
G ennem Bruddet

20090528_RapportLayout23.indd   1 29-05-2009   11:23:55



20090528_RapportLayout23.indd   2 29-05-2009   11:23:56



20090528_RapportLayout23.indd   3 29-05-2009   11:23:56



Denne rapport indeholder afgangsprojektet for gruppe 
ad10-ark5 forår 2009 Arkitektur & Design ved Aal-
borg Universitet.

Jon Bech Larsen

Klaus Madsen

Hovedvejleder: Claus Kristensen

Teknisk vejleder: Poul Henning Kirkegaard

Oplag: 6

Sidetal: 110

Bilag: 3 + cd

01

o
p

si
s

20090528_RapportLayout23.indd   4 29-05-2009   11:23:56



02

o
rd

Med udgangspunkt i et konkurrenceo-
plæg fra Arkitektforeningen (se Indled-
ning s. 5) har dette projekt bear-
bejdet forholdet mellem Fakse by og 
Fakse kalkbrud gennem et kulturhus 
på kanten af bruddet. For at få de 
to elementer til at spille sammen har 
projektet fokuseret på skabe en fysisk 
og visuel forbindelse mellem de to 
gennem en integreret designproces.
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_Panoramaview fra konkurrencegrunden ud over kalkbruddet
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Indledning

Konkurrencen vedrørende kulturhuset Kanten i Faxe blev afholdt af 
Arkitektforeningen i 2005/06 og vinderprojektet stod færdigt i 2008. Kulturhuset 
indeholder primært byens cafébiograf samt Geologisk Museum Faxe  og er 
placeret på kanten af Faxe Kalkbrud. Det er kommunens plan, med kulturhuset 
som hovedattraktion, at skabe et ”kulturstrøg” fra byen ned til kalkbruddet for at 
binde de to sammen gennem et udvalg af kulturelle muligheder, der skal tiltrække 
både lokale og turister. (AA konkurrenceprogram s. 4, 2005)
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_Panoramaview fra konkurrencegrunden ud over kalkbruddet

_Konkurrencegrunden 08
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Motivationen for at tage udgangspunkt i 
denne konkurrence er muligheden for at 
udnytte den helt specielle og spektakulære 
kontekst som fokuspunkt og inspiration 
til projektet. Da sitet ligger med Faxe 
kalkbrud på den ene side og byen på den 
anden er der en oplagt mulighed for at 
forbinde disse to menneskeskabte elementer, 
en bymæssig kontekst og et udgravet 
landskabeligt naturområde, der er unikt i 
Danmark. 

Indenfor de seneste år er opfattelsen 
af kalkbruddet ændret. I stedet for at 
blive set på som et industrielt onde, er 
bruddet ved at blive set som en stor 
styrke i lokalområdet, derfor ønsker man 
nu at skabe en interaktion mellem de to 
og samle byen omkring kalkbruddet og 
dets historie. (AA konkurrenceprogram s. 
4, 2005) Med det nye kulturhus som 
bindeled er det en interessant designmæssig 
udfordring at skabe relationen gennem 
program og udtryk i bygningen.
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Vision

Visionen for området udtrykkes gennem Faxe 
kommunes planer for kalkbruddet og for byen i 
fremtiden.

Visionen fra Faxe kommune er at igangsætte 
projektet vedrørende kulturstrøget som et kulturelt 
knudepunkt for fremtiden gennem tre etaper. 
Første etape består af kulturhuset på kanten 
af kalkbruddet (biograf, museum, cafe og 
open air scene) samt attraktive byrum i Faxe 
bymidte med et udvalg af kulturelle oplevelser 
og aktiviteter. Anden etape indebærer parkering 
og rundkørsel v. Østervej og Gl. Strandvej, 
mens tredje etape består af en forlængelse af 
kulturstrøget mod syd med nye byggefelter samt 
udbygning af Geomuseum Faxe eventuelt med 
direkte adgang til kalkbruddet. Planen er at 
udviklingen af kulturstrøget skal foregå helt frem 
til 2030. (AA konkurrenceprogram s. 5, 2005)

“I do not want my house to be 
walled in on all sides and my 
windows to be stuffed. I want the 
cultures of all the lands to be 
blown about my house as freely 
as possible. “

(Mahatma Ghandi)

Med placeringen af Kulturstrøget langs kanten 
af kalkbruddet sørges der for, at byen åbner 
op mod det imponerende landskab og smukke 
skue samtidig med at historien forbundet med 
kalkbruddet gøres til en integreret del af bylivet. 
Således kan borgere og turister i fremtiden 
opleve kalkbruddet og fortiden som en naturlig 
del af Faxe by. Derudover er det hensigten, med 
placeringen af biograf, geologisk museum samt 
andre kulturelle aktiviteter i umiddelbar nærhed af 
bymidten, at styrke det samlede kulturelle liv i 
Faxe kommune. (AA konkurrenceprogram s. 4, 
2005)
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_fremtidsvision for kalkbruddets 
rekreative udnyttelse
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Produktpræsentation
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“The materials of city planning are sky, space, trees, steel 
and cement in that order and in that hierarchy.”

Le Corbusier
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02. ANALYSE
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Historie

Faxe Kalkbruds historie strækker millioner af år 
tilbage. Hovedtrækkene beskrives kort her.

Historien bag Faxe Kalkbrud strækker sig helt tilbage 
til Danientiden for 63 mio. år siden. På dette 
tidspunkt lå det nuværende landniveau 200 - 300 
meter under havoverfladen og var en livlig dybsø 
koralbanke. Koraller, bryozoer (mosdyr) og diverse 
andre dyr i området var det, der skabte selve 
kalkbanken, og mange af disse dyr findes nu som 
forsteninger i kalken. Dette gør Faxe Kalkbrud til 
et af de bedste steder i Danmark at finde fossiler. 
(www.aabne-samlinger.dk)

Den egentlige brydning af kalken i området menes at 
starte tilbage omkring 1100-tallet. Først blev kalken 
brudt i form af byggesten; men senere blev den 
også brugt til mørtel. I 1715 begyndte opførelsen 
af kalkovne i bruddet, hvilket var et vigtigt skridt 
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_Danekræ fra fakse Kalkbrud

i at udvide anvendelsen af kalk til mere end blot 
byggemateriale. Således bruges kalkens rensende og 
surhedsregulerende egenskaber i dag i så alsidige 
felter som stålindustrien, landbruget, røggasrensning 
med flere. (www.faxekalk.dk)

Der regnes med at være mulighed for at bryde kalk 
i bruddet i cirka 50 år ud i fremtiden, forudsat at 
bruddet udvides mod nord. I takt med at brydningen 
af kalk flytter nordpå, er det ideen, at det gamle 
brud skal omdannes til rekreativt område med fokus 
på geologiske, kulturhistoriske og idrætskulturelle 
anvendelsesmuligheder. (AA konkurrenceprogram s. 5, 
2005)
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Landmarks

Site

Kalkbygninger

_Oversigt over placering af 
landmarks og kalkbygninger

18

Typografi/funktioner

Området omkring sitet består af fladt 
landskab med spredt beplantning. De 
nærmeste bygninger, er udgjort af lave 
bygninger på 1-2 etager. Omkring 
torvet i centrum af byen stiger 
etagehøjden til 3-4. Eneste bygninger 
i den nærmeste kontekst, som kan 
karakteriseres som landmarks er kirken 
og Vandtårnet på 25-30 meter.
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Topografi/site

1. Inde fra byen:

Topografien omkring kalkbruddet er af stor betydning for oplevelsen af området. Fra byen og ud mod kalkbruddet stiger 
jordniveauet svagt, således at man først får udsyn til selve kalkbruddet, når man nærmer sig kanten. 

2. På kanten:

Fra kalkbruddets kant er der udsyn over det meste af kalkbruddet. Kalkbruddets definition som en stor menneskeskabt 
udhulning kan dog være svær at iagttage fra selve kanten. Selv en lille forøgelse af udsynshøjden gør det i den henseende 
muligt at skabe et bedre helhedsindtryk og overblik.

3. Skrænten:

Kalkvæggen nedenfor sitet har to veldefinerede trin. Det øverste trin markerer overgangen fra moler, efterladt ved sidste istid, 
til kalkstenen fra det gamle koralrev. Det nederste trin ligger midt i kalkstenen. Her er det tydeligt at se lagdelingen mellem 
forskellige tidsperioder. Skrænten er af stor formidlings- og forskningsmæssig betydning i forbindelse med den klare lagdeling. 
Således er det et ønske at bevare den så uberørt som muligt, imens det samtidigt kan være en styrke at benytte den i 
forbindelse med formidling af kalkbruddets historie.
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4. Øen:

Ud for skrænten, i samme niveau som nederste trin, ligger en ø, der rejser sig fra kalkbruddets bund. Fra øen er der gode 
adgangsmuligheder til den resterende del af kalkbruddet. Skrænten og øen definerer en dyb kløft imellem sig.

