor ”badebroen” der forbinder svømmehallen er
placeret. De insitustøbte vægge løfter på denne side tagkonstruktionen. De nord vendte vinduer vil give indirekte
lys til den indre ”badebro”. Fra den ydre badebro er der
mulighed for at bevæge sig omkring bygningen, via plinten
som består af forskellige trappe plateauer.
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SYD FACADE

1:500

ANALYSER
VISION
PROGRAM

Fra syd facaden er der udsigt til Hudiksfjorden og aktivitets området i mod syd, Langs facaden kan man bevæge
sig af plinten, hvis trapper afspejler bygningens indre ø
landskab.
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ØST FACADE

1:500

VISION
PROGRAM

Facaden mod øst afslører de åbne og lukkede voluminer definerede kig både inde og ude
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VEST FACADE

1:500
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TVÆRSNIT A A

1:200

HOVEDGREB
SKITSER
ANALYSER
VISION

Træningsbassinet udføres med en hævet bund således er vandybden her 1,1meter, hvor resten af hovedbassinet ellers er
minimum 1,6meter dybt.

PROGRAM

Tværsnit aa viser den visuelle forbindelse der er imellem
receptionen og det indre fjordlandskab. Ved indgangen til
svømmehallen vil man blive mødt med et defineret kig ind
til svømmehalens aktive funktioner, klippelandskabet og
træningsbassinet mod vest. Det tænkes at ikke badende vil
kunne bruge receptionsrummet som adgang til svømmehalen,
imod aflevering af sko eller udlevering af overtræks plastikposer.
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TVÆRSNIT B B

1:200

VISION
PROGRAM

Tværsnit bb viser de forskudte 25m baner og den åbne fjord
der omkredser svømmehallens forskellige funktioner.
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DELSNIT C C

1:200

SKITSER
ANALYSER
VISION
PROGRAM

Delsnit cc viser omklædnings faciliteterne. I disse rum
sikres dagslyset ved et langt lysbånd i tagkonstruktionen.
Hovedventilationen føres i funktionskernen som synlig rør.
En trappe nedgang til det indre fjordlandskab findes i tæt
ved den øst vendte facade. Valget af trapper skal være med
til at underbygge fornemmelsen af at bevæge sig med til
vandet.
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LÆNGDESNIT D D

1:200

HOVEDGREB
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ANALYSER
VISION
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Længdesnit dd viser fra vest imod øst, administrationen,
her er der lagt vægt på at der er adgang til dagslys, for
at udnytte dagslyset fra vest er der imellem administration
og reception en væg af matteret glas. Omklædningsrummene er
søgt udført så ”åbne” som muligt, der er derfor også valgt
matteret glasvæge omkring toiletter og omklædningsfaciliteterne for livreddere. Omklædnings skabene er placeret i
beton væggen og fremstår således mere som en del af bygningen. Adgangen til omklædningsfaciliteterne sker igennem,
smalle pauser i funktionskernen. Teknik kernen placerer sig
i mellem omklædningsfaciliteterne herfra føres hovedventilationskanalen. Det østlige rum udgøre en del af ”badebroen” der omkredser funktionskernen. Rummet tænkes som
transit område men også udsigts rum til Hudiksfjorden.
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LÆNGDESNIT E E

1:200

SKITSER
ANALYSER
VISION
PROGRAM

Længdesnit ee viser fra vest mod øst, træningsbassinet, 25metersbanen og trappenedgangen til den åbne fjord,
øst for trappenedgangen findes svømmehalens baby bassin,
snittet her viser bassinets lave del. Baby bassinet er
placeret i den modsatte ende af svømmehalens mere aktivitets intense funktioner, træningsbassinet og ”klippelandskabet”.
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1 badebroen 300 m2
2 personale køkken 18 m2
3 personale gadarobe 12 m2
4 personale wc 5,3 m2
5 service elevator til kælder 7,8 m2
6 trappe til kælder 6,8m2
7 administration 52 m2
8 reception 81 m2
9 herre omklædning samlet 176 m2
10 sauna (12,4 m2)
11 livredder/instruktør omklædning (10 m2)
12 rengøring (7 m2)
13 TIN rum 54 m2
14 dame omklædning samlet 176 m2
15 sauna (12,4 m2)
16 livredder/instruktør omklædning (10 m2)
17 rengøring (7 m2)
18 udsigts rum til fjorden 53 m2
19 trænings bassin / vandaerobic mm. 100m2
20 Den åbne fjord 870 m2
21 baby bassin 83 m2
22 25. meter baner (ideel til skoler og undervisning) 250 m2
23 Klippelandskabet m. 3 og 2 meters “klipper og klatrevægge 120 m2
24 25. meter baner (ideel til motions svømmere) 187,5 m2
25 Spa med udsigt til fjorden 16,8 m2
26 Hvile øer i solen 120 m2
Øvrige 1226 m2

