DESIGNPROCES
OPLEVELSEN AF AT BO I SKOVEN

En vigtig del af projektet er, at give beboerne en oplevelse af at bo i skoven. Derfor er det vigtigt at se på hvordan denne oplevelse kan understreges. Derudover er det
vigtigt at holde energiforbruget på et minimum, da det
ønskes at bygge bæredygtigt.
Disse to aspekter kan hurtigt komme til at modvirke hinanden, da oplevelsen af at bo i skoven for nogle er,
at have træerne tæt på boligen og med stor afstand til
naboen.
Oplevelsen af at bo i skoven må på samme tid ikke konflikte med eksempelvis at udnytte solen til passiv solvarme om vinteren. Boligerne skal altså placeres udenfor
træernes skygger om vinteren. Dette kan gøres ved at
placere boligerne på den nordligste del af grunden, i en
lysning, eller ved at lave store åbninger i randbeplantningen, som tillader at solen strænger ind på grunden.
Derudover vil nogle forstå oplevelsen af at bo i skoven,
som værende langt fra nabobygninger, eller ihvertfald
ude af syne. Derfor tilstræbes det at give beboerne en
udsigt fra opholdsarealerne, hvor ingen nabobygninger
er synlige.
Der skal desuden være mulighed for et privat udeområde og en form for fællesskab mellem beboerne ude
på grunden, hvorfor der skal arbejdes med forskellige
opholdsarealer, der giver beboerne mulighed for både
at være en del af fællesskabet, men også mulighed for
privatliv udenfor boligen.
Slutteligt skal området have en spændende karakter, boligerne skal placeres på en måde, så området fremstår
naturligt, anderledes og spændende for forbipasserende,
i kontrast til haveparcellernes stringente inddelinger.
For at komme igang med designprocessen, opdeles processen i 3 dele, en small, medium og en large fase (Ill.
159). Ud fra udarbejdede analyser undersøges det, hvilke
analyser der har indflydelse på hvilke faser, samt ud fra
hvilke analyser de designede aspekter skal vurderes.
De 3 faser kommer til at foregå sideløbende, og vil efter
en indledende skitseringsproces i hver skala blive præcenteret sideløbende, så vidt muligt i den rækkefølge de
er udført i.
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SKALA

LARGE

MEDIUM

SMALL

EMNE

Organisering af grund

Udvendig udtryk og
konstruktion

Indretning og
funktionalitet

- Området: Sydøst Gug
- Materialer
- Bæredygtighed
- Konstruktion
- Orientering
- Genbrug
- Materialer
- Grønne tage
- Inspiration og
Casestudier
- Foranderlighed
- Skovens
foranderlighed
- Glass House
- Farnsworth
- Dagslys og lysstudier
- Solen som
varmekilde
- Solfanger
- Solceller
- Sommersolen
- Vindforhold og
ventilation
- Ventilationsstrategier
- Udtryk og historie

- Området: Sydøst Gug
- Udsigt
- Målgruppe
- Rumprogram
- Arkitektur og
Funktionalitet
- Arkitektonisk
kvalitet
- Den moderne
bolig
- Inspiration og
casestudier
- Brug og
Indretning
(Foranderlighed)
- Indeklima
- Luftskifte
- Dagslys og lysstudier
- Dagslys og
vinduesplacering
- Glassets areal
- Lysning og
bundplade
- Vindforhold og
ventilation
- Ventilationsåbninger
- Mekanisk
ventilation

FORUDSÆTNINGER OG
VURDERING UD FRA
ANALYSEDELEN

- Området: Sydøst Gug
- 2-3 etager
- 2,5 m fra skel
- Max. 600 m2
- Udsigt imod
syd
- Beplantning
- Topografi
- Stemning
- Dagslys og lysstudier
- Solforhold på
grunden
- Skyggeforhold
- Vindforhold og ventilation
- Vindhastighed
- Vind og
beplantning
- Hver bolig skal have frit
udsyn
- Overgangen mellem
områder
- Adgangsveje til hver
bolig

Ill. 159
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LARGE-FASEN INDLEDENDE
Skitseringen starter i large-fasen, med modelforsøg på kontekst modellen i forhold
til organiseringen af boligerne på grunden. En masse forskellige muligheder er
afprøvet og vurderet ud fra kriterierne beskrevet under large-fasen på ill. 159, s.
77, samt ud fra analyserne. På diagrammet (ill. 160) ses hvordan hvert forslag er
behandlet under udvælgelsen.
Et fællestræk for de udarbejdede forslag som virkede gode, var naturlige rumdannelser mellem boligerne. Derudover var det dem, hvor der var en form for kontakt
mellem de individuelle boliger i form af grupperinger eller klynger.
Et andet væsentligt kriterie for udvælgelsen, var muligheden for at skabe en overgang mellem haveparcelområderne og skovparcelområdet. Herudfra blev 7 forskellige muligheder udvalgt (ill. 161 - 167, side 79). Disse forskellige muligheder
indeholder mange kvaliteter, men er meget forskellige. Formålet med at udvælge
muligheder der er forskellige, er for at finde frem til de bedste kvaliteter i de forskellige forsøg og derudfra udforme en god løsning.

Ill. 160. Kriterierne de forskellige
muligheder er vurderet ud fra.

fælles udeophold
Bolig
Privat udeareal
Adgangsvej til bolig
Udsigtsforhold
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PRINCIPPET

Princippet for grundens udformning er altså en form for forskydning i sammenhængende eller punktopdelt form. Boligerne skal placeres i klynger, hvorimellem
eller i nærheden der skal forekomme opholdsarealer, der virker naturlige i forhold
til placeringen af boligerne.
Der er herefter lavet forsøg med hvor mange klynger der skal være på grunden. Jo
flere klynger der forekommer, jo mindre bliver opholdsarealerne mellem boligerne.
Antallet af klynger er også afhængig af hvordan boligudformningen bliver, men det
vurderes at 3-4 klynger vil være passende på grunden.

MODEL

PRINCIP

BESKRIVELSE
Punkthuse placeret forskudt
med en afstand, så disse
endten udnytter øst og syd solen eller vest og syd solen. Der
er mulighed for at lave små
klynger af boliger. Boligerne
kan blive meget individuelle og
med et minimum af visuel kontakt imellem hinanden.

Ill. 161
Punkthuse der igen er forskudt, men med en naturlige
rumskabelse imod nord, hvor
også adgangen til boligerne
kan forekomme. Det offentlige
og det private udeareal kanskarpt opdeles.
Ill. 162
Forskydningen er på samme
måde som ovenstående, men
med fælles udearealer på
samme side som det private
udeareal, imod syd. Vejen
bliver
overgangen
mellem
haveparcellerne og skovparcellerne.
Ill. 163
Bygningerne er her sammenhængende og igen med en forskydning. Boligerne bliver en
væg imod haveparcellerne og
skoven, med adgangsvejen på
nordlig side. Overgangen mellem områderne bliver meget
opdelt.
Ill. 164
En varieret placering af boligerne, gør området spændende, men ikke alle boliger
får samme vilkår, med hensyn
til udearealer og sollysforhold.