5. Bunden:

Store dele af kalkbruddet er stadig aktive i forbindelse med udvindingen af kalk. Dette foregår primært i den østlige og nordlige del, men 
det er stadig muligt at færdes frit i hele bruddet. I offentlighedens og museets henseende er en af de mest interessante oplevelser i 
kalkbruddet den store mængde af fossiler fra det gamle koralrev. Der er en særligt stor koncentration af disse i to områder af bruddet, 
sydøst for øen og i det nordvestlige hjørne af kalkbruddet. De store turkisfarvede søer i den nordlige del af bruddet er et af de primære 
mål for den anden store offentlige funktion, gåture i den imponerende og anderledes kontekst.

4.
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Vind-/lysforhold

Vindforholdene er som de fleste steder i Danmark 
præget af en dominerende vestenvind. Lysforholdene på 
byggegrunden er nærmest uafhængige af omkringliggende 
bygninger, da disse ligger langt fra sitet, og dermed 
kun i meget lille grad modtager skygge fra eller kaster 
skygge mod den nye bygning.

_Vindforhold for hele året
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“Architecture is the learned 
game, correct and magnificent, 
of forms assembled in the light.”

(Le Corbusier)
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Hovedfærdselsåre
Sekundær færdselsåre
Fodgængere

1.500 m
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Infrastruktur

Den primære adgangsvej til kulturhuset er Kulturstrøget, der starter ved Faxe 
centrum. Derudover er der flere mindre ankomstveje, der, lige som Kulturstrøget, 
primært er orienteret omkring den nordvestlige del af sitet. Ankomststedet for 
den offentlige transport til byen er busstationen, der ligger i midtbyen umiddelbart 
vest for sitet. En stor del af de besøgende til kulturhuset vil komme med private 
transportmidler, og der skal derfor oprettes parkering for både biler og busser i tæt 
sammenhæng med kulturhuset. I lokalplanen er der udset mulighed for dette langs 
Østervej nord eller syd for sitet.

Faxe Kommune ønsker at der i det nye Kulturstrøg og tilhørende bygninger 
fokuseres på tilgængelighed for alle og anser det i den forbindelse som en 
mulighed at bygge elevator eller lignende ned i bruddet, der på nuværende 
tidspunkt kun kan nås ved hjælp af stejle stier. I selve kalkbruddet eksisterer der 
et net af grusveje, der er oprettet i forbindelse med kalkudvindingen. 
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Delkonklusion

Området omkring det nye kulturhus er meget 
specielt på grund af kalkbruddet, der ligger 
lige neden for byggegrunden. Intentionen med 
bygningen er i den forbindelse at skabe en 
større kontakt mellem by og kalkbrud ved 
hjælp af en kulturel åre fra centrum og ud til 
kulturhuset på kanten af bruddet. Dette gøres i 
en accept af kalkbruddet som en stor force i 
forhold til områdets identitet og historie. Skrænten 
øst for byggegrunden er af stor værdi, da 
den illustrerer historien bag kalkbruddet i form 
af tydelige lagdelinger mellem de forskellige 
tidsperioder. Det er derfor vigtigt at bevare denne 
del af kalkbruddet, alt imens man kan drage 
nytte af den som formidlingsinstrument.

Ankomstforholdene til det nye kulturhus vil være 
koncentreret omkring nordvest, da fodgængere, 
turister med bus og lokale fra centrum, primært 
vil ankomme gennem det nytiltænkte kulturstrøg 
og fra parkeringspladserne nord for byggegrunden. 

En essentiel del af at opleve kalkbruddet er 
den fysiske kontakt, muligheden for at komme 
ned i kalkbruddet og røre og se fortiden. 
Dette, sammenlagt med kommunens ønske 
om at fokusere på at skabe handikapvenlige 
adgangsforhold, gør det til en oplagt mulighed at 
oprette en fysisk forbindelse ned i kalkbruddet.

25
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Rumprogram

For at etablere de nødvendige funktioner 
i kulturhuset opstilles et rumprogram 
for bygningen. Rumprogrammet bygger 
på konkurrenceoplægget, men er blevet 
revurderet i enkelte tilfælde for at optimere 
potentialer i bygningen.

For at tiltrække et bredere og mere 
alsidigt publikum planlægges et varieret 
rumprogram, som derigennem vil få 
bygningen til at fungere som et kulturhus 
for byen i stedet for udelukkende et 
museum. Derfor tilføjes det geologiske 

museum en café samt biograf, der også 
vil bringe mere liv til bygningen over en 
længere periode af døgnet, da museum 
og biograf vil have forskellige åbningstider. 
(AA konkurrenceprogram, 2005) De 
tre hovedfunktioner skal kunne aflåses 
individuelt.

For at udvide byens muligheder for 
kulturelle aktiviteter skal der udover de 
indendørs funktioner etableres en udendørs 
scene til mindre koncerter, film, teater og 
lignende.
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Sal 1 med 174 pladser. Længde 17,8 m. Bredde 12,5 m.
Overkikshøjder 18-20 cm
Billedstørrelse 11,5 m x 4,9 m
Stolebredde 57 cm
Højde ved lærred 6,5 m
Ventilation: Indblæsning under sæder, udsugning i loft
Sidedøre min. 4 m fra lærred

Sal 2 med 101 pladser. Længde 13,0 m. Bredde 10,0 m.
Overkikshøjder 18-20 cm
Billedstørrelse 8,5 m x 3,6 m
Stolebredde 57 cm
Højde ved lærred 5,8 m
Ventilation: Indblæsning under sæder, udsugning i loft
Sidedøre min. 4 m fra lærred

1 stk. operatørrum fælles for begge sale.
Minimumsdybde 3,5 m.
Centrum for projektionsstråler 1,25 m over gulv

Lyd-og lyssluse

Biografkontor med udsyn over caféområdet

222 m2

130 m2

20 m2

20 m2

10 m2

_Biograf

Lokale med en permanent udstilling, indv. lofthøjde
min. 4 m. 2,5 x 2,5 m åbning

Lokale til en fleksibel udstilling , indv. lofthøjde
min. 4 m. 2,5 x 2,5 m åbning

Kontor med tilhørende tekøkken

Depot, internt

230 m2

160 m2

12 m2

6 m2

_Museum

Nettoareal i alt : 402 m2

Nettoareal i alt : 408 m2

_Café og øvrige faciliteter

Café, lounge og varmt køkken 200 m2

Fælles depot for café og museumsbutik,
uden vinduer

20 m2

Publikumstoiletter, handicaptoilet/puslefaciliteter,
garderobe med 30 stk. aflåselige skabe til
skoletasker, personaletoilet/brus, garderobe,
rengøringsrum

65 m2

Foyer med vindfang 40 m2

Teknikrum

Depot til udendørs cafémøbler

15 m2

10 m2

Nettoareal i alt : 350 m2

Gangareal m.m.

_Fordelingsareal

Tilpasset projekt

Open air scene med plads til 200-500 tilskuere

_Udendørsarealer

n/a

Aflastningsplads til 1 ton moler

Adgangsområde m. skraberister og spulehaner samt
aflåselige skabe til børster og hakker

n/a

n/a
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_Forbindelser

Foyer

Sal 1

Operatørrum

Café

Sal 2

Lyd-/lyssluse

Biografkontor

Fælles
depot

Toiletter,
garderobe
etc.

Teknikrum

Depot

Permanent 
udstilling

Fleksibel 
udstilling

Kontor

Depot
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Museum

Museet skal fungere som stedet, hvor faglig indsigt og 
underholdning smelter sammen, i tæt samspil med de 
oplevelser man får i kalkbruddet.

Den permanente udstilling skal være en metafor for 
livets opståen efter katastrofen for 65 mio. år siden 
– ”Det forstenede Hav” – med en 1:1 model af 
koralbanken. Lys, naturligt og kunstigt, skal være en 
vigtig del af udstillingen med for eksempel film, der 
vises på loft og vægge, samt interaktive opstillinger/
skærme. Rummet skal have udsigt over kalkbruddet.

Den fleksible udstilling skal være et formidlings- og 
særudstillingsrum, der sætter fokus på børns legende 
tilgang til viden. Den skal fremstå som en fortælling 
fra ”Jordens historiebog”, med åbent værksted for 
de ansatte så besøgende kan undersøge og anvende 
elementer i forskernes arbejde. Da forskning indgår 
som en naturlig del af museet, findes det ikke 
nødvendigt med eget lokale. Udendørs skal der gøres 
plads til en aflastningsplads af ét ton moler for 
skoleklasser og lignende.

Der skal være en direkte fysisk sammenhæng 
mellem den permanente og fleksible udstilling, 
med handicapadgang til alle områder, og gulve i 
udstillingsarealerne skal være plane. Derudover er 
udsigten til kalkbruddet en væsentlig del af udstillingen.