PLAN 1:500

Samlet netto

3916 m2
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A

I planløsningen af Hudiksvalls nye svømmehal er der lagt vægt på at de
besøgende kan relatere bygningens indre funktioner til det ydre landskab,
der er derfor elementer fra det ydre der går igen i det indre landskab. Der
er søgt at lave en planløsning hvor flere funktioner kan foregå samtidigt,
det har især været vigtigt at få indpasset et klippe landskab som alternativ til en vandruchebane som der var lagt op til i konkurrence mate-

ANALYSER

N

B

rialet, Denne funktion vil potentielt kunne benyttes i hele brugs tiden i
modsætning til hvad der ofte er tilfældet i traditionelle svømmehaller. På
planen får man også en fornemmelse af plinten som består af en række trapper, ideen er at man skal kunne bevæge sig rundt omkring svømmehallen og få
fornemmelsen af at gå på en klippe. Der er på alle sider større plateauer
hvor man kan hvile eller nyde udsigten over fjorden.
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1 park/rekreativt område
2 parkering til svømmehal
3 pladsdannelse ved det nye havne bassin
4 havnebassin
5 svømmehal
6 pladsdannelse forbeholdt sportsaktiviteter
7 ”kattviks fjorden”
8 Fremtidig handels ø, med blandet erhverv og bolig
9 Gæstehavn for mindre både
10 6 meter bredt grønt bælte, som lyd foranstaltning
11 ”bade bro”
12 bolig og erhverv
13 å forløb
14 bolig område og større parker
15 evt. ny togstation/transit funktion til kattvikskajen

SITUATIONSPLAN 1:2500
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gen til den nye Kattvikskaj. Det tænkes at de landskabsmæssige elementer
slår en gennemgående tone an vedrørende bevægelse imod fjorden.
Imod syd placeres nogle af byens allerede eksisterende funktioner, så som
butikker kontorer, men også konkurrence oplæggets øvrige funktioner kunne
tænkes placeret her. Den sydlige del af kattvikskajen der grænser op til
Hästaholmen tænkes udlagt til boliger, således går man fra meget offentlige
funktioner mod nord, og tæt på byen og til mere private jo længere væk man

ANALYSER
VISION

Situationsplanen arbejder også med elementer af genkendelse, der skal
hjælpe til at få by og havn til at hænge bedre sammen. Vest for projekt
grunden findes parkeringspladsen til svømmehallen. Denne placering er valgt
for at understrege processionen til svømmehallen. Denne sker ved at krydse
jernbanen. Fra analysen vides det at jernbanen ikke benyttes i voldsom
grad, der for menes denne løsning at kunne forsvares. På samme sted er der
også placeret et nyt rekreativt område der skal fremme pladsen ved indgan-
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BABYBASSIN

Baby bassinet er placeret med direkte
forbindelse til badebroen. Trappetrinene til
bassinet bliver omdannet til plateauer hvor
forældre og børn kan sidde uden at komme ud
på for dybt vand. Bassinet ”rækker” ud imod
Hudiksfjorden og bliver gradvist dybere. Den
visuelle forbindelse til byen kan opleves
med et kig mod vest langs ”badebroen”. Dette
lader sig gøre da svømmehallen placerer sig
på den akse hvorfra der er en særlig stærk
visuel forbindelse i mellem by og havn.
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25meters bassinet der ligger tættest
på ”badebroen” tænkes benyttet som
undervisningsbassin, da instruktørerne
kan stå på ”badebroen” og undervise. For
at få lys ind i den dybereliggende del af
bygningen er der placeret et lydbånd i
bassinets længde. Fra bassinet er udsigten
til Hudiksfjorden vest mod øst defineret af
de bærende vægge.
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UNDERVISNINGSBASSIN
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KLIPPELANDSKAB