Ill. 165
En mere tilfældig placering af
boligerne i forhold til hinanden. Området kan blive mere
dynamisk og flere mindre
fælles-udearealer kan skabes i
samspil med udformningen af
beplantningen.
Ill. 166
En mere stringent placering af
boligerne. Boligernes private
udearealer er igen adskilt fra
det fælles udeareal. Et gadeforløb kan skabes, så parcelhusområde genkendes, men
fortolkes.
Ill. 167
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BEPLANTNINGEN

Beplantningen på grunden skal som beskrevet være en stor del af oplevelsen, når
man bevæger sig rundt både på grunden, men også inde i boligen. Derfor er følgende undersøgelse udarbejdet.
Skoven og dens karakter skal derfor være dominerende i den forstand, at hver
bolig skal have oplevelsen af at bo i skoven.
Der er arbejdet med hvor tæt skoven kan komme på bolig, så der på samme tid
sikres tilstrækkelig sollys om vinteren. Placeringen af boligerne i forhold til hinanden, er også afgørende for hvordan hver bolig oplever skoven og området, samt
opnår tilfredsstillende tilførsel af sollys. Udsigten imod syd er også væsentlig, men
ikke afgørende. Denne skal primært opleves ved bevægelse på grunden og ikke
nødvendigvis fra boligerne.
Forskellige udformninger af skoven er lavet (ill. 168 - 174, s. 81). Overvejelserne
har været hvorvidt skoven skulle opleves fra boligerne, ved ankomsten, når man
bevæger sig rundt på grunden, eller en kombination. I forhold til, at skoven skal
være dominerende er ill. 169 og ill. 172 gode muligheder.
Ill. 169 har gode kvaliteter ved at sikre udsigt imod syd fra mellemrummet mellem
boligerne og dermed også trække lys ind til boligerne. Derudover er der udsyn gennem grunden, når man bevæger sig inde i haveparcelområdet, samt ved ankomsten
til området, vil man få nogle glimt af udsigten. Boligerne vil have skovoplevelsen
fra de sekundære rum, samt ved ankomsten til området. Med sekundære rum
menes i forhold til rumprogrammet (s. 50-51), de mere private rum som værelser,
badeværelse, kontor m.m. De rum som ikke er orienteret imod syd og ikke fungere
som fælles opholdarealer for beboerne. Der vil dog være visuel kontakt mellem
boligerne og et stort fællesareal mellem boligerne er skabt.
Ill. 172 er god, da denne virkelig understreger skovkarakteren, idet beplantningen
kan komme meget tæt på boligerne og griber ind mellem boligerne på en naturlig
måde. Boligerne bliver mere individuelle, da de alle er orienteret imod syd, men
er stadig samlet i klynger med små naturlige udarealer imellem og foran. Udsigten
kan sikres ved, at lave mindre lysninger i beplantningen imod syd. Boligerne vil
opleve skoven både fra sekundære og primære rum. De primære rum, er fælles
opholdsarealer for hele familien, som køkken, alrum og opholdsstue.
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SKOVBEPLANTNINGEN

BESKRIVELSE
Lysningerne er dominerende, med
små områder hvor der kan forekomme skov og som opdeler boligområderne, så der opstår 3 klynger med
boliger. Boligerne forbindes med
haveparcellerne og der kan laves en
mere opløst overgang mellem områderne.

Ill. 168
Skoven åbner sig og skaber store
lysninger, med kig gennem hele
området, og sikre dermed udsigten
imod syd. Skoven bliver mere en afgrænsning af områderne, fremfor en
benyttet og integreret del. Boligerne
syntes orienteret øst-vest, fremfor
syd.
Ill. 169
Lysningerne bliver igen dominerende
og skovplantningen kommer primært
til at stå som læhegn, fremfor som
skov. Beplantningen anvendes til at
afgrænse områderne. Skoven kan
opleves fra alle boliger, men opleves
på afstand, fra hovedparten af boligerne.
Ill. 170
Denne har samme karakter som ill.
170, men med udsigten sikret imod
syd. Skoven kommer længere væk
fra boligernes synsvinkel og skovoplevelsen er næsten forsvundet.

Ill. 171
Skoven er her dominerende og bliver
en integreret del af området, hvor
boligerne er placeret i små lysninger
i forbindelse med hinanden. Alle vil
opleve skoven inde fra boligen i både
de primære og de sekundære rum.
Dog skal skyggevirkningerne fra
træerne overvejes.
Ill. 172
Boligerne er orienteret imod syd,
med skoven i “ryggen”. Det er kun
fra de sekundære rum, at skoven vil
opleves, samt ved ankomsten. Alle
boliger har udsigt og gode sollysmulighed, men området kommer til at
virke meget opdelt og oplevelsen af
at bo i skoven, bliver til oplevelsen af
at bo på grænsen.
Ill. 173
Boligklyngerne er hver orienteret
imod en retning, så disse indbydes
får en større afstand og dermed mere
skov imellem. Skoven bliver dermed
dominerende, men boligerne har ikke
længere de samme kvaliteter.

Ill. 174
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MEDIUM-FASEN INDLEDENDE
Som start på medium-fasen, er der arbejdet med bygningernes møde med jorden. Grunden skråningsflade imod syd,
gør at bygningerne på den en eller anden måde skal placeres på jorden, så den står i kontrast til skråningen, eller
arbejder sammen med skråningen. Følgende tre muligheder er udarbejdet og vurderes i forhold til både æstetiske
og tekniske overvejelser.

ÆSTETISKE OVERVEJELSER
Oplevelsen ude omkring boligerne

Oplevelsen ved
ankomsten

Mulighed for private
uderum

Mulighed for foranderlighed

NR. 1 OVER JORDEN
Med boligen løftet
fra jorden, adskilles
bygningen fra omgivelserne. Beboerne
bliver tilskuer til området, naturen kommer på afstand og
bliver et billede på
væggen, fremfor en
del af boligen.

Boligen
bliver
et
fremmedelement
i
skoven.
Grænsen
mellem bolig og skov
kan blive skarpt opdelt og opdelingen
mellem privat og
offentligt kan blive
meget tydelig, imens
opdelingen af privat
og offentlig uderum
kan blive mere flydende.

Boligerne kan blive
meget synlige i området og kan ses fra en
afstand. Bygningerne
kan blive fremmedelementer i området og skille sig ud
fra skovens organiske former og farver.
Naturen kan virke
uberørt og vokse frit
omkring og under
bygningen.
Farnswoth house er et
eksempel på dette
princip (se s. 3435).

Hvis
uderummene
skal være en forlængelse af boligen, skal
uderummene placeres på platformen
sammen med boligen og dermed adskilles denne skarpt
fra
omgivelserne.
Placeres det private
uderum på jorden, vil
det have en afstand
til boligen, så den
måske ikke sættes
i direkte forbindelse
med boligen.

Bygningskroppen kan
let udformes med
en form for foranderlighed i bygningsudtrykket. Boligen
er fritliggende og der
kan dermed arbejdes
frit med formen.

NR. 2 PÅ JORDEN
Naturen kan trækkes
med ind i boligen, så
skoven og omgivelserne bliver en del
af boligen.

Afgrænsningen mellem boligen, boligens grund og omgivelserne kan gøres
mere diffus. Afstanden til den offentlige
bevægelse omkring
boligen, kan blive
mindre.

Bygningerne kan ses
som elementer der
vokser sig op fra undergrunden. De kan
både ses som en
integreret del af naturen, men også som
et fremmedelement
der skyder sig op
mellem træerne. Det
er en typisk måde at
bygge på, både i byerne, men også i naturen. Glass House er
et eksempel på dette
(se s. 34-35)

Et naturligt udeareal
i forbindelse med boligen og i forbindelse
med
omgivelserne
kan være lettere at
få til at fungere, med
dette princip. Området kan dog let få
karakter af et traditionelt villa kvarter,
som det tilstødende
område, hvis boligens private uderum
skal afgrænses.

Denne har de samme
muligheder, som nr.
1. Boligen ligger frit
og kan dermed udformes med foranderlighed i udtrykket,
med mulighed for at
anvende
grundens
typografi som formgivende element inde
i boligen.

NR. 3 UNDER JORDEN

Boligen kan være
helt skjult fra nogle
vinkler.
Boligen
bliver en del af omgivelserne og terrænet. Den offentlige
bevægelse omkring
boligen kan komme
meget tæt på, da
afgrænsningen kan
blive svær at se.

Boligerne kan med
denne
være
helt
skjult ved ankomsten
til området. Området
kan derfor stå som
umiddelbart uberørt
natur, men når man
bevæger sig ind og
rundt på grunden, vil
bygningerne komme
til syne.

Boligerne bliver retningsbestemte i forhold til hældningen
af grunden. Placeringen af uderummene,
kan dermed også
blive
en
naturlig
forlængelse af boligen. Karakteren af
bygningerne i omgivelserne og andre
funktioner i området,
skal overvejes, hvis
det skjulte skal være
konceptet.

Med en begrænset
synlig facade, begrænses muligheden
for at arbejde med
foranderlighed
af
bygningsformen og
facaden også.