Materialevalg til bygningen skal være rengøringsvenligt 
for kridtstøv, da der vil foregå en kombination 
af udendørs og indendørs aktiviteter. (AA 
konkurrenceprogram, 2005)
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Biograf

I kulturhuset skal der etableres to biografsale, som kan 
drives separat, men hvor museumsdelen har mulighed 
for at benytte biografens faciliteter. De to sale skal 
kunne køre interlock, hvor samme film vises i begge 
sale samtidig. Biografen skal have et tilhørende kontor 
for de ansatte, med gode dagslysforhold og udsyn over 
caféområdet, eventuelt med udsigt over kalkbruddet. 
(AA konkurrenceprogram, 2005)
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Café

Caféen skal være centralt placeret i forhold til 
både biograf og museum, da den skal betjene 
begge. Samtidig skal den fungere som mødested 
for både turister og lokale som den centrale del 
af kulturstrøget og skal derfor have tilknyttet et 
selvstændigt mindre køkken. I konkurrenceoplægget 
er der lagt op til kun at etablere et koldt køkken; 
men ud fra en vurdering af brugbarhed og 
tiltrækningskraft vil der i projektet blive arbejdet med 
et større caféareal, der indeholder et varmt køkken, 
der kan servere et enkelt udvalg af varme retter. 
Således bliver cafeen i større grad et attraktivt 
samlingspunkt og bidrager bedre til at skabe liv i 
bygningen. Cafeen skal fremstå lys og med højt 
til loftet, i tæt sammenhæng med naturen, med 
mindst mulig afgrænsning af inde og ude og med 
mulighed for udendørs servering. Persontrafik i 
caféområdet skal samtidig også kunne overskues fra 
nærliggende kontor. 

En fælles indgang med vindfang, garderobe og toiletter 
etableres, hvor biograf og museum er synlige fra 
foyeren. Toiletter og garderobe skal samtidigt kunne 
benyttes, når andre områder af kulturhuset er aflåste, 
således også i forbindelse med begivenheder på den 
udendørs scene. Biograf-, café- og museumsgæster 
skal sammen give en synergieffekt og skabe liv i 
bygningen hele dagen. Museet vil typisk være åbent 
fra 10-15 og biografen fra 14-sidste forestilling. (AA 
konkurrenceprogram, 2005)
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Delkonklusion

Kulturhuset kombinerer flere forskellige programmer, 
cafe, biograf, museum og udendørs scene, for at opnå 
en synergieffekt og tiltrække et bredere publikum. For 
at forstærke synergieffekten og funktionaliteten skal de 
offentlige rum, cafeen og foyeren, medvirke til at binde 
de andre funktioner sammen, selvom det dog stadig skal 
være muligt at aflåse for funktionerne hver for sig. Der 
er i forbindelse med flere af funktionerne, især museum 
og cafe, et ønske om at opnå et tæt samspil med 
kalkbruddet.
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Koncept

De væsentligste elementer fra analysefasen er her 
beskrevet i seks konceptdiagrammer og problem-
formuleringen.

Synergieffekt - Funktionerne i bygningen skal 
interagere med hinanden og derigennem skabe 
en synergieffekt.

Forløb af oplevelser - Bygningen skal skabe et 
forløb af oplevelser, der fortæller en historie i 
samspil med kalkbruddet.

Binde by og kalkbrud sammen - Kontakten mel-
lem Faxe by og kalkbruddet skal forstærkes og 
bygningen skal være med til at signalere dette.

33
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Visuel kontakt - Der skal etableres en visuel 
kontakt fra bygningen til kalkbruddet.

Fysisk kontakt - Der skal etableres en fysisk 
kontakt mellem sitet og kalkbruddet.

Konstruktion – Der skal arbejdes med et samspil 
mellem konstruktivt princip og æstetisk udtryk i 
projektet.

34
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formulering

Kulturhuset skal virke som bindeled mellem Faxe by og kalkbruddet, både 
visuelt og fysisk.

Bygningen skal udformes således, at de forskellige funktioner opnår en 
synergieffekt med hinanden og skaber et forløb af oplevelser i samspil 
med kalkbruddet.
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03. SKITSEPROCES
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Indledning

Skitseprocessen er gennemført som en 
iterativ designproces, der her i afsnittet, 
af hensyn til formidlingsværdien, er blevet 
forsimplet til en lineær proces, hvor hver 
fase overordnet set kan opsummeres ved, 
at man indledende opstiller nogle krav for 
derefter at åbne op for et bredt spektrum 
af ideer, der kan opfylde disse. I sidste 
ende indsnævres og evalueres forslagene, 
for på den måde at få specificeret kravene 
til formen yderligere. Skitseprocessen bliver 
beskrevet ud fra udvalgte forslag, der 
har haft særlig relevans i forhold til den 
samlede proces. Forslagene fra hver enkelt 
fase er opstillet ud fra kvaliteter kontra 
udfordringer ved dem.

INSPIRATION

39
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Indledning

Skitseprocessen er gennemført som en 
iterativ designproces, der her i afsnittet, 
af hensyn til formidlingsværdien, er blevet 
forsimplet til en lineær proces, hvor hver 
fase overordnet set kan opsummeres ved, 
at man indledende opstiller nogle krav for 
derefter at åbne op for et bredt spektrum 
af ideer, der kan opfylde disse. I sidste 
ende indsnævres og evalueres forslagene, 
for på den måde at få specificeret kravene 
til formen yderligere. Skitseprocessen bliver 
beskrevet ud fra udvalgte forslag, der 
har haft særlig relevans i forhold til den 
samlede proces. Forslagene fra hver enkelt 
fase er opstillet ud fra kvaliteter kontra 
udfordringer ved dem.

INSPIRATION
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“Landscape shapes culture”
Terry Tempest Williams
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1 Indledende skitsering

I første fase af 
skitseprocessen bliver 
der arbejdet med 
forskellige muligheder 
for at udføre de 
koncepter, der er 
fastlagt i analysen. 
Ideen med forslagene 
er at afprøve så 
mange forskellige 
forslag som muligt uden 
at sætte for mange 
begrænsninger. Der 
bliver arbejdet med 
forskellige aspekter af 
koncepterne, så nogle 
forslag eksempelvis 
fokuserer på fysisk 
forbindelse, nogle på 
konstruktion og andre 
på en kombination af 
flere koncepter.
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45

Som led i den indledende skitsering er der blevet udarbejdet en case study på repetition som formgivningsprincip. Der er set 
på repetition i form af forskellige grader af matematisk kompleksitet og integreret konstruktivt princip. I forlængelse af case 
study’en er der udviklet en række konceptmodeller ud fra samme tema for at afprøve repetitionsprinceppet konstruktivt og 
formmæssigt gennem modelarbejde. De umiddelbare konklusioner på case study’en er, at repetition kan benyttes til at skabe 
komplekse former ud fra simple konstruktive elementer, som derved kan produceres billigere end specialfremstillede elementer. 
Derudover kan repetitionen være med til at forstærke oplevelsesmæssige budskaber, da de kan forstærke følelsen af retning, 
bevægelse og dynamik i en bygning. (Se bilag for yderlig information)

Undersøgelse: Repetitive principper
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Utzon Balmond

Gehry
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Lav Høj

Le Corbusier

Calatrava

46

_skalaskema over udvalgte arkitekters anvendelse af repetitive 
principper i forhold til konstruktion og matematisk kompleksitet

20090528_RapportLayout23.indd   49 29-05-2009   11:26:16



1

47

”Layers” med sigtelinie:

+ Lagstrukturen refererer til jordlagenes inddeling i kalkbruddet

+ Den gennemskærende akse skaber forbindelse mellem by og kalkbrud både visuelt og fysisk

- Sammenhæng mellem det lagdelte formsprog og konteksten kan blive problematisk
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”Ribcage”:

+ Der skabes en organisk form ud fra repetitive principper, hvilket gør fremstilling af     
 bygningselementer nemmere

+ De repeterede elementer skaber bevægelsen ned i kalkbruddet

- Formsproget arbejder ikke umiddelbart sammen med konteksten

- Den indre rumfordeling er svær at definere
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”Springet”:

+ Direkte udtryk for den fysiske forbindelse

+ Forløb gennem rumlighederne bringer besøgende ned i kalkbruddet

- Fysiske forbindelse kan være så kraftig, at de indre rum træder for meget i baggrunden

- Formen er muligvis for ikonisk til konteksten

1

49

20090528_RapportLayout23.indd   52 29-05-2009   11:26:37



O
ps
um

m
er
in
g 
fa
se
 1

I 
de
n 
fø
rs
te
 s
ki
ts
ef
as
e 
er
 f
le
re
 p
ot
en
tia
le
r 
bl
ev
et
 f
un
de
t 
i 
fo
rb
in
de
ls
e 
m
ed
 d
en
 v
is
ue
lle
 o
g 
fy
si
sk
e 

ko
nt
ak
t 
og
 s
am

m
en
bi
nd
in
g 
af
 b
y 
og
 k
al
kb
ru
d.
 F
le
re
 a
f 
el
em

en
te
rn
e,
 s
å 
so
m
 s
ig
te
lin
ie
rn
e 
og
 

ty
de
lig
gø
re
ls
en
 a
f 
be
væ

ge
ls
en
 n
ed
 i
 k
al
kb
ru
dd
et
, 
br
in
ge
s 
de
rfo
r 
vi
de
re
 t
il 
de
le
 a
f 
næ

st
e 
fa
se
. 
Ti
l 

ge
ng
æ
ld
 h
ar
 f
or
sl
ag
en
e 
ik
ke
 g
iv
et
 n
og
le
 k
on
kr
et
e 
bu
d 
på
 i
nd
re
tn
in
ge
n 
af
 b
yg
ni
ng
er
ne
, 
og
 d
e 
ha
r 

sa
m
tid
ig
 f
or
m
sp
ro
g,
 d
er
 v
irk
er
 u
de
 a
f 
sa
m
m
en
hæ

ng
 m

ed
 k
on
te
ks
te
n.