Klippelandskabet er det område i svømmehallen
hvor aktivitetsintensiteten er størst.
Området består af 2 ”klipper” hvorfra der
altid kan dyrkes udspring ved siden af
2meters klippen findes en høj klatre væg
hvor kun taget er grænsen. Vægge og klipper
er udformet jfr. Gældende krav vedrørende
sikkerheden.
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Den åbne fjord er et tiltag inspireret af
bla. DGI byens elipse bassin. Ideen med
fjorden er at den skal fungere som et knapt
så formelt bassin hvor motions svømmere mv.
kan bevæge sig rundt om de forskellige
bassiner. For at sikre sig at man ikke bliver
forpustet er der mindre pitstop i form af
øer og halv øer, her man kan holde til side
og tage sige en pause uden at skulle træde
vande.
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SPA

I svømmehallens sydøstlige hjørne findes spa
badet der med sin lidt isolerede placering er
det roligste sted i svømmehallen. Et plateau
der hæver sig 0,9 meter over vandkanten er
med til at understrege rummets isolering fra
det store fjordlandskab.
Fra det 32 grader varme spa bad er der udsigt
til det ydre fjordlandskab.
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At lade en bygning være selv evident med sted og funktion,
lader sig sjældent gøre. Dette er ikke fordi arkitekter undlader at bygge og tænke på denne måde, men fordi der sjældent
byder sig chancer til at lave projekter der tillader dette
frirum. Med Konkurrencen om Hudiksvalls svømmehal var denne
mulighed tilstede.
Den første indskydelse i overvejelserne om projektet relaterede sig direkte til vand, vandkultur og des lignende. Den
direkte billedlige og fysiske sammenhæng vedrørende udarbejdelsen af en svømmehallen ved fjorden kunne havde endt med at
blive et for tænkt eksempel hvor de sædvanlige ture omkring
hamanbade, mikhver, finske saunaer og japanske badstuer blev
en del af det endelige resultat.
Det udslagsgivende for projektets retning blev i høj grad
studieturen til projektområdet, samt granskningen af den
nærværende konteksts historie. Hudiksvalls nye svømmehal er
ligeså meget en historie om byen som det er en rendyrket svømmehal.
Byens historie fortælles på flere niveauer, f.eks. det direkte
grebet med bade broen, men også mere subtile, som bevægelsen
inde i svømmehallen. Med en disponering af glaspartier der
brydes af vægge og rumligheder opstår der definerede udsigts
punkter, ikke ulig oplevelsen at færdes i Hudiksvall by og
spejder mod fjorden.
Ligesom med kajens levn kan Hudiksvalls nye svømmehal opleves
som en del af et udefinerbart hele, der er i projektet arbejdet med billedlige referencer til så vel landskab som træindustri, målet har været at indarbejde genkendelige elementer
fra den nærværende kontekst, dette har udmøntet sig i detalje
løsninger hvor forholdende imellem inde og ude enten er blevet
sløret eller kraftigt understreget.
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Et praktisk aspekt der ikke blev vendt var det åbne fjordlandskab, hvor mulighederne for rengøring visse steder er problematisk, løsninger så som broer og hæve sænke bunde har været
overvejet, men er ikke blevet endeligt detaljeret.

VISION

Som en selvkritisk bemærkning til projektet er der nogle
områder, der ved videre bearbejdelse ville kræve yderligere
granskning. Bygningens form fordre et gennemarbejdet materiale
vedrørende energi optimering, der er søgt at lave detalje løsninger med hvor nogle af disse aspekter er løst. Ventilations
teknisk vil indblæsning være at foretrække, dog er der i projektet umiddelbart lagt op til en løsning med krydsventilation
på tværs af bygningen. Den endelige udformning af glasfacade
partier er ikke endeligt fastlagt da detaljeringsniveauet for
nærværende projekt har været et dispositionsforslag.