Oplevelsen inde fra
boligen

Naturen kan komme
endnu tættere på og
på samme måde som
nr. 2 trækkes med
ind i boligen. Beboerne kan få en bedre følelse af at være
tæt på naturen. Dagslyset kan dog være
svær at få ind i boligen.
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Der er fordele og ulember ved både de æstetiske overvejelser (s. 82) og de tekniske overvejelser (s. 83). Samlet
set er det nr. 1 eller nr. 2, der virker mest interessant at arbejde med i projektet. Boligerne må godt være synlige og
skille sig ud i området, både når man ankommer, men også når man bevæger sig rundt på grunden. De private og
offentlige uderum skal afgrænses, men må godt udformes gradierende, så adskillelsen ikke er så skarp.

TEKNISKE OVERVEJELSER
Mulighed for anvendels af solceller
NR. 1
Solceller kan i skoven være et synligt
fremmedelement, da
cellerne skal have
direkte adgang til
solens
stråler
og
ikke har karakter
af noget naturligt i
skoven.
Princippet
tillader solcellerne at
komme højere op, og
kan dermed give bedre forudsætninger
for solcellernes funktionalitet.

NR. 2
Solcellerne vil på
samme måde kunne
integreres i dette
princip. Solcellerne vil
stadig være et fremmedelement i skoven, men vil kunne
tilpasses bygningens
karakter.

NR. 3
Solcellerne vil i dette
princip
ødelægge
princippet lidt, da
princippet omhandler
at skjule bygningen
i naturen. Det vurderes at dette princip
derfor ikke er egnes
til brug af solceller.

Lokalplanens krav til
området

Hvad gør princippet
for energiforbruget

I forhold til udnyttelse af klimaet

Opmærksomhed på
princippet

Der er god mulighed
for at bygge i 2-3
etager, som ønsket i
lokalplanen. Dette vil
blot kunne forstærke
princippet af at være
et fremmed element
i skoven, der adskiller sig.

Der vil med dette
princip være et større
varmetab
gennem
konstruktionens gulv,
da jorden ikke længere isolere omkring
denne
konstruktionsdel af bygningen. Alternativt kan
være at forøge materialemængden og
dermed
isoleringsevnen af gulvkonstruktionen, for at
have samme effekt,
som en bygning der
mødes med jorden.

Vinden har fri bevægelse
omkring
bygningen og giver
dermed god mulighed for at anvende
naturlig
ventilation
inde i boligen, både
på tryk og træksiden
af bygningen. Om
vinteren kan vinden dog forårsage
koldere
områder
omkring bygningen,
hvis der ikke anvendes afskærmning i
form af eksempelvis
beplantning.

Ved valg af denne
skal der være opmærksomhed
på
varmetabet gennem
ko n s t r u k t i o n e r n e .
Kontrasten mellem
skoven og bygningen
kan understrejes, så
bygningen
virkelig
skiller sig ud fra området. Denne vælges
til viderebearbejdning ud fra både de
tekniske og æstetiske
overvejelser.

Også med dette princip kan bygningen
opfylde lokalplanens
ønsker om etagebebyggelse.
Princippet bliver dog lidt
svagere, og kommer
til at minde mere om
princip nr. 1. Forskellen mellem princip 1
og 2 kan evt. først
ses ved bevægelse i
umiddelbart nærhed
at bygningen.

Varmetabet gennem
gulvet vil være mindre end ved nr. 1.
Jorden hjælper med
at isolere omkring
bygningen i kolde perioder. Der kan derfor spares materiale,
med dette princip, i
forhold til nr. 1

Denne har samme
princip som nr. 1.
Vindhastigheden kan
god være lidt lavere
her, da denne er
placeret tættere på
jorden og ikke har
vind under bygningen. Derudover vil
solen kunne udnyttes
som ønsket, både i
nr. 1 og nr. 2 og der
vil være mulighed for
at trække lys ind i
boligen fra alle verdenshjørner.

Integreringen
af
bygningen i området,
og overvejelser om
bygningen skal skille
sig ud, eller falde i et
med omgivelserne er
vigtige. Desuden er
overgangen mellem
det private og det
offentlige
uderum
vigtig. Denne vælges
ligeledes til viderebearbejdning.

Princippet
bliver
svagt, hvis der skal
bygges i flere etager,
lokalplanens
krav
kan dermed ikke
opfyldes, med dette
princip. Grunden har
en meget lille skråning, i forhold til at
bygge i flere etager
og samtidig være
skjult i området.

Jorden
omkring
bygningen vil forøge
bygningens
isoleringsevne og der vil
forekomme mindre
varmetab
gennem
konstruktionen med
dette princip, fremfor
nr. 1 og 2.

Vinden og solen kan
være svær at udnytte i dette princip, da
boligens åbning kan
være meget retnigsbestemt. Dog kan
der arbejdes med
ovenlys og lystragte,
som
kan
trække
både sol og vind ind
i bygningen.

Hvis princippet med
at skjule bygningerne
skal være stærk, så
skal andre “fremmedelementer”
i
naturen også bearbejdes, så disse ikke
skemmer
naturen.
Området skal bearbejdes, så hver bolig
kan anvendes af beboerne uden at blive
et irritationselement.
Denne fravælges.
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SMALL-FASEN INDLEDENDE
I small-fasen skitseres på forskellige planløsninger, i forhold til rumprogrammet
(side 50-51) og i forhold til programmets analyser. Der er skitseret på både kompakte og simple former, og opløste former med mere komplekse planløsninger,
samt organiske og skæve former. Den kompakte form er i forhold til energiforbruget bedst, da boligens overfladeareal holdes på et minimum.
En planløsning er udviklet, med et princip om at give beboerne en skovoplevelse
fra boligen (ill. 175). Planløsningen er en foreløbig form, som skal afprøves og
videreudvikles i forhold til energiberegninger, æstetiske og tekniske overvejelser.
Planløsningen tager udgangspunkt i den kompakte og simple form.
Princippet med planløsningen er, at i centret af boligen (de blå pile, s. 176), vil
der til henholdsvis nord, syd, øst og vest, være udsigt til skoven, som omkranser
boligen. Der må ikke være visuel kontakt med andre bygninger, fra disse linier, så
skovoplevelsen understreges.
Boligerne skal i forhold til målgruppen (s. 17) udformes i forskellige størrelser,
hvilket også ligger til grund for valget af denne planløsning. Boligen kan udviddes i
både grundplan og højde, uden at konceptet ændres (ill. 177 - 178).
I stueplan er køkken, alrum og opholdsareal placeret imod syd, for at trække sydsolen ind i disse rum, primært om vinteren. De er desuden placeret her, for at
give let adgang til et eventuelt udeareal imod syd, øst og vest (middag, morgen
og aften). De er udformet i et stort rum, for at imødekomme den moderne åbne
grundplan. Under trappen i stueplan kan vigtualierummet placeres i kælderen. På
denne måde ligger dette rum tæt på køkkenet, og kan udformes med en anden
temperatur end resten af boligen.
Kontoret og mediezonen er placeret i stueplan, i forbindelse med opholdsarealet,
da det vurderes at disse lettere vil blive anvendt, hvis de ligger i forbindelse med
de sociale rum i boligen.
Ved indgangen, som forekommer på boligens østlige side, ligger bryggerset og
vaskerummet placeres, så der skabes en entre, der kan holdes pæn og et bryggersområde til dagligdagen. Badeværelset ligger i forbindelse med bryggerset, så
denne ikke har direkte forbindelse med køkkenet af hygiejniske årsager.
Når man bevæger sig op på boligens 1. sal, vil de mere private rum forekomme. Soveværelse og påklædningsværelset er placeret i forbindelse med hinanden.
Påklædningsværelset kan anvendes til ekstra værelse, på samme måde som kontor
og medieværelse i stueplan kan anvendes som almindelige værelser. Badeværelset er placeret i tæt forbindelse med soveværelset, som er udformet større end
badeværelset i stueplanen, da denne primært skal anvendes af beboerne og
ikke af gæster. Et lille værelse er placeret på 1. sal imod syd, som eventuel børneværelse.
Desuden er der udformet et eventuelt udeareal på taget af opholdsarealet af
bygningen. Denne kan anvendes, når et mere privat udeareal ønskes, i forbindelse
med værelserne på 1. sal.
I stueplan forekommer fire områder med dobbelthøje rum, for at skabe mere luft i
boligen og eventuelt udnytte dette i forhold til naturlig ventilation, samt for at synliggøre krydset også indvendigt i boligen. Desuden skabes en forbindelse mellem
stueplan og 1. sal, da disse ellers godt kan føles meget adskilte. Dog kan dobbelt
høje rum have en negativ energimæssig konsekvens, fordi etagearealer bliver mindre i forhold til bygningsvolumet. Dette vil blive undersøgt senere i rapporten.
I designprocessen vil der blive arbejdet detaljeret med den mellemste størrelse
bolig, boligstørrelse nr. 3. De andre størrelser af boliger, vil blot blive behandlet på
skitseniveau. Der udarbejdes i alt 5 størrelser boliger.
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Kontor
9,6 m2

Badeværelse
8 m2

Mediezone
9,6 m2

Bryggers
4,2 m2

Alrum
25 m2

Ophold
17 m2

Påklædningsværelse
12,5 m2

Køkken
10 m2

Værelse
12,5 m2
Badeværelse
12,5 m2
Gang
10 m2

Terrasse / Grønt tag
19,5 m2

Ill. 175.
Planløsnings princip for
boligstørrelse nr. 3

Ill. 177.
Boligens grundplan kan udviddes.