 

20090528_RapportLayout23.indd   53 29-05-2009   11:26:37



2 Opfølgende 
skitsering

I forbindelse med forrige 
fases problemstillinger 
bliver der i den 
opfølgende skitsering 
fokuseret på at styrke 
forholdet til konteksten. 
Dette kræver en større 
detaljering af flowet 
gennem bygningen 
i henhold til stedets 
styrker. Samtidig vil 
det blive forsøgt at 
skabe et formsprog for 
bygningerne, der kan 
tale bedre sammen 
med konteksten.

51
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“Buildings too, are children of Earth and Sun”
Frank Lloyd Wright
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 NED AF SKRÆNTEN

Zig-zag Direkte vej -  lige linje

Snoet flydende bevægelse
Zig-zag med ophold

VISUEL FORBINDELSE

2009

Historisk formidling

63 mill. år

Visuel kontakt

Fysisk kontakt

Udsigt - visuel forbindelse

Indsigt - fysisk forbindelse

Oplevelse/interaktion -
ud i kalkbruddet

Indsigt

Indsigt

Udsigt

Udsigt

Som en opfølgning på fase 1 laves konceptuelle skitser, der skal medvirke til at 
definere positive fokuspunkter i konteksten. Samtidig defineres der et ønske om at 
fortælle en historie gennem bygningens flow. Bevægelsen gennem bygningen og ned 
i kalkbruddet skal byde på varierende oplevelser som udsigt, indlæring og fysisk 
kontakt til konteksten.

Konceptudvikling: forløb/bevægelse
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FORDELING

Centralfordeling

Sekvensfordeling

Netfordeling

Rotationsfordeling

NATUR - LAGDELING AF TID

Nutid

Istid

Istid

Danien, 63 mill. år

Natur - ukontrolleret,
oplevelse i det fri

Kultur - videnscenter,
koncentreret indlæring

OPLØSNING AF STRUKTUR

Nutid

Istid 1

Istid 2

Danien, 63 mill. år

Natur - ukontrolleret,
oplevelse i det fri

Kultur - videnscenter,
koncentreret indlæring

ÆNDRING AF FORM
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”Sliced box”:

+ Boksen forholder sig formmæssigt til de omkringliggende bygninger

+ Der skabes stor fokus på den fysiske forbindelse

- Den enkle form på bygningen bevirker, at den står for meget i baggrunden i forhold til gangbroen.

- Flowet langs gangbroen er ikke nok integreret i bygningen, så synergieffekten udebliver

2
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”Kilen”:

+ Bevægelsen ud over kalkbruddet bliver bremset op, og forskellige oplevelser, som udkigspost og vertikal bevægelse i bygningen,  
 bliver accentueret.

+ De stringente linier i kilen skaber et godt samspil med de store og mere organiske linier i kalkbruddet.

- Rumprogram og indre funktioner er svære at integrere i formen

- Formen fremstår for ikonisk og virker ikke til at forholde sig nok til den bymæssige kontekst
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”Slangen”:

+ Rumoplevelserne inde i bygningen følger oplevelserne, der kan opnås i kalkbruddet, derved knyttes der en stærk fysisk forbindelse  
 mellem bygning og kontekst.

- Bygningens fordeling ned langs skrænten giver mange problemer byggeteknisk og infrastrukturelt

- Der opnås ikke særligt stor grad af synergieffekt mellem bygningens forskellige funktioner

- Et egentligt formsprog, hvor rumligheder og transitarealer passer sammen, er ikke opnået
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”Rammen” (i samspil med ”slangen” og ”kilen”):

+ Bygningsmassen, bestående af rammer, får et stærkt udtryk, der giver et afbalanceret forhold mellem kile og   
 ramme

+ Rammernes framing af udsigten fremstår som et stærkt budskab, også på afstand

+ Den enkle form på bygningerne spiller godt sammen med den bymæssige kontekst og skaber samtidig en   
 kontrast til kalkbruddets former

+ I forslaget, hvor rammerne kombineres med kilen, gør placeringen af alle bygningsfunktioner i byniveau, at der er  
 bedre muligheder for synergieffekt imellem de indre funktioner samt mellem by og bygning

- Kombinationen mellem rammen og slangen skaber infrastrukturelle problemer
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Lyd-/lyssluse- 10 m2

Operatørrum- 20 m2

Opsummering fase 2

Ideen med at kombinere 
rammen og kilen viser 
potentiale til at opfylde 
alle krav til bygningen. 
Flowet i bygningen 
skaber varierende 
oplevelser, der relaterer 
sig til kontekstens 
værdier. Udtrykket af 
bygningen bliver stærkt, 
så bygningsmassen 
opnår et ligevægtigt 
fokuspunkt i forhold til 
kilen, og samtidig giver 
det stringente formsprog 
et godt modspil til 
kalkbruddets mere 
organiske former.
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3 Detaljering

I den sidste 
skitseringsfase detaljeres 
projektet, så alle 
elementer bliver samlet 
til et helstøbt koncept. 
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“The mother art is architecture. Without 
an architecture of our own we have no 
soul of our own civilization.” Frank Lloyd Wright
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Planløsning:

Der bliver undersøgt flere mulige planløsninger, hvor fokus blandt andet ligger på at udnytte rammernes 
interaktion til at definere opdelingen af de indre funktioner. Samtidig skal der tages hensyn til, hvordan hver 
funktion kan blive aflåst for sig selv, og hvordan funktionerne kan opnå en synergieffekt. Detaljeringsmæssigt 
indtænkes de specifikke krav til hvert rum, så som dimensioner og udsynsmuligheder.
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Dimensionering og beregning:

Dimensioner i forbindelse med broens forskellige konstruktionsprincipper har stor indvirkning på det æstetiske udtryk. 
Derfor opstilles der modeller i staad-pro, så realistiske dimensioner på bærende elementer kan udregnes. Der 
bliver afprøvet forskellige konstruktive systemer, hvor variationer mellem understøtninger, profilstørrelser, materialer og 
gittervirkning undersøges. For mere detaljeret indsigt i staad-pro beregningerne se bilag B + vedlagte cd.

3

63

Dimensions resultater for forskellige løsninger i stål.
Maks. spænding for stål: 210 MPa
Maks. udbøjning: 50 m/400 = 125 mm

Undersøgelse: Broens konstruktionsprincip og dimensioner
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Udbøjning:  103 mm 
Maks. spænding: 200 MPa

Udbøjning:  87 mm 
Maks. spænding: 200 MPa

Udbøjning:  96 mm 
Maks. spænding: 189 MPa

Udbøjning:  120 mm 
Maks. spænding: 188 MPa Udbøjning:  81 mm 

Maks. spænding: 201 MPa

Udbøjning:  97 mm 
Maks. spænding: 199 MPa

Dimensions resultater for forskellige løsninger i stål.
Maks. spænding for stål: 210 MPa
Maks. udbøjning: 50 m/400 = 125 mm

Undersøgelse: Broens konstruktionsprincip og dimensioner
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Bro:

Broen er et kontinuerligt forløb, der skal tydeliggøre sammenhængen mellem byen og kalkbruddet. Derfor bliver der arbejdet med et 
genkendeligt udtryk, der kan virke som et sammenhængende element, der griber igennem bygningen. Det konstruktive princip skal ses 
i sammenhæng med selve bygningen Derfor vælges det endelige forslag med den massive betonkonstruktion, ud fra en konstatering 
af, at den massive bund og de lettere rammer skaber en stærk relation til bygningens massive betonrammer og lette glasfacader. 
Forløbet igennem broelementet detaljeres, så de forskellige oplevelser bliver accentueret, så som udkigsposten for enden af det øverste 
element og trappen, der forbinder det øvre og nedre niveau. Samtidig er der forsøgt forskellige forløb i henhold til opfattelsen af 
broen som et langt kontinuerligt element kontra et tredelt forløb.
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Ankomstområde

I mødet mellem kulturhuset og Faxe by er der skitseret på forskellige muligheder for at skabe en pladsdannelse, der kan give rum 
til ophold og dermed skabe et aktivt område, som kan bidrage til byens samlede liv. Der er derfor blevet skitseret på et udendørs 
cafeområde, parkeringsplacering, placering af siddepladser og rumskabende elementer, som mure, søjler og belægning.