PROGRAM

De funktionelle aspekter i svømmehallen er udarbejdet ud fra
den viden der er blevet tilegnet under projekt forløbet, men
også efter et ønske om at skabe en bygning er selvevident, der
findes således ikke cafeterier, motionslokaler, restauranter
eller lignende funktioner, da disse er tillagte funktioner der
syntes at ødelægge billedet af det fænomenologiske i at svømme
i et åbent fjordlandskab.

APPENDIKS

For bassinlandskabet var det vigtigt at inde og ude forholdet
blev opløst. Brugen af bastante beton elementer til vægge, i
bassinerne samt til dannelsen af plateauer både inde og ude
var et legende forsøg på at gengive noget naturligt uden at
arbejde med bløde og svungne former, som det blandt andet ses
i vandlande og lignende. Kontrasten blev søgt dyrket i valget
af træ materialet, hvor den udvendige facade med dens mørke
udtryk skulle løfte sig fra den lyse beton plint, og resonere
kraftigt i forhold til de lyse indvendige flader.

152

VISION

Det følgende afsnit indeholder de tekniske data der har dannet
baggrund for resultaterne, vedrørende de tekniske løsninger
som blev præsenteret i afsnittet hovedgreb.
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Beregning af vægt på primærkonstruktion
Egenvægt
1
2
3
4
5

Tagpap 0,06 kN/m2
22mm vandfast krydsfiner 0,10 kN/m2
Isolerings kiler 75mm 0,11 kN/m2
Isolering 300mm 0,15
limtræ c – c 900mm (0,09 x 0,30) x 7
0,9

= 0,21 kN/m2

6 Loftsbeklædning sammensat 0,17 kN/m2
Samlet 0,8 kN/m2

Beregning af vægt på sekundær konstruktion
Egenvægt
1
2
3
4
5

Tagpap 0,06 kN/m2
22mm vandfast krydsfiner 0,10 kN/m2
Isolerings kiler 75mm 0,11 kN/m2
Isolering 300mm 0,15
Loftsbeklædning sammensat 0,17 kN/m2

Samlet 0,59 kN/m2

Beregning af naturlast
Vindlast
Max sug -0,5kN/m2
Snelast
s = ci Ce Ct sK

0,72kN/m2 = 0,8 x 1,0 x 1,0 x 0,9

Snelast Hidrørende fra lægiver
c = c1 + cs

1,92kN/m2 = 0,72 + 1,2
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fWd =
sd =

VA

L=

18,00

-0,25

kN/m

7,60

kN/m

qd

=

0,00

kN/m

gd

=

0,80

kN/m

VB

meter

NORMAL SIKKERHEDSKLASSE OG LASTKOMBINATION 2.1
Beregning:

Største spænd over vinduer (syd facaden)
karakteristisk

L

Spændvidde
Snelast

( K - last )

Nyttelast

( M - last )

Vindlast

( Ø - last )

Egenlast
Total

( P - last )

last

s k
qk
fwk
gk
rk

m

sd
qd
fwd
gd
rd

18,00

kN /m
kN /m

kN /m
kN /m

5 ,8 0

regningsmæss.
1 8 ,0 0
7 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-0,50