Værelse
9,6 m2

Ill. 176.
Foreløbig planløsning
1:200.

NORD

Ill. 178.
Boligens højde kan forøges efter
størrelsen på boligen.
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IDÉEN OG HISTORIEN

Boligen er som udgangspunkt løst i planet, med henblik på analyserne omkring den moderne bolig.
Konceptet for projektet er, at funktionerne eller de
steder i boligen, hvor der forekommer ophold, at
disse fysisk trækkes fra hinanden, så et naturligt
bevægelsesområde forekommer imellem rummene,
i centret af boligen.
På denne måde skabes dette kryds i boligen, hvor
det vil være oplagt at skabe de centrale udkig til
omgivelserne. Derved skabes forskellige oplevelser
i boligen. Når man befinder sig i krydset, vil man fra
midten kunne se til omgivelserne, både imod nord,
syd, øst og vest. Befinder man sig derimod i et af
opholdszonerne, udenfor krydset, vil man være i en
mere beskyttet zone, som er knap så disponeret for
omgivelserne, med en mere begrænset udsigt.
Krydset vil derfor være synligt indvendig i forbindelse
med sigtelinierne og placeringen af det primære vinduesareal. I materialer og udformning af indvendige
flader, vil krydset også være synligt.
Udvendigt vil krydset være meget synligt, idét de
lukkede volumner er trukket fra hinanden. Der vil
desuden være et materialeskift, fra de lukkede volumner til de krydset.

Ill. 179
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MULIGHEDER MED PLANLØSNING
Princippet for den valgte planløsning er som beskrevet,
at inde fra boligen, er det ikke muligt at se andre boliger,
fra sigtelinierne (ill. 181). Dette gøres ved placeringen af
boligerne i forhold til hinanden, samt ved udformning af
skoven.
Det vil sige at boligerne skal have en vis afstand mellem hinanden, så der er mulighed for at trække skoven
ind mellem boligerne. Hvis boligerne placeres ved siden
af hinanden, skal afstanden være større mellem boligerne
end ved forskydning af boligerne. Indgangen er placeret
på boligens østlige side, så hvis der både skal være plads
til indgang til boligen, samt en oplevelse af skoven (ill.
181), skal afstanden mellem boligerne være ca. 15 meter.
På samme tid, skal beplantningen have en tæthed, så den
bliver næsten uigennemsigtig, så det er skoven og ikke
naboen der opleves.
Placeres boligerne istedet foran hinanden, er det vigtigt at
de ikke skygger for solen om vinteren. Der er derfor også
en vis afstand her der skal overholdes. På side 12-13 er
en undersøgelse lavet omkring træernes skyggelængder
i forskellige højder. På samme måde kan denne undersøgelse anvendes på boligerne (ill. 182). Undersøgelsen
tager udgangspunkt i, at beplantningen på nordsiden af
den forreste bygningen, ikke overstiger højden af boligen,
samt at beplantningshøjde følger vinklen på solen, så den
ikke kaster ekstra skygge bag boligen (ill. 182).
Det vil sige, at hvis bygningen er 3 meter høj (1 etage),
kan beplantningen på nordsiden heller ikke være højere,
hvis den bagvedliggende bolig ligger på en afstand af mindre end 5 meter. Det vil desuden ødelægge skovoplevelsen, at placere boligerne med så kort indbyrdes afstand.
Det vurderes derfor at boligerne skal have en indbydes
afstand på minimum 32 meter, hvis den forreste bygning
er i 4 etager, så skovoplevelsen og sollys sikres i begge
boliger.

Ill. 180

Ill. 181

Med denne viden, kan planløsningen nu afprøves i de
foregående analyser i designprocessen omkring placeringen på grunden, samt udformningen af skoven omkring
boligen. Først undersøges boligernes placering i forhold til
hinanden (undersøgelsen på side 78).
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Ill. 182

MODEL

PRINCIP

BESKRIVELSE
Som ønsket vil boligerne med
dette foreslag ikke have visuel
kontakt med hinanden, hvis
boligerne placeres med en aftand mellem hinanden.

Ill. 183
På samme måde vil denne
mulighed også fungere. Med
vejen placeret imod nord, vil
vejen heller ikke krydse nogle
af sigtelinierne inde fra boligerne.

Ill. 184
Afstanden mellem boligerne
skal være noget større, hvis
boligerne placeres på denne
måde. Ellers vil boligerne have
visuel kontakt mellem hinanden.

Ill. 185
Hvis boligerne placeres i forlængelse af hinanden, vil
privatheden i hver bolig blive
mindre, i takt med at afstanden
mellem boligerne bliver mindre. Derudover vil skoven ikke
kunne opleves imod øst eller
vest, ved nogle af boligerne.
Ill. 186
Denne
forringer
boligens
oplevelse af skoven, på sammen måde som muligheden
ovenfor. Med valgte planløsning fravælges muligheden for
sammenhængende
boligen,
derfor fravælges disse to udformninger.
Ill. 187
Princippet her minder meget
om prinsip nr. 1, 2 og 3. En
mere tilfældig placering på
grunden virker tiltrækkend, da
området kan få en spændende
karakter, derfor vælges denne
som princip til viderebearbejdning.
Ill. 188
Hvis denne mulighed anvendes,
vil hver adgangsvej blive synlig
for den bagvedliggende bolig.
Derfor fravælges også denne,
da den forringer kvaliteten af
området. Denne fravælges, da
hver adgangsvej bliver synlig
for den bagvedliggende bolig.
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Ill. 189

Med et ønske om at skoven skal opleves og være dominerende på grunden,
forekommer det helt naturligt, at vælge denne udformning af skoven (ill. 190) og
placering af boligerne, i forhold til analysen på side 81. Skoven forekommer både
på nord og sydsiden af boligerne, samt giver mulighed for at gribe ind mellem
boligerne og dermed også skabe skovoplevelse på øst og vestsiden af hver bolig.
Når boligerne placeres på grunden, skal højden på træerne vurderes, samt disses
skyggelængder og dermed også afstanden til boligerne.

Ill. 190
Derudover skal det undersøges, hvorvidt boliger af samme størrelse skal placeres
sammen, eller om boligstørrelserne skal blandes på grunden.
Hvis boliger af samme størrelse placeres sammen, vil der i området forekomme en
vis homogenitet (Ill. 191). Hvis boligstørrelserne derimod blandes mellem hinanden, vil området blive mere spændende (Ill. 192). Der vil komme til at bo mange
mennesker sammen, i de områder, hvor de store boliger forekommer og færre
mennesker sammen på samme plads, hvor de små boliger er placeret sammen.
Ud fra denne synsvinkel, vælges det derfor at blande boligstørrelserne mellem
hianden.