3
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Kalkbrud

Den udendørs scene er placeret i kalkbruddets unikke kontekst. Der er her undersøgt forskellige muligheder 
for at skabe en sammenhæng med bygningerne på toppen af skrænten, så som bygningsvolumen eller 
videreførelse af linier, så projektet fremstår som en samlet helhed. Selve  amfiscenen er blevet optimeret for at 
opnå gode akustiske forhold.
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Eksteriør

Selve bygningsformen er opstået som en afvejning mellem de indendørs rumligheder og accentueringen af rammerne, som elementer 
der framer udsynet over kalkbruddet. Skitseringen på materialevalget til facaderne skal ses i sammenhæng med skitseudviklingen 
af broelementet, hvor materialerne skal passe sammen, så der ikke opstår for mange forskellige udtryk, der vil begynde at 
underminere det enkle og stærke udtryk i bygningen. Af den grund er valget af facademateriale faldet på den mørke beton, da 
man således ikke begynder at introducere et helt nyt element i bygningen i form af eksempelvis træ eller plastik, men stadig 
skaber en kontrast til de hvide rammer.

69
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Interiør

Skitseringen på interiøret fokuserer på en adskillelse mellem de store loftsrammer og de indskudte 
volumener for at skabe en mere veldefineret rumlighed og et hierarki bygningselementerne imellem. 
Der er også skitseret på materialevalg til den indendørs del af kilen. For at bevare udtrykket af 
kilens gennembrydning af bygningen besluttes det at bevare kilen i samme materiale indvendigt og 
udvendigt. Af den grund falder valget på den sorte blanke betonoverflade, der adskiller sig fra de 
ellers diffuse overflader i interiøret, så kilen tydeliggøres indvendigt i bygningen. 

Opsummering fase 3

Detaljefasen fokuserer i 
høj grad på at skabe 
et sammenhængende 
projekt, hvor hver detalje 
er med til at understrege 
bygningens hovedkoncept 
med rammerne, der 
framer udsigten, og 
den gennembrydende 
fysiske kontakt i form af 
kilen. Således er både 
funktionalitet og æstetik 
blevet optimeret ud fra 
de potentialer, der er 
til stede i projektets 
hovedkoncept.

.
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03. PRÆSENTATION
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ls
e Afsnittet består af 

en beskrivelse af 
det endelige design 
gennem tre overordnede 
punkter, Large, Medium 
og Small. Punkterne 
beskriver produktet fra 
kontekstbearbejdelse 
til detaljering. Sidst i 
afsnittet Small findes 
en gennemgang af 
rummene i bygningen.
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Ankomst

Projektgrunden fungerer med sin placering som grænsefladen mellem byen og kalkbruddet. For at skabe en større kontakt mellem de 
to og få dem til at interagere er det vigtigt at bygningen henvender sig til både byen og bruddet. Dette er etableret med kilen som 
hovedfokuspunkt, idet kilen starter allerede i centrum af byen som en diskret ændring i belægningen, der understreger siderne af Kilen. 
Følger man linjerne sydøst mod kalkbruddet opstår en fuld forandring i belægningen der understreger hele fladen af kilen gennem en 
mørk overflade af 1x1 m betonfliser. Belægningen fortsætter gennem bygningen, hvor fliserne er polered så de får en blankere overflade 
for at tydeliggøre kilen indvendigt, hvorefter belægningen fortsætter som før på den anden side af bygningen, der vender ud mod 
Kalkbruddet.
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Op mod indgangen af bygningen er der desuden placeret henholdsvis massive bænke og mindre vandbassiner, som skyder sig op af belægningens 1x1 m 
grid for at aktivere kilen som opholdszone henvendt primært ud mod det grønne område nord for Kilen. For at understrege kilen rejser der sig en mur 
på sydsiden af denne. Muren skærmer samtidig for den moderat trafikerede Østervej og definerer opholdsarealerne på kilen. På denne måde henvender 
bygningens ankomstområde sig mest nordvestligt, mod byen og mod hovedparten af den parkering, der er etableret for de besøgende til området. På den 
anden side af muren på kilens sydside er der desuden mulighed for cykelparkering. Som indgangsparti er der etableret et vindfang i glas omsluttet af 
hvide stålrammer. Rammerne tydeliggør samtidig Kilens gennembrydning af bygningen ved at gentage formsproget fra brokonstruktionen over kalkbruddet.
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Forbindelsen til kalkbruddet

På østsiden af bygningen 
ud mod kalkbruddet 
fortsætter kilen først 
som et uopvarmet rum 
i glas, omsluttet af 
lignende stålrammer 
som på vestsiden af 
bygningen, og siden som 
udendørs opholdsareal kun 
omsluttet af rammerne. 
Det uopvarmede rum 
fungerer både som 
vindfang og som et muligt 
udstillingsrum i forbindelse 
med museumsfaciliteterne 
i bygningen. Kilen rejser 
sig ud over kalkbruddet, 
understøttet af en hvid 
betonkonstruktion,  og 
munder til sidst ud i en 
udkigspost med et stort 
panoramaudsyn højt hævet 
over kalkbruddet.

Højdeforskellem mellem spidsen af kilen, 
udkigsposten og jordniveau tydeliggør 
kalkbruddets karakteristika som et element, 
der er udgravet i det eksisterende landskab

_Mødet med kalkbruddet er flere steder på kanten brudt af klynger af træer, der hindrer ens view. De 
frembringer dog en vis dybde i udsynet, som i et maleri eller et øjebliksbillede, og skaber samtidig 
en ængstelse efter at nå om på den anden side og få det fulde view af kalkbruddet. Dette har blandt 
andet givet inspiration til rammeforløbet i broen.
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g
e Herefter fører en trappe-/elevatorskakt ned til det laveste trin på skrænten. Trappen giver en 

variation mellem udsyn over kalkbruddet og udsyn ind mod skrænten. Ved foden af trappen 
er der adgang ud til skrænten, hvor man kan opleve lagdelingen af de geologiske jordlag på 
nærmeste hold. Fra foden af trappen fortsætter rammestrukturen i en bro, der fører over til 
”øen”, placeret ud for skrænten i kalkbruddet.  Konstruktionsprincippet for Kilen er udført for 
at optimere i forhold til det statiske system; men samtidig tydeliggør de kileformede elementer 
broens tredeling; udsigtsposten, den vertikale forbindelse og broen.

”Then i thought about statics and 
realized that there is nothing 
static about them. Everything is 
potential movement.” 

(Santiago Calatrava)
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Kulturhuset består primært af to bygningsvolumener samt den gennemskydende kile. De to bygningsvolumener 
er placeret i en nord/syd retning, hvor det ene henvender sig mod byen og det andet ud mod kalkbruddet. 
Den ydre skal af bygningerne består af hvide betonelementer båret af henholdsvis endevæggene samt stålsøjler 
placeret langs facaderne. Samtidig har tagkonstruktionen på begge volumener en hældning der bevirker at de 
spiller mere op mod hinanden, og således at de stringente linjer i bygningen står tydeligt frem i det organiske 
landskab. Taget på volumenet vendt mod byen differentierer fra en højde på 4 m mod nord til 7,5 m mod 
syd. Taget på volumenet vendt mod kalkbruddet differentierer fra en højde på 4,5 m mod syd til 8 m mod 
nord. Murene i den østlige facade ud mod kalkbruddet er beklædt med glas med bagvedliggende silketryk for 
derved at skabe indtrykket af en stor sammenhængende glasfacade.

_Østfacade
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Den vestlige facade vendt mod byen samt de to ydervægge vendt mod hinanden mellem de to 
bygningsvolumener er beklædt med mørkegrå fiberbetonelementer med diskrete abstrakte tryk inspireret af 
fossilforekomsterne i kalkbruddet. De mørke vægge skaber en kontrast til de lyse rammer, der adskiller sig 
materiale- og farvemæssigt fra resten af bygningen. Derved bliver der et stærkt fokus på rammernes framing 
af udsynet over kalkbruddet.