-0,25

0,80

0,80

6,10

kNm

267,30

340,20

Moment incl. vindlast

kNm

247,05

330,08

Dimensionerende moment

kNm

K18

Wnødv

mm

Mpa

E jfr. tabel

1 6 ,0
1 ,6 0
14000

0,6838

sug = negativ last

340,20

el. L40

Nødv. modst.moment

Mpa

fvd jfr. tabel

8,15

Moment excl. vindlast

Trækvalitet

fmd jfr. tabel

3

l40

Anv.klasse

21263

x 10

Ønsket bjælkebredde

mm

185

Ønsket bjælkehøjde

mm

2100

Valgt bredde og højde

mm

Reaktioner i begge ender

kN

73,35

Mpa

2 ,5 0

Bredde =

2

3

Nødvendig højde

Nødvendig bredde

185

Højde =

830

29

2100
1108034375,00

Max. bøjningsspænding på midten

Max værdi jfr.tabel
I orden

JA / NEJ

1 6 ,0 0
Ja

(Brud)
Max.forskydningsspænding i ender

Mpa

0 ,2 8

Max værdi jfr.tabel
I orden

Nedbøjning sne

mm

4,0

Nedbøjning nyttelast

mm

0,0

D e fo rm a tio n v in d
Nedbøjn. nyttelast + sne

mm

N e d b ø jn . n y tte la s t + s n e + v in d

JA / NEJ

-0 ,3

Max nedb. L/300

4,0

Svarer til L/ 4538

3 ,6

Svarer til L/

Nedbøjning egenlast

mm

0,5

Størst mulige nedbøjning

mm

4,5

1 ,6 0
Ja

OK JA / NEJ

Ja

4966 OK JA / NEJ

Ja

Svarer til L/ 3988

OK JA / NEJ

Ja

fWd =
sd =

VA

L=

23,00

-0,25

kN/m

7,60

kN/m

qd

=

0,00

kN/m

gd

=

0,80

kN/m
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VB

meter

NORMAL SIKKERHEDSKLASSE OG LASTKOMBINATION 2.1
Længste frie spænd v. L40 1500mm

Nyttelast

( M - last )

Vindlast

( Ø - last )

Egenlast
Total

( P - last )

last

s k
qk
fwk
gk
rk

sd
qd
fwd
gd
rd

kN /m

5 ,8 0

7 ,6 0

kN /m

0 ,0 0

0 ,0 0

-0,50

-0,25

kN /m

0,80

0,80

kN /m

6,10

8,15

Moment excl. vindlast

kNm

436,43

555,45

Moment incl. vindlast

kNm

403,46

538,92

Dimensionerende moment

kNm

Trækvalitet

K18

Wnødv

mm

Mpa

fvd jfr. tabel

Mpa

E jfr. tabel

1 6 ,0
1 ,6 0
14000

0,6838

sug = negativ last

555,45

el. L40

Nødv. modst.moment

fmd jfr. tabel

3

l40

Anv.klasse

34716

x 10

Ønsket bjælkebredde

mm

185

Ønsket bjælkehøjde

mm

1500

Valgt bredde og højde

mm

Bredde =

2
PERSPEKTIVERING

( K - last )

23 ,00

3

Nødvendig højde

Nødvendig bredde

185

Højde =

1061

PRÆSENTATION

Snelast

23,00

93

1500

HOVEDGREB

L

Spændvidde

regningsmæss.

APPENDIKS

karakteristisk
m

1108034375,00

Max. bøjningsspænding på midten

kN

Mpa

93,73

8,01

Max værdi jfr.tabel
I orden

JA / NEJ

1 6 ,0 0

SKITSER

Reaktioner i begge ender

Ja

(Brud)
0,51

Max værdi jfr.tabel
I orden

Nedbøjning sne

mm

29,0

Nedbøjning nyttelast

mm

0,0

D e fo rm a tio n v in d
Nedbøjn. nyttelast + sne

-2 ,5
mm

N e d b ø jn . n y tte la s t + s n e + v in d

29,0
26,5

Nedbøjning egenlast

mm

4,0

Størst mulige nedbøjning

mm

33,0

Max Nedb

JA / NEJ

1 ,6 0

ANALYSER

Mpa

Ja

VISION

Max.forskydningsspænding i ender

L/300

Svare til L/ 793

OK JA / NEJ

Ja

Svare til L/ 868

OK JA / NEJ

Ja

Svare til L/ 781

OK JA / NEJ

Ja

PROGRAM

Beregning:
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fWd =
sd =

VA

L=

31,00

-0,25

kN/m

7,60

kN/m

qd

=

0,00

kN/m

gd

=

0,80

kN/m

VB

meter

NORMAL SIKKERHEDSKLASSE OG LASTKOMBINATION 2.1
Beregning:

Længste frie spænd v L40 2100mm
karakteristisk

L

Spændvidde
Snelast

( K - last )

Nyttelast

( M - last )

Vindlast

( Ø - last )

Egenlast
Total

( P - last )

last

s k
qk
fwk
gk
rk

m

sd
qd
fwd
gd
rd

31,00

kN /m
kN /m

kN /m
kN /m

5 ,8 0

regningsmæss.
31 ,00
7 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-0,50