Ill. 191

Ill. 192
Samlet må der bygges maksimalt 1800 m2 på de tre grunde.
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De 5 forskellige boliger, er herefter opbygget i model, for at se hvor meget boligerne fylder på grunden (Ill. 193- ill. 198). De er placeret på grunden, med en indbyrdes afstand, der tillader at skovens beplantning mellem boligerne, så boligerne
ikke er synlige for hinanden.
Der er taget hensyn til, at hver bolig har et udeareal på sydsiden. Desuden er der
set på adgangsvejene til hver bygning. Vejen kan udformes som en smal skovvej,
gennem de skovbånd der forekommer mellem bygningerne. Vejen skal både fungere som adgangsvej til hver bolig, for beboerne, men den skal også anvendes af
renovationskøretøjer og som eventuel brandvej.
Når boligerne skal have en vis afstand, samt give beboerne en oplevelse af skoven
indefra, kan placeringen af boligerne til at se ud som på ill. 194. Men med denne
udformning opnås de ønskede klynger på grunden ikke, og grunden kommer til at
se meget opdelt ud.
Grunden er udformet med 15 boliger. Bruttoarealet på en mellemstor til stor bolig
er ca. 120 m2, hvilket svare til de 1800 m2, som er maksimum arealet fra kommunens side.
På ill. 194 er beplantningen udformet, så området kan opfattes som matrikler og
dermed individualisere grundene, hvilket ikke har været formålet, derfor er der på
ill. 198 arbejdet med at gøre lysningerne mere flydende.
Dette vil blive viderebearbejdet på når den endelige udformning af boligen er på
plads.
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Ill. 193
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Ill. 198. 1:2000
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PARKERING
Til hver bolig skal der være 1½ parkeringsplads. Disse skal
placeres i nærheden af boligen, da det komfortmæssigt
vurderes som mest optimalt. Parkeringen skal desuden
være placeret tæt på indgangen til boligen.
Det vurderes derudover at parkeringen skal være overdækket og gerne som en lukket enhed, både for at beskytte
beboernes biler, cykler med mere, men også for at disse
elementer ikke skæmmer området unødvendigt.
Hvis parkeringen udformes som en lukket volumen, er
det godt at placere den i forbindelse med boligen, da den
hermed kan hjælpe med at mindske varmetabet, gennem
boligens konstruktion.
Der er i det følgende lavet forsøg med placeringen af parkeringen i forhold til boligen.

NORD
Nr. 1

Parkeringsarealet er placeret
øst for bygningen og i tæt
på indgangen. Oplevelsen
af skov imod øst, kommer
dermed på afstand fra vinduet, men vil stadig kunne
opleves. Bygningen udelukker muligheden for lys /
vindue imod øst fra boligens
køkken, men med en placering op ad boligen, kunne
mindske varmetabet gennem
denne del af konstruktionen.

Nr. 3

3,5m
2,3m

P
P
5m
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Placeres
parkeringsarealet
med en afstand fra boligen,
vil denne ikke hjælpe boligen i forhold til varmetab.
Det private område omkring
boligen kan forøges og kan
være med til at definere og
afgrænse området.

Parkeringsareal

Manøvreareal
9m

Nr. 2

Nr. 4

Biltrafik og adgang

Med denne placering vil
parkeringsarealet ligge “i
vejen” for den korteste afstand til boligens indgang
og kan dermed blive et irritationsmoment. Hvis denne
mulighed vælges, skal der
arbejdes med gennemgang
igennem parkeringsarealet.
Muligheden for at trække
dagslys ind fra øst besværliggøres.

Placeres
parkeringsarealet
langs vestfacaden, som en
forlængelse af boligen, vil
afstanden til indgangen blive
forholdsvis lang. Med denne
placering sikres mulighed
for vindue fra det mellemliggende rumi boligen (markeret med rødt). Skoven
kommer på afstand fra den
nordligste sigtelinie.

Fodgænger adgang

udsyn fra boligen

Umiddelbart virker nr. 4 som den bedste løsning, i forhold
til, at den ligger op ad boligen. Desuden er den gemt lidt
væk, bag bygningen, og skæmmer derfor ikke bygningens
udtryk imod syd. Derudover forhindre den ikke udsigten
fra nogle rum. Et andet argument for denne placering,
kunne være at parkeringsarealets tag kunne anvendes
som et ekstra udeareal, fra tilstødende rum på 1. sal.
En anden mulighed for placering af parkeringsarealet,
kunne være under bygningen. På denne måde tilføjes en
uopvarmet kælder i forlængelse af et eventuelt vigtualierum under bygningen, som også kan være med til at
mindske varmetabet gennem bygningskroppen.
Udformningen af parkeringen under boligen, er vist på ill.
199.
Vigturialierummet kan placeres under bygningens trappe.
Der er dermed skabt direkte adgang til boligen fra kælderen. Nedkørslen til parkering forekommer fra boligens
nordligste side. Der skal være plads til 1 parkeringsplads,
hvilket betyder, at hvis beboerne har 2 biler, skal bil nr.
2 parkeres på grunden over jorden, da der ikke kan udformes to parkeringspladser under boligen. I forbindelse
med parkering under jorden, er der lavet forsøg med forskellige ramper og nedkørselsmuligheder på s. 94 - 95.

Ekstra parkeringsplads på teræn

P

P

(ekstra)

Nedkørsel til parkeringskælder

(ekstra)

Omrids af kælderareal
Vigtualierum
Plads til cykler, opbevaring eller værksted

P

P

Plads til parkering af en bil

Ill. 199. Placering af evt. parkeringskælder(1:400)
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Hvis stueplanen skal være i niveau med terrænnet på sydsiden, og parkeringen forekommer under bygningen, vil rampen til parkeringskælderen
være 23 meter lang, på nordsiden af bygningen.

Terræn

Syd
Nr. 1, 1:200

23 meter rampe til parkeringskælder

Stueplanen er igen på niveau med terrænnet på
sydsiden, men rampen fortsætter istedet ind i kælderen, og dermed bliver rampens længde 17 meter
lang.

Nr. 2, 1:200
17 meter rampe til parkeringskælder
Igen er rampen fortsat ind i bygningen, men istedet er stueplanen på nordsiden af bygningen på
niveau med terrænnet. Dermed bliver rampen kun
9 meter lang, men der kan forekomme et problem
med højden på porten til kælderen. Bilen kan med
denne udformning knap gå ned i kælderen, uden
at taget rammer overkanten af porten, hvilket ikke
er optimalt.

Nr. 3, 1:200
9 meter rampe til parkeringskælder
Hvis stueplanen igen er på niveau med nordsiden
af bygningen, og rampen trækkes ud af bygningen
igen, vil rampen blive 15 meter lang.
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Nr. 4, 1:200
15 meter rampe til parkeringskælder

Løftes bygningen istedet i den ene side (over kælderen), så kælderen kommer delvist over jorden,
i dette tilfælde 1 meter, vil rampen være 10 meter
lang. Istedet vil der inde i boligen være et niveauforskel på 1 meter mellem køkken og opholdsareal
(se plantegning).

Nr. 5, 1:200
10 meter rampe til parkeringskælder

Der tilføjes 3 ekstra trin, ved 1½
meters niveauforskel.

Opbevaring/
værksted

Vigtualierum

Parkering

Plan (kælder) 1:200

Nedkørsel til kælder
Plan (stuen) 1:200

Bygningens ene side er løftet 1½ meter og dermed
reduceres rampens længde bag bygningen til 7
meter, men niveauforskellen inde i boligen forøges
med ½ meter (se plantegning).

Nr. 6, 1:200

7 meter rampe til parkeringskælder

Der opstår flere problemer med placeringen af parkeringen under jorden. Boligens
højde bliver for stor, eller rampens længde til parkeringen bliver for lang. Derfor
arbejdes der videre med en placering af parkeringen over jorden.
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I forbindelse med udformningen af parkeringsarealet, er der arbejdet med boligens
private udearealer og overgangen mellem den private og den offentlige zone på
grunden. Parkeringen er på ill. 200 - 201 placeret på østsiden af boligen, så indgangen dermed bliver defineret og afgrænset, og afstanden mellem parkering og bolig
bliver kort. Dog vil man ikke kunne udnytte parkeringsarealet som et tilstødende
uopvarmet rum, når bygningerne er adskilt, men parkeringen kan være med til at
definere indgangsområdet.
Derudover er der arbejdet med bygningens møde med jorden, som kan være med
til at lave denne overgang og afgrænsning, (ill. 203 - 206, s. 97.) i forhold til analysen på s. 82-83.
Udformningen af boligens udeareal, kunne udformes, som på ill. 200 - 202. På
nordsiden af bygningen, vil det offentlige areal støde helt op til bygningen. På syd
siden vil en anden belægning afgrænse udearealet. Derudover vil området på sydsiden være hævet, så det naturlige fald i terrænnet forekommer under bygningens
private udeareal (ill. 203 - 206) og dermed adskiller områderne yderligere.