_Vestfacade
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Kulturhuset er inddelt i fem zoner efter formen af 
bygningsvolumenerne. En receptionszone, biografzone, cafézone, 
museumszone og kilen.  Hver zone har mulighed for separat 
aflåsning ved hjælp af skydedøre, når funktionerne ikke er i 
brug. Museet henvender sig ud til kalkbruddet og biografen ind 
mod byen, mens receptionen og caféen henvender sig til både 
byen og kalkbruddet. Igennem de andre zoner skærer kilen sig 
som ét element, der binder byen og kalkbruddet sammen.

a
ll

50 M

Ø
s t

1

Receptionszone

Biografzone

Museumszone

Kile

Cafézone

_Zonediagram

_Bygningsplan af Kulturhuset
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Materialer

For at adskille interiøret fra de hvide 
rammer er ydersiden af de indre 
rumopdelingsbokse beklædt med en 
mørk betonoverflade, mens de på 
indersiden er hvide for at lysne selve 
rummene op, med undtagelse af 
biografsalene, der er beklædt med 
mørke akustiske paneler. Indersiden af 
facadevæggene er også holdt i hvidt 
for at gøre museums- og caférummene 
lyse og forholdsvis neutrale i forhold 
til eksempelvis udstilling. Det enkle 
farvevalg indvendigt gør det muligt 
at benytte farver på andre elementer 
end selve bygningen Således kan 
man gennem bevidst farvevalg i 
interiør som møblement, plakater og 
udstillingselementer skabe fokus på 
disse.  Gulvet i bygningen er, bortset 
fra kilen, i store lysegrå betonfliser, der 
ligger vinklet i sammen retning som 
deres tilhørende bygningsvolumen. (Se 
bilag C for materialereferencer)

20090528_RapportLayout23.indd   87 29-05-2009   11:30:12



85

a
ll

Rumoplevelse

Når man ankommer til bygningen via 
hovedindgangen gennem vindfanget 
træder man ind i foyeren med 
garderobe og toiletfunktioner, der 
har direkte adgang til kilen og kan 
holdes ulåst uafhængigt af andre 
funktioner i bygningen, samt ind 
i receptionen, der betjener både 
biograf og café. Bag receptionen 
er der adgang til både cafékøkken 
og biografkontor for de ansatte. 
Fra receptionen og kontoret er der 
fuldt udsyn over både biografkorridor 
og cafeområde, hvilket sikrer, 
at funktionerne på mindre aktive 
tidspunkter kan betjenes af en 
enkelt person. Fra indgangen til 
den modsatte side af bygningen er 
kilen accentueret af polerede mørke 
betonfliser, der understreger, at 
kilen fortsætter og skærer igennem 
bygningen. Man opnår samtidig 
et perspektivisk view og man 
fornemmer, at kilen fortsætter langt 
ud over kalkbruddet.
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“Architecture is the will of an era shown in space”
Mie van der Rohe
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Langs Kilen i det indvendige rum kan man bevæge sig ud 
i Kulturhusets andre faciliteter.  Først ned langs gangen til 
højre, der fører til biografsalene, hvor der er inkorporeret 
siddemuligheder i væggene. Vinduesplaceringen sikrer udsyn 
fra siddepladserne ud mod kalkbruddet gennem museumsdelen. 
For enden af gangen er placeret teknikrum og depot.

Der er også mulighed for udendørsservering først gennem det uopvarmede rum nordligst i 
bygningen, der er lukket af med glasfacader for at forhindre problemer med vind og for 
dermed at gøre rummet anvendeligt i større perioder af året, og ellers videre helt ud af 
den vestlige facade til det mindre serveringsareal, der især er henvendt til aftenspisning, 
da man her vil få solen fra vest. Det udendørs spisested er en forlængelse af caféen  
mod vest for at bidrage med liv til bysiden, og man har samtidig udsyn til kalkbruddet 
gennem de store glasfacader.

a
ll

Fortsætter man i stedet fra indgangen langs Kilen har man 
mulighed for at gå ind i caféområdet mod nord eller museet mod 
syd. Caféen er placeret med udsigt ud over kalkbruddet og den 
forholdsvis ubrudte glasfacade giver et fuldt view af det unikke 
skue, og samtidig får man naturligt lys ind i caféens åbne høje 
rum.

87
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Bevæger 
man sig 
i stedet mod 
museumsdelen 
runder man først et lille 
kontor, der er tiltænkt butik/
billetsalg. Herefter kommer man 
til den permanente udstilling, der 
udgør hovedbestanddelen i formidlingen 
af kalkbruddets geologiske historie gennem 
film, der vises på loft og vægge og gennem 
interaktive opstillinger. Med sin glasfacade mod 
kalkbruddet får rummet både lys og udsigt, der artikulerer 
oplevelsen af rummet.

a
ll M o v E M E n T
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Videre gennem museumsdelen findes den fleksible 
udstilling, hvor ansatte og besøgende kan 

interagere med hinanden gennem undersøgelser 
og eksperimenter i et åbent værksted. 

Et udendørsareal er samtidig tilknyttet 
udstillingen, der kan benyttes via 

en udgang i museets vestfacade. 
Arealet kan anvendes som 

aflastningsplads af moler til 
brug for skoleklasser og 

lignende. 
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Det nye kulturhus har som mål at styrke forbindelsen 
mellem kalkbrud og by. I projektet kommer dette til 
udtryk i både fysisk og visuel kontakt. Funktionen 
af kulturhuset er således ikke blot at definere enden 
af kulturstrøget. Funktionen er at føre folk helt ned 
i kalkbruddet for at opleve det på nærmeste hold. 
Den hidtidige ubrydelige grænse mellem byen og 
bruddet, der er skabt af skrænten ud for sitet, 
bliver nedbrudt af kilen, der med sit klare formsprog 
og sine gennembrydende linier ikke blot skaber 
en fysisk forbindelse, men også tydeliggør en ny 
retning i byen – retningen ud i kalkbruddet. Forløbet 
langs kilen er med til at formidle en fortælling. 
Således opnår man en variation mellem indlæring, 
underholdning, udsyn og fysisk kontakt, når man 
bevæger sig fra byen og de kulturelle tilbud og ned 
i kalkbruddet og indblikket i det forhistoriske koralrev.

Faxe kalkbrud er en imponerende kontekst og et 
unikt landskabeligt element i stor skala. Projektet 
skaber i det henseende et godt modspil i kraft 
af de store artikulerede bevægelser i kilen. Kilens 
formsprog fortsættes ind mod byen, men antager 
en anden skala og karakter, der passer overens 
med den bymæssige skala. Bygningsrammerne har 

ligeledes en størrelsesorden og et formsprog, der 
passer ind i den bymæssige kontekst og samtidig 
bidrager med et øget fokus på kalkbruddet, ved 
at frame udsigten. Ud over formsproget forholder 
bygningen sig også funktionelt til både by og 
kalkbrud. Museums- og cafefaciliteterne er placeret, 
så de opnår en stor grad af visuel forbindelse 
til kalkbruddet, og ind mod byen er de udendørs 
cafearealer og opholdsrum på kilen placeret, så de 
er med til at aktivere dette område og skabe mere 
liv i forbindelse med byen.

Inde i bygningen er rummene placeret, så man har 
stor mulighed for interaktion imellem de forskellige 
funktioner, hvilket skaber en synergieffekt, hvor alle 
funktioner er med til at skabe en levende bygning.

Projektet, og de kvaliteter det bringer til området, 
giver ikke blot funktionerne i kulturhuset god 
eksponering, det styrker også kalkbruddets 
anvendelighed og byens potentiale samlet. 
Kalkbruddet bliver synliggjort og let tilgængeligt som 
en direkte forlængelse af Faxe by og bliver en 
tydelig del af byens identitet.
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http://www.faxekalk.dk/frames/Frame_Landbrug/Frame_Landbrug.htm

http://www.faxekommune.dk/sitecore/shell/Controls/Rich%20Text%20Editor/~/media/Publikationer/Teknik%20

Moljoe%20Bolig/Planer/Faxe%20by/Lokalplan_100%2048%20pdf.ashx

20090528_RapportLayout23.indd   97 29-05-2009   11:30:23



li
st

e

95

s. 5-6  Egen illustration
s. 7  Eget foto
s. 8  AA konkurrenceprogram
s. 9  Ill. 1(fra venstre): http://english.fossiel.net/locations/location.php?plaats=Fakse
  Ill. 2: http://www.stenmessen.dk/pressebilleder.htm
Ill. 3:   http://steen-elmgaard.dk/photo.htm
Ill. 4:   http://www.ifakse.dk/forside.htm
s. 10  http://www.4443.dk/blandet.htm
s. 12  AA konkurrenceprogram
s. 15-16 Egen illustration
s. 18  Ill. 1(baggrund): Eget foto
  Ill. 2: Egen illustration
s. 19-20 Ill. 1(baggrund): http://www.footprintdesigns.co.nz/
  Ill. 2: Egen illustration + egne foto
s. 21  Teknisk rapport DMI (Pdf): Observeret vindhastighed og -retning i Danmark