-0,25

0,80

0,80

6,10

kNm

792,83

1009,05

Moment incl. vindlast

kNm

732,76

797,02

Dimensionerende moment

kNm

K18

Wnødv

mm

Mpa

E jfr. tabel

1 6 ,0
1 ,6 0
14000

0,6838

sug = negativ last

1009,05

el. L40

Nødv. modst.moment

Mpa

fvd jfr. tabel

8,15

Moment excl. vindlast

Trækvalitet

fmd jfr. tabel

3

l40

Anv.klasse

63066

x 10

Ønsket bjælkebredde

mm

185

Ønsket bjælkehøjde

mm

2100

Valgt bredde og højde

mm

Reaktioner i begge ender

kN

126,33

Mpa

7,42

Bredde =

2

3

Nødvendig højde

Nødvendig bredde

185

Højde =

1430

86

2100
1108034375,00

Max. bøjningsspænding på midten

Max værdi jfr.tabel
I orden

JA / NEJ

1 6 ,0 0
Ja

(Brud)
Max.forskydningsspænding i ender

Mpa

0,49

Max værdi jfr.tabel
I orden

Nedbøjning sne

mm

34,9

Nedbøjning nyttelast

mm

0,0

D e fo rm a tio n v in d
Nedbøjn. nyttelast + sne

-0 ,3
mm

N e d b ø jn . n y tte la s t + s n e + v in d

34,9
31,9

Nedbøjning egenlast

mm

4,8

Størst mulige nedbøjning

mm

39,7

JA / NEJ

1 ,6 0
Ja

Max nedb. L/300
Svarer til L/ 888

OK JA / NEJ

Ja

Svarer tilL/

OK JA / NEJ

Ja

OK JA / NEJ

Ja

Svarer tilL/

972

781

fWd =
sd =

VA

L=

4,00

-0,25

kN/m

7,60

kN/m

qd

=

0,00

kN/m

gd

=

0,80

kN/m

159

VB

meter

NORMAL SIKKERHEDSKLASSE OG LASTKOMBINATION 2.1
Størst belastet sekundær konstruktion

( M - last )

Vindlast

( Ø - last )

Egenlast
Total

( P - last )

last

sd
qd
fwd
gd
rd

kN /m
kN /m

kN /m
kN /m

5 ,8 0

4

,00

7 ,6 0

0 ,0 0

0 ,0 0

-0,50

-0,25

0,59

0,59

5.89

kNm

12,78

16,38

Moment incl. vindlast

kNm

11,78

15,88

Dimensionerende moment

kNm

K18

l40

Wnødv

mm

Mpa

E jfr. tabel

1 6 ,0
1 ,6 0
14000

0,6838

sug = negativ last

16,38

el. L40

Nødv. modst.moment

Mpa

fvd jfr. tabel

7,94

Moment excl. vindlast

Trækvalitet

fmd jfr. tabel

3

1024

Ønsket bjælkebredde

mm

90

Ønsket bjælkehøjde

mm

300

Valgt bredde og højde

mm

Bredde =

Reaktioner i begge ender

kN

Anv.klasse

x 10

2
PERSPEKTIVERING

Nyttelast

s k
qk
fwk
gk
rk

regningsmæss.

3

Nødvendig højde

Nødvendig bredde

90

Højde =

261

PRÆSENTATION

( K - last )

4,00

68

300

HOVEDGREB

Snelast

m

APPENDIKS

karakteristisk

L

Spændvidde

1108034375,00

Mpa

12,13

Max værdi jfr.tabel
I orden

JA / NEJ

1 6 ,0 0

SKITSER

Max. bøjningsspænding på midten

15,88

Ja

(Brud)
0,88

Max værdi jfr.tabel
I orden

Nedbøjning sne

mm

6,8

Nedbøjning nyttelast

mm

0,0

D e fo rm a tio n v in d
Nedbøjn. nyttelast + sne

-0 ,6
mm

N e d b ø jn . n y tte la s t + s n e + v in d

6,8
6,2

Nedbøjning egenlast

mm

0,7

Størst mulige nedbøjning

mm

7,5

JA / NEJ

1 ,6 0

ANALYSER

Mpa

Ja

VISION

Max.forskydningsspænding i ender

Max nedb. L/300
Svarer til L/ 587

OK JA / NEJ

Ja

Svarer tilL/

OK JA / NEJ

Ja

OK JA / NEJ

Ja

Svarer tilL/

642

532

PROGRAM

Beregning:

160
vinter beregning
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