Ill. 201 Indgang set fra nord

Ill. 200 Set fra nordøst

Eventuel d
elvis overdækket indgang

Parkering til 2
biler

Skur/værksted

Privat udeareal
NORD
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Ill. 202 Plan 1:200

BYGNINGENS MØDE MED JORDEN

h
Boligen følger terrænnet, da den er placeret
under jorden. Højden [h] = 0,76 m, hvilket
betyder at man kan se ind på det private
udeareal. Arealet er afgrænset fra området
og man fornemmer at området er privat.

Ill. 203 snit 1:200

h
Boligen er løftet, så terrænnet følger bunden
af soklen på nordsiden af boligen. [h] = 1,6
meter, hvilket betyder at man ikke kan se
ind på det private udeareal, ved bevægelse
omkring grunden.

Ill. 204 snit 1:200

h
Bygningen er i forhold til ill. 204 placeret
300 mm længere nede i jorden, som er ca.
højden på soklen, så adgangen fra nord og
belægningsforskellen vil ramme bygningens
nordligste kant. [h] = 1,3 m. Der forekommer her ikke niveauforskelle. Denne vælges
til den videre proces. Det er en kombination
af de to valgte muligheder på s. 82-83.

Ill. 205 snit 1:200

h
Bygningen er hævet, hvilket betyder at der
skal udformes trapper eller lignende fra nodsiden op til reposet. På denne måde adskilles
det private og det offentlige yderligere på
nordsiden. [h] = 1,9 m.
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Ill. 206 snit 1:200

PLACERING PÅ GRUND
Med parkeringen på østsiden af bygningen, samt et privat udeareal på sydsiden, er
boligerne igen placeret på grunden (ill. 207), ud fra placeringerne på s. 91.
Desuden er der arbejdet videre med en gruppering af boligerne, så disse forkommer mere i klynger, som tidligere nævnt, både med placeringen af boligerne, men
også med placeringen af beplantningen.
På denne måde bliver der færre boliger på grunden, men boligernes arealer på
grunden forøges, med placeringen af parkeringsarealet på grunden, ved siden af
boligen og derved opnås arealanvendelsen, som ønsket.
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I forhold til analyserne (s. 87), omkring bygningernes skygger om vinteren, er
disse tegnet på situationsplanen (ill. 208), for at se om der skulle være nogle steder
boligerne ligger i skygge.
Der forekommer et sted på grunden, hvor en bolig kan skygge for en anden, hvis
den forreste udformes i 3-4 etager (markeret med rød cirkel). Derfor skal denne
udformet i 1-2 etager. Derudover er der ikke andre steder, hvor der kan opstå problemer. Bygningerne er derfor placeret med højderne angivet på hver bolig (angivet
i etager) (ill. 208). Dette er vurderet til dels ud fra skyggeforholdene på grunden,
men også ud fra udsigten fra hver bolig, samt ideen om at blande boligtyperne (se
s. 89). Det er derfor bedst at placere de højeste boliger længst imod nord, da disse
har mulighed for “at kigge henover” de andre bygninger.
Desuden skal beplantningens højder også designes ud fra udsigts og skyggeforhold, på de endelige planer.
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Ill. 208 Situationsplan 1:2000
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Skyggelængden på en 4 etagers bolig
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Skyggelængden på en 3 etagers bolig
Skyggelængden på en 2 etagers bolig
Skyggelængden på en 1 etage bolig
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UDTRYK OG OPLEVELSE
Planløsningen skal nu undersøges i forhold til energiforbrug, oplevelse og formudtryk, for at se om planløsningen har potentiale til at opnå et lavt energiforbrug.
Bolig nr. 3 anvendes til beregningerne. Beregningerne foretages i Be06. Selve bygningslayoutet fastholdes i alle beregningerne. Det der ændres er vinduesudformningen i krydset af bygningen. Der sammenlignes derfor med brutto etagearealet,
overfladearealet og vinduesarealet. Derudover laves beregninger for energiforbruget for boligen uden dobbelt højt rum (dbh). For at se hvor meget det dobbelthøje
rum forringer energiforbruget i boligen.
Der er ikke sat solafskærmning på om sommeren, og værdierne der er indsat er
antagede værdier, da dette blot er en overslagsberegning.

Planløsning
Nr. 1

dbh

dbh
dbh
Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Nr. 5
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Areal data

Energiforbrug

Brutto etageareal: 162
Overfladeareal: 223
Vinduesareal
Nord: 15,6 m2
Syd: 15,6 m2
Øst: 7,8 m2
Vest: 7,8 m2

I alt:
57,6 Kwh/m2 år
Lavenergiklasse 2
59,9 Kwh/m2 år
Uden dbh rum
52,7 Kwh/m2 år

Brutto etageareal: 155
Overfladeareal: 270
Vinduesareal
Nord: 15,6 m2
Syd: 15,6 m2
Øst: 7,8 m2
Vest: 7,8 m2

I alt:
65 Kwh/m2 år

Brutto etageareal: 155
Overfladeareal: 223
Vinduesareal
Nord: 31,2 m2
Syd: 31,2 m2
Øst: 15,6 m2
Vest: 15,6 m2

Bygningsreglement

105,9 Kwh/m2 år
Uden dbh rum
61 Kwh/m2 år

I alt:
77,5 Kwh/m2 år

Bygningsreglement

105,9 Kwh/m2 år
Uden dbh rum
72,6 Kwh/m2 år

Brutto etageareal: 168
Overfladeareal: 223
Vinduesareal
Nord: 31,2 m2
Syd: 31,2 m2
Øst: 15,6 m2
Vest: 15,6 m2

I alt:
72,3 Kwh/m2 år

Brutto etageareal: 168
Overfladeareal: 262
Vinduesareal
Nord: 15,6 m2
Syd: 15,6 m2
Øst: 7,8 m2
Vest: 7,8 m2

I alt:
60 Kwh/m2 år

Bygningsreglement

103 Kwh/m2 år
Uden dbh rum
64,1 Kwh/m2 år

Bygningsreglement

103 Kwh/m2 år
Uden dbh rum
53,5 Kwh/m2 år

Vurdering
Denne er som forudset den bedste
løsning, med et energiforbrug på 59
% mindre end den
med det højeste
energiforbrug (nr.
4).
Energiforbruget er
13% højere end
den forrige (nr. 1),
da overfladearealet bliver større
og etagearealet
mindre.
Energiforbruget er
nu 19% højere end
den forrige (nr.
2), da vinduesarealet er blevet
større. Overfladeog etagearealet er
det samme.
Energiforbruget er
her 6% lavere end
nr. 3, da vinduesarealet og etagearealet er forøget, med
bedre mulighed for
solindfald.
Hvis vinduesarealet holdes på
samme størrelse
som de nr. 1 og 2
og overfladearealet og etagearealet forøges, vil
energiforbruget
falde med 17 %. i
forhold til nr. 4

Udtryk

Vinduer

Beregningerne går primært på at se hvor meget forskel, der vil være i energiforbrug, fremfor at se på hvor meget energi der anvendes i bygningen, da beregningerne er overslagsberegninger.
Nr. 1 er bedst i forhold til at have det lavest energiforbrug, da denne har en meget
kompakt form, men er også den form der er mest kedelig, da den er meget traditionel.
Konklusionen på denne undersøgelse, er at nr. 2 og nr. 5 vælges til videre bearbejdning. Da disse i forhold til både oplevelse inde fra boligen, bygningens udtryk, samt
energiforbrug kan accepteres. Det ses at det dobbelthøje rum øger energiforbruget
væsenligt. Der skal derfor arbejdes videre med udformningen og størrelsen af disse
områder.