s. 23  Eget foto
s. 24  Egen illustration
s. 25  AA konkurrenceprogram – bilagsmateriale
s. 27  Egen illustration
s. 28  Egen illustration
s. 29  http://blogs.walkerart.org/newmedia/category/interactive-tables/
s. 30  Ill. 1(baggrund): http://www.young-germany.de/news-verwaltung/news-singleview/article/005fc46a13/fifteen-german-films-at- 
  hong-kong-film-festival.html?no_cache=1
  Ill. 2: http://www.dr.dk/P1/harddisken/20050819093451.htm
s. 31  http://neonror.dk/standard_neonskilte.htm
s. 32  http://travel.webshots.com/photo/1238777393043745920aTBNgx
s. 33-34 Egne illustrationer
s. 37-38 Egen illustration
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s. 39-40  Inspirationsplanche: http://www.suckerpunchdaily.com/
   http://farm4.static.flickr.com/3088/2515086172_5a0ee40b82.jpg?v=0
   AA konkurrenceprogram
   http://www.dezeen.com/2008/09/13/venice-architecture-biennale-giardini-pavilions/
   http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/3932/venice-architecture-biennale-08-swiss-pavilion.html
   http://la.curbed.com/archives/2008/07/this_house_has_a_barragn_fountain_and_yours_doesnt.php
   http://bocaberta.org/2008/08/aurland-lookout-uma-visao-surpreendente-dos-fiordes-da-noruega.html
   http://freport.wa.gov.au/sitePrintVariant/About/PhotoGallery/2592.asp
   http://www.nexusjournal.com/2008/Salk.html
   http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salk_Institute1.jpg
   http://liaoyusheng.com/archives/photos/
   http://www.mysciencebox.org/book/export/html/17
   http://www.mimoa.eu/projects/Japan/Naoshima/Chichu%20Art%20Museum
   http://www.burkepaterson.com/bmad/2008/07/naoshima.html
   http://www.flickr.com/photos/49502995517@N01/204527623/
   http://www.panoramio.com/photo/18148478
   http://www.smh.com.au/news/arts/dupain-on-the-house/2005/07/11/1120934182804.html
s. 42   http://steen-elmgaard.dk/photo.htm
s. 43-92  Egne illustrationer
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Le Corbusier

Le Corbusier tog igennem hans professionelle virke udgangspunkt i menneskekroppen. 
Han arbejdede med det gyldne snit og Fibonacci-talrækken ud fra en antagelse af, at 
disse viste en underliggende matematisk orden i naturen og mennesket, og at disse tal 
dermed appellerede til en drift i mennesket. Hans inspiration i mennesket var ud fra et 
dimensionerende talsæt og ikke formsprog. Le Corbusier arbejdede derfor ikke så ofte 
med organiske former men primært med simple geometriske. Le Corbusier var således 
fortaler for standardiserede elementstørrelser i overensstemmelse med det gyldne 
størrelsesforhold (Nexus Network Journal s. 145, 2001). Disse standardelementer giver 
muligheden for at repetere samme element i byggeprocessen. Ofte er Le Corbusiers 
dimensionering og gentagelse af elementer dog en del af en større komposition, hvor selve 
gentagelsen ikke er det væsentligste, og derfor ofte træder i baggrunden. (Cohen, 2006)

Jørn Utzon

Jørn Utzon anvendte repetition gennem sin inspiration i blandt andet naturen og de 
strukturelle systemer som er at finde der og har derigennem udviklet på konceptet om 
additiv arkitektur. Han samlede præfabrikerede strukturelle komponenter på en sådan 
måde at en forenet form blev bibeholdt som på samme tid var både fleksibel, økonomisk 
og ekspressiv. Han havde med andre ord først og fremmest idéen om en komplet 
tredimensionel form, men for at forenkle produktionen og de tilhørende omkostninger 
søgte han at skabe formen ved at repetere delkomponenter. På den måde kunne man 
eksempelvis undgå at in situ støbe store elementer, men i stedet opbygge konstruktioner af 
mindre dele ud fra et simpelt repetitionsprincip. Denne forestilling om at bruge og udvikle 
standardiserede byggeelementer, hvor vejen fra tanke til virkelighed var så kort som mulig 
var et gennemgående tema i Utzons arkitektur. (Frampton, 2004), (Dirckinck-Holmfeld og 
Keiding, 2004)

Som en del af skitseprocessen, blev der foretaget enkelte case studies af udvalgte 
arkitekter og deres værker indenfor begrebet repetition. Disse er opstillet i bilag A.
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Santiago Calatrava

Calatrava, der er uddannet både indenfor arkitekt- og ingeniørfaget, søger at forene konstruktive 
egenskaber med skulpturelle elementer. Han arbejder således med at skabe skulpturelle 
bygningsværker, der kan fungere som en katalysator for sine omgivelser. I forhold til fortolkningen 
af konstruktive systemer, så ser Calatrava på statiske systemer, som systemer der i sig selv 
indeholder en bevægelse. Derfor er mange af hans værker også kraftfulde former, der udtrykker et 
dynamisk formsprog. Som eksempel på denne tilgang kan nævnes hans ofte åbenlyse inspiration i 
menneskekroppen og andre naturfænomener, der bliver fastfrosset midt i en bevægelse, eller som 
kan forandres over tid og dermed direkte udtrykke bevægelsen. 

Det dynamiske udtryk frembringes ofte ved hjælp af repetitive systemer, hvor enkle elementer 
sættes sammen og frembringer en organisk helhed. I andre tilfælde fremkommer det dynamiske 
formsprog ved organisk formede betonkonstruktioner eller som en kombination af de to. (Jodidio, 
2007)

”Then i thought about statics and realized that there is nothing static 
about them. Everything is potential movement.” (Santiago Calatrava)
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Cecil Balmond

Cecil Balmond anvender repetition gennem mønstre og konstruktioner der altid har en skjult 
matematisk orden bag sig. Han forener forskellige discipliner som kunst, videnskab og filosofi 
og går utraditionelle veje for at opnå unikke resultater, der afspejler en levende opfattelse af 
geometri og struktur. Disse ses ofte som repetitive systemer med inspiration fra musik, matematik, 
kvantefysik, fraktaler, algoritmer og numerologi. Han understreger sammenhængene mellem 
natur og æstetik gennem de skjulte systemer og regler der ligger til grund for strukturen. (www.
kunstonline.dk), (www.wired.com)

Frank Gehry

Frank Gehry bruger ikke som sådan repetition sammenlignet med de andre nævnte arkitekter. 
Det er mere den frie form der har fokus, men som dog gentages i et lignende udtryk gennem 
parametrisk design. Et computer program udviklet af Gehry Technologies er skabt til at konstruere 
de futuristiske former i Gehry’s designudtryk. Den avancerede 3D-software tegner, beregner og 
skaber formerne i computeren og byggeriet, men uden en optimeret dagsorden bag strukturen. 
Her styrer formen konstruktionen i en sådan grad at de ellers gentagede elementer forandres i en 
tilpasning til de frie former så genkendelsen af elementerne forsvinder. Fokus forsvinder dermed 
fra repetitionen over på den samlede form. (www.dac.dk)
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Case studies

Følgende er case studies af projekter af 
ovennævnte arkitekter vedrørende repetitive 
principper.

Villa Savoye, Le Corbusier (1928-1931)

Villa Savoye kan I princippet ses som en opsamling 
af de erfaringer Le Corbusier havde gjort med 
boligbyggeri I starten af det 20. århundrede. Her 
inkorporerede han sine 5 punkter om arkitektur; 
hæve bygningen på søjler, den frie søjleplan, den 
frie facade, de horisontale vinduer og taghaven. 
Muligheden for frit at placere vægge i planen 
gjorde det muligt at arrangere rumligheder og 
funktioner optimalt. Det gjorde det samtidig 
muligt at inkorporere mere skulpturelle 
elementer i bygningen, som for eksempel den 
runde trappe og de lange ramper, der skaber en 
stor fokus på forbindelsen mellem jordniveau 
og tagterrasse. Villa Savoye er en balancegang 
mellem skulptur og industri. Mange elementer har 
et decideret industrielt udtryk, som eksempelvis 
vinduesbåndene, søjlerne og materialerne, 
hvorimod rumligheder og farvesammensætning 
giver bygningen et mere kunstnerisk præg. 
Således indgår massefabrikerede elementer i 
en unik kontekst, hvor de får deres helt egen 
identitet.

Le Corbusier følger i Villa Savoye delvist sine 
matematiske dimensioneringsprincipper fra 
Modulor. Flere steder i bygningen er det gyldne 
ratio og simple matematiske former til stede 
i den ene eller anden form. Dette forhold kan 
ses som en del af en meget simpel udgave af 
de repetitive principper. Repetitionen foregår 
i eksempelvis søjlerne og vinduesbåndene. 
Det faktum at repetitionen følger et så simpelt 
matematisk mønster, at det ofte kun er en 
multiplicering af et element langs en lige linie, 
gør samtidig gentagelsen så simpel, at man ikke 
opfatter den som et fokuspunkt, men bare som 
en underordnet del, der spiller sammen med de 
andre bygningselementer til at skabe en samlet 
arkitektonisk komposition. (Cohen, 2006)

_Villa savoye
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Sydney Opera Hus, Jørn Utzon (1957-73)

Med Sydney Operaen grundlagde Utzon sit 
arbejde med standardelementer. Han stødte ind 
i flere udfordringer på projektet, hvor designet af 
konstruktioner krævede en ny metode, der var 
både enkel og fleksibel.  Konstruktionen af de 
store tagskaller var et større problem, men Utzon 
opdagede at hvis skaller og elementer blev skåret 
ud af den samme kugle kunne tegningerne til 
konstruktionen målsættes og kræfternes forløb 
beregnes. Herefter kunne betonkomponenterne 
fremstilles efter en simpel fremgangsmåde som 
standardiserede kugleelementer. Utzon udviklede 
dermed sine egne standardelementer og kunne 
på den måde få opført operaen uden at gå på 
kompromis med de første idéer og tanker. 