Vurdering af udvendig udtryk

Indvendig oplevelse

Vurdering af indvendig oplevelse

Bygningsudtrykket bliver meget
kompakt. Fladerne kommer til
at virke større og krydset i forbindelse med sigtelinierne, bliver
mindre synlige. Valg af materialer bliver afgørende for om
bygningen bliver spændende
udtryksmæssigt.

Skoven bliver et billede på væggen og giver beboerne en flot udsigt til skoven. Der
kommer en afstand mellem skoven og beboerne. Ved placering tæt på vinduet, vil
en stor del af omgivelserne kunne opleves,
og dermed en risiko for at naboen kan ses
fra boligen.

Med krydset tilbagetrukket i facaden, gøres bygningen mere
dynamisk og ikke så kompakt
udtryksmæssigt.
Bygningens
opbygning bliver mere synlig og kan give bygningen et
spændende udtryk.

Skoven kommer tættere på beboerne,
ved at skovbunden er trukket med ind i
boligen. Udsigten til omgivelserne bliver
afgrænset, da vinduet er trukket ind i boligen. Beboerne vil derfor få en udsigt der er
rettet imod skoven og som ikke er forstyrret.

Overordnet adskiller denne sig
ikke meget fra nr. 2. De ekstra
glasarealer, gør udtrykket mere
svagt og krydset bliver mindre
synligt.

På samme måde som nr. 2, kommer skoven og naturen tættere på beboerne. Vinklen på udsigten til omgivelserne vil være
større, idét man kan bevæge sig omkring
vunduet.

Krydset i bygningen bliver
meget markant, da den bliver
skubbet ud i naturen. Udsigten fra områderne med vinduer, bliver også meget større,
hvilket gør det svært at styrre
udsigten, som ønsket for boligen.

Når man står i nichen, vil udsigten til omgivelserne næsten være ubegrænset. Man
kan dermed føle sig som en del af naturen.
Naturen trækkes ikke med ind i boligen,
men vil komme på afstand, når man bevæger sig rundt i boligen.

Krydset bliver dominerende
i bygningen, hvilket giver
bygningen et andet udtryk, end
eksempelvis nr. 2. Bygningens
udtryk bliver spændende og
varierende ved bevægelse omkring bygningen.

Skoven bliver igen et billede på væggen,
som er tilbagetrukket. Oplevelsen af skoven vil være meget intens, når man
befinder dig i nichen.

Udsynsvinkel
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KRYDSETS UDFORMNING

For at komme lidt nærmere bygningens udtryk, laves forsøg med de to valgte muligheder, i forhold til om krydset skal bevæge sig ud af bygningen, og dermed blive
synligt, ved bevægelse omkring bygningen. Eller om krydset skal være tilbagetrykket i boligen og dermed ikke være så dominerende i udtrykket. Der laves forsøg
med boligerne i alle størrelser.

Ill. 209 1 etage

sydvest

sydøst
Sydvest øjenhøjde
Ill. 210 1-1½ etage
sydvest

Sydvest øjenhøjde
Ill. 211 2 etager

sydøst

sydvest

sydøst
Sydvest øjenhøjde
Ill. 212 3 etager
sydvest

Sydvest øjenhøjde
Ill. 213 4 etager

sydøst

sydvest

Sydvest øjenhøjde
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sydøst

Krydset bliver på ill. 214 - ill. 218 meget synligt og dominerende. Den overdriver
fremfor undertreger historien om, at en indre volumen presser formen fra hinanden, fremfor at understreje den. Derfor vælges mulighederne ill. 209 - ill. 213.
Bygningens volumner omkring krydset gøres mere synlige med denne og skaber et
spændende mellemrum mellem volumnerne.

Ill. 214 1 etage

Sydvest øjenhøjde
Ill. 215 1-1½ etage

Sydvest øjenhøjde
Ill. 216 2 etager

sydvest

sydøst
sydvest

sydøst
sydvest

sydøst
Sydvest øjenhøjde
Ill. 217 3 etager
sydvest

Sydvest øjenhøjde
Ill. 218 4 etager

sydøst

sydvest

Sydvest øjenhøjde

sydøst
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UDVIKLING AF YDRE FORMUDTRYK

Der er herefter arbejdet med udformningen af volumnerne omkring krydset, både
facaderne, men også taget. Nogle forskellige eksempler er præsenteret (ill. 219 ill. 225)

Ill. 219
Karakteristisk for denne form, er at formen er simpel Den følger formen på
rummene inde i boligen og der er ikke
tilføjet ekstra. Taget har en skåning
imod syd, så muligheden for solceller på
tagfladerne skabes.

Ill. 220

Sydvest øjenhøjde
Forskellen på denne og ill. 219, er udhænget der er tilføjet på taget af opholdsstuen. Taget kunne have til formål
at afskærme for en del af sommersolen.
Tagfladen bryder formen, og skal udformes forholdsvis stor, før den medvirker til afskærmning om sommeren,
med et vindue placeret under.
Sydvest øjenhøjde

Ill. 221

Sydvest øjenhøjde
Ill. 222

Sydvest øjenhøjde
Ill. 223

Bygningens hjørner er afrundet, for at
opnå en mere organisk form på boligens
udtryk. Boligens areal bliver mindre og
dermed også overfladearealet, hvilket
vil medføre et lavere energiforbrug.
Dog vil runde former bryde konceptet
for bygningen og de indre rum vil blive
sværre og indrette. Der bliver mange
flader i boligen der ikke kan anvendes til
standard møblering.
Hjørnerne ved sydvinduet afrundet.
Dette giver et spændende indre rum, da
udsigten til omgivelserne imod syd bliver større. Overfladearealet bliver i forhold til ill. 219, 2% mindre og dermed
reduceres energiforbruget pr. år med
0,6%. Dette er ikke en stor besparelse,
derfor skal denne vælges af æstetiske
grunde.

Sydvest øjenhøjde
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Denne mulighed har på samme måde
som ill. 220 et udhæng. Forskellen er, at
denne har en skrå flade. Denne bryder
på samme måde som ovenstående
formen, og tilføjer ikke noget godt til
bygningens udtryk. Yderligere er tagfladerne ændret, så disse ikke længere
er parallelle, hvilket giver et spændende
udtryk på bygningen.

Ill. 224
På denne mulighed, er tagfladerne
større end bygningskroppen, hvilket
giver bygningen udhæng, både på taget
af 1. salen, men også over stueplanen.
Taget kommer til at virke fremmed på
bygningen.

Sydvest øjenhøjde
Ill. 225

Tagfladerne på taget af 1. salen, er en
del af bygningskroppen igen, men udhænget over stueplanen er beholdt.
Dette bryder den ellers simple form og
giver bygningen nogle vandrette linier.
Desuden er krydset brudt, ved ikke at
lave dobbel rumhøjde i stuen.

Sydvest øjenhøjde

Fra nr. 1 anvendes bygningens simple linier. Det vil sige at der ikke anvendes udhæng i forlængelse af bygningens tage.
Fra nr. 3 anvendes tagets hældning, så tagene ikke hælder parrallelt. Fra nr. 5 overvejes muligheden med at afrunde
hjørnerne omkring sydvinduet. Der er arbejdet videre, med de elementer der fungere i hver bygning og yderligere 2
muligheder er udarbejdet (Ill. 226 og ill. 227).

Ill. 226

Krydset følger bygningens form og tagflader, så krydset ikke bliver så synlig en
del af bygningen.

Sydvest øjenhøjde
Ill. 227

På denne er krydset synligt og er en
sammenfatning af forsøg ill. 219 - ill.
225.
Denne vælges til viderebearbejdning,
idét denne vurderes æstetisk at have de
bedste kvaliteter.

Sydvest øjenhøjde
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FORSØG MED TAGHÆLDNING
Der er herefter lavet forsøg med forskellige taghældninger på bygningen, som vurderes både ud fra æstetiske overvejelser, brugen af de indre rum, samt mulighed
for at placere solceller eller solfanger på taget af den sydlige tagflade. Derudover
er der regnet på overfladearealet, i forhold til energiforbruget af bygningen, samt
tagets hældning i forhold til effektiviteten af et eventuelt solcelleanlæg. Der er
lavet forsøg med taghældning på 15, 30 og 45o, da disse giver en høj effektivitet
af solcellerne (ill. 228). I beregningerne er der set bort fra vinduer og beregnet på
en hel lukket volumen.
Ud fra disse overvejelser vælges ill 232 til videre bearbejdning. Denne er valgt på
baggrund af, at de æstetisk harmonere bedst udefra, men også på grund af brugen
af de indre rum. Der er ikke valgt de bygninger med det bedste energiforbrug, da
de indre rum ikke bliver særligt anvendelige, hvilket er vigtigt for at opnå arkitektonisk kvalitet.
Orientering vest
Hældning

v-sv

s-sv

syd

s-sø

ø-sø

øst

0o
15o
30o
45o
60o
75o
90o

86
89
90
89
85
77
67

86
93
97
97
93
86
75

86
94
99
100
97
89
77

86
93
97
98
94
86
75

86
90
91
90
86
78
68

86
85
82
79
73
66
58

86
84
81
77
72
65
57

Ill. 228. Tabel over solcellers procentvise ydelse ved forskellig hældning (Berg et.al,
2005)
Taghældning: 45o
Solcelle effektivitet: 100 %
I forhold til bygningens energiforbrug, så er denne form
den ringeste, da bygningen bliver ret høj, hvis bygningens
indvendige rum skal være funktionelle, med en taghældning på 45o. Effektiviteten på solcellerne er bedst med denne
taghældning.
1,3m

0,93m

Energiforbrug: 54,6 kwh/m2 år

Ill. 228
Taghældning: 45o
Solcelle effektivitet: 100 %
Denne er derimod den bedste i forhold til energiforbruget,
fordi bygningsvolumet er minimeret, men rummene bliver
næsten ubrugelige. Med en taghældning på 45o, siges effektiviteten på solcellerne at være 100% (ill. 229), men
æstetisk og funktionelt, virker dette ikke med denne bygningsform. Derfor fravælges (ill. 228 og ill. 229).
Energiforbrug: 49,3 kwh/m2 år

106 Ill. 229

Taghældning: 30o
Solcelle effektivitet: 99 %

1,7m

1,7m

Æstetisk fungere denne taghældning godt på bygningen. Rummene inde i bygningen fungere, da den laveste
rumhøjde på 1. sal er 1,75 m. Dog bliver der højt til loftet, i
den højeste del. Energimæssigt er dette dog ikke den bedste løsning, men i forhold til solcellernes effektivitet er udformningen af taget ret godt.
Energiforbrug: 53,3 kwh/m2 år

Ill. 230
Taghældning: 30o
Solcelle effektivitet: 99 %

0,7m

0,75m

Ved at ændre højden på bygningen, ændres energiforbruget med 5,5 %, men til gængæld bliver rumhøjden på 1.
sal også urimelig lav. Æstetisk bliver krydset i boligen også
meget mere synligt, hvis den trækkes ud af bygningen,
hvilket umiddelbart ikke fungere ret godt.
Energiforbrug: 50,5 kwh/m2 år

Ill. 231

Taghældning: 15o
Solcelle effektivitet: 94 %

2m

1,75m

Sættes taghældningen ned til 15o, ændres energiforbruget
en smule, da bygningen opnår et lavere overfladeareal og
et mindre volumen. Dog vil effektiviteten på et eventuelt
solcelleanlæg være nede på 94 %. Denne vælges dog til
viderebearbejdning på grund af dens energiforbrug i forhold
til anvendelsen af rummene inde i bygningen, samt udvendigt udtryk.
Energiforbrug: 51,2 kwh/m2 år

Ill. 232

Taghældning: 15o
Solcelle effektivitet: 94 %

1,2m

1,5m

Igen er det forsøgt at mindske rumhøjden på 1. sal, for at
mindre gøre overfladearealet, men rummene på 1. sal bliver
ubrugelige ret hurtigt. Derfor fravælges denne, selvom energiforbruget er omkring det laveste af de forskellige muligheder der er afprøvet, på grund af det lave overfladeareal.
Energiforbrug: 50,4 kwh/m2 år (Lavenergiklasse 2)

Ill. 233
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Taghældning: 30o imod syd og 15o imod nord
Solcelle effektivitet: 99 %

2,6m

1,7m

2,3m
1,8m

Syd

Ill. 234 er viderebearbejdet, med henblik på at optimere
funktionaliteten af de indre rum, energiforbruget og effektiviteten af et solcelleanlæg, placeret på taget af det sydlige
vendte tag.
Gennemsnitshøjde på rummet længst imod syd er 2,6 og
gennemsnitshøjden i rummet imod nord er 2,3 m, så den
lige akkurart opfylder kravene fra bygningsreglementet,
som ligger på 2,3 m for fritliggende og sammenbyggede
enfamilieboliger (www.ebst.dk).
Energiforbrug: 51,9 kwh/m2 år
Med forskellige taghældninger på taget, bliver bygningens
udtryk mindre harmonisk (ill. 234), end hvis de havde den
samme hældning. Desuden fjernes muligheden for at give
sydsol til værelserne og badeværelset, som ligger imod nord
(se rød pil på snittet).

Ill. 234

Taghældning: 15o imod syd og 15o imod nord
Solcelle effektivitet: 94 %

2,3m

1,8m

Syd

2,7m

Tagene ændres derfor igen, så disse har samme hældning. Derudover laves bygningsvolumet imod nord højere, så
der skabes mulighed for at trække sydsol ind i de bagvedliggende rum, dog med et meget lille areal.
2,2m

Gennemsnitshøjde på rummet længst imod syd er 2,3 og
gennemsnitshøjden i rummet imod nord er 2,7 m, så den
igen lige akkurart opfylder kravene fra bygningsreglementet i rummet imod syd. Energiforbruget i forhold til ill. 234
ændres minimalt.
Energiforbrug: 52,1 kwh/m2 år
0,3% højere energiforbrug pr. m2, pr år.
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Ill. 235

Ill. 236. Stemningsbillede af ill. 234. I øjenhøjde er forskellen på taghældningerne
ikke så tydelige, men derimod bliver den forreste bygningsvolumen meget dominerende.

Ill. 237. Stemningsbillede af ill. 235. Bygningen virker mere harmonisk.
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UDVIKLING AF PLANLØSNING
Flere steder i boligen, er der områder, hvor planen ikke
er helt løst. Området med bryggers og vaskerum, samt
badeværelse, fungere ikke optimalt, da man skal gennem
bryggerset, for at komme til badeværelset.
Problemet er også størrelsen på bryggerset i forhold til
brugen af den. Der er gennemgang til toilettet denne vej,
hvilket medføre at vasketøjet ikke kan hænge til tørre på
et traditionelt tørrestativ alligevel, da det dermed vil hindre gennemgangen. Desuden anvendes meget areal til
bevægelse i forhold til brugen af rummet.
Derudover forekommer der et lidt ubrugeligt hjørne i boligen (markeret med cirkel).

Badeværelse

NORD
Vask / Bryg

Indgang

Ill. 238 1:200

På baggrund af forskellige overvejelser er der arbejdet
videre med planløsningen. Der er lavet undersøgelser
om forøgelser af volumner, så de 4 massive volumner på
boligen har forskellige størrelser, men det er besluttet at
beholde den oprindelige størrelse, for ikke at ødelægge
konceptet. Den endelige planløsning ser derfor ud, som på
ill. 240, s. 111.

110

Kontor

Medieværelse

Parkering

Badeværelse

Bryggers funktion

Bryggers funktion/ vaskerum
sommer

Bryggers funktion/ vaskerum

Vigtualierum
Ophold

Alrum

Køkken funktion

Køkken funktion
sommer

Ill. 239. Der er på samme tid arbejdet
med, om nogle af de praktiske funktioner som indgang, bryggers, vaskerum
og køkken kan kombineres, så de deler
arealerne og giver dermed en bedre udnyttelse af boligen. Desuden er der arbejdet med placering af vigtuialierummet og udnyttelse af udearealet, som
forekommer mellem parkeringsarealet
og boligen.
En form for afskærmning

Evt. vindfang

Bryggers funktion

Vaskerum og
tørrerum
Køkken funktion

Køkken funktion
sommer
Vigtualierummet

Samme princip
som på østsiden.

Se s. 112 - 113
Ill. 240.
1:200

Der er desuden