_Delkomponenter i den indre 
skalkonstruktion

_Delkomponenter i den ydre 
skalkonstruktion
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Denne metode fulgte projektet hele vejen 
igennem og de geometriske elementer blev brugt 
til at kontrollere frie former. Et andet eksempel i 
bygningen er den indvendige loftskonstruktionen 
i en af koncertsalene. Her anvendte Utzon cirklen 
til i et repetitivt system at skabe en serie først 
konkave, men siden konvekse former, der gav en 
kontrolleret og matematisk defineret loftsstruktur. 
Gentagelsen af de sammensatte cirkelbuer 
gav på én gang salen en ekspressiv form med 
fremragende akustiske forhold samtidig med at 
den var simpel at konstruere.

Den måde som Utzon arbejdede på under 
processen med operahuset inspirerede ham til at 
arbejde videre med andre projekter på samme 
måde. Samtidig gav det genlyd verden over og blev 
et vendepunkt for måden at tænke arkitektur på. 
(Frampton, 2004), (Dirckinck-Holmfeld og Keiding, 
2004) _3D-model af den indre loftsstruktur ud-

formet gennem repetition af cirkelbuer
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Lyon-Saint Exupery Airport Railway Station, 
Santiago Calatrava (1989-1994)

Højhastighedstogstationen Lyon-Saint Exupery 
markerer en overgang fra Lyon lufthavn til 
de omkringliggende landområder. Bygningen 
består af seks 450 m lange perroner og en 
ankomsthal, der krydser disse. Ankomsthallen 
har et meget dynamisk udtryk, og tagformen 
giver associationer til et dyr, der springer eller 
flyver henover skinnerne. Konstruktionen af 
ankomsthallen består af lange buede stålbjælker, 
der udspænder det 54 m lange tag og bliver 
forankret i betonfundamenter i hver ende. 
Derudover støttes taget og dets udkragende vinger 
af en simpel stålgitterkonstruktion. Stålgitteret 
består i realiteten af simple lige ståldragere, men 
ved gentagelse langs de buede stålbjælker opnås 
en repetitiv effekt, der medvirker til at accentuere 
det dynamiske formsprog.

_Ankomsthallen
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De seks togperroner er overdækket af et buet 
tag, der understøttes af organisk formede 
betonkonstruktioner. Betonkonstruktioner er 
gentaget hele vejen langs perronerne, så man 
opnår en meget stærk repetitiv effekt. I dette 
tilfælde er betonkonstruktionerne støbt på 
stedet, men i og med de alle er ens, har man 
kunnet benytte de samme støbeforme til alle 
elementerne, og dermed kunnet spare på 
omkostningerne (www.arcspace.com).

De lange og ensformige perroner bliver i høj grad 
blødt op af de organiske former, der medvirker 
til at undgå en monoton oplevelse, men derimod 
giver nye perspektiver og oplevelser, når man 
bevæger sig langs perronerne. Dette underbygges 
af tagvinduerne, der med deres placering oplyser 
specifikke konstruktive elementer og dermed er 
med til at underbygge både det repetitive aspekt 
og give varierede forhold igennem perronerne. 
(Jodidio, 2007)

_tagkonstruktion ved togperronerne
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Serpentine Pavilion, Cecil Balmond/Alvaro Siza 
(2005)

Serpentine pavillonen fra 2005 af Cecil Balmond 
og Alvaro Siza er et tydeligt eksempel på struktur, 
form og arkitektur der går i ét gennem samarbejdet 
mellem ingeniør og arkitekt. Konstruktionen består 
af 427 limtræsbjælker sat sammen til én samlet 
struktur, et grid bundet sammen af et matematisk 
regelsæt. Træelementerne er ikke standardiserede, 
men er grundet de variende vinkler i strukturen 
specialfabrikerede. Konstruktionen spænder hele 
vejen fra gulv til loft i en konstant form der skaber 
et 400 m2 galleri som spænder 17 meter i bred-
den uden yderligere understøtning af søjler. Konti-
nuiteten i pavillonen udtrykkes gennem det or-
ganiserede system af bjælker der er linket sammen 
af top og tophuls led som giver hele strukturen et 
rigidt udtryk. Taget er dækket af 248 polycarbonat 
paneler og komplekset er i det hele taget præget af 
et repetitivt princip styret af det geometriske grid 
der bærer konstruktionen.

_serpentine Pavilion

Pavillonen står desuden med de store limtræsb-
jælker i naturlig dialog med parken hvor den er 
opført, inspireret af engelske træstrukturer, men 
med et stærkt japansk præg. (www.arup.com), 
(www.floornature.com)
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er beklædt med en række refleksive titanium 
paneler der i lyset minder om fiskeskæl. (Fried-
man, 2003), (http://en.wikipedia.org)

Guggenheim Museum, Frank O. Gehry

Guggenheim Museet i Bilbao er et af de bedste ek-
sempler på Frank Gehrys stil og metode. Den frie 
form der består af radikalt skulpturelle og organi-
ske konturer. Kurverne på bygningen er konstru-
eret til at fremstå tilfældige. En tilfældighed der er 
designet til at fange lyset. Men bag konstruktionen 
og tilfældigheden ligger en parametrisk design 
proces, der ikke ville have været mulig uden com-
puterteknologi. CATIA (Computer Aided Three Di-
mensional Interactive Application) blev anvendt til 
at beregne og forme konstruktionen efter Gehrys 
skitser og idéer. På den måde blev det gjort muligt 
at konstruere de futuristiske former. Der ligger 
altså ikke et egentlig princip bag strukturen andet 
end gentagelsen af den frie form, som udvendigt 

_Guggenheim Museum
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I forbindelse med dimensionering af konstruktionselementer i StaadPro er følgende 
værdier opsat som input til StaadPro for senere verificering af konstruktionens 
holdbarhed.

Egenlast:  Fastsat som standardudregning i StaadPro + 0.75 kN/  
   m2 i hver side grundet tagkonstruktion

Nyttelast + snelast: Da udregningerne i processen er overslagsberegninger   
   som bruges til at indikere hvilke dimensioner/materialer   
   man kan anvende er snelasten lagt sammen med nyt  
   telasten i værdien 5.0 kN/m2

Vindlast:   1,5 kN/m2 benyttes som standardværdi jævnt fordelt på  
   konstruktionen

Lastkombinationer: Sd = γfg x G + γfn x N + γfq x ψ x Q1 + γfq x ψ x Q2

   Brudgrænsetilstand

   Sd = 1.0 x G + 1.5 x Nm, sne

   Sd = 1.0 x G + 1.5 x Nm, sne + 1.5 x 0.3 x W

   Sd = 1.0 x G + 1.5 x W

   Sd = 1.0 x G + 1.5 x W+ 1.5 x 0.6 x Nm, sne

   Anvendelsesgrænsetilstand

   Sd = 1.0 x G + 1.0 x Nm, sne

   Sd = 1.0 x G + 1.0 x Nm, sne + 1.0 x W

Bro

Kile1

Kile2
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   Sd = 1.0 x G + 1.0 x W

   Sd = 1.0 x G + 1.0 x W+ 1.0 x Nm, sne

Se StaadPro-fil (vedlagt på cd) for yderlig information om opsætning og 
indsatte værdier i konstruktionsmodellen.

Verificering, anvendelsesgrænsetilstand

   Lodret deformation
   def(for bjælker/dæk) = L/400

   Bro - 50 m / 400 = 125 mm

   Kile1 - 33 m / 400 = 82.5 mm
   
   Kile2 - 13 m x 2 (pga. udkragning) / 400 = 65  
   mm

Resultat:  Maks. udbøjning, bro = 31,5 mm

   Maks. udbøjning, kile = 31,5 mm

Verificering, brudgrænsetilstand
   
   Brudgrænse

   Karakteristisk trykstyrke for beton

   20 - 40 MPa

Resultat:  Maks. spænding, bro = 18 MPa

   Maks. spænding, kile = 19 MPa

Maks. udbøjning

Spændinger i kilen ligger reelt set ikke over de 20 
MPa. Større værdier er kun lokalisret ved samlin-
gen mellem kilen og søjlen, der er indtegnet som et 
underdimensioneret momentfrit led i stål.
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I forbindelse med valg af materialer er der set på referencer 
som indikation af tekstur, farve, udtryk etc. Et udvalg af disse 
findes nedenfor.

_Beton facadeprint

eksteriør:

_
H
v
i
d
 
b
e
t
o
n

_Hvide stålrammer

_facadeelementer i 
fiberbeton
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interiør:
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_fiberbetonelementer

_Gulvfliser i beton

_
s
o
r
t
/
h
v
i
d

i
n
t
e
r
i
ø
r
b
o
k
s

_Hvid beton overflade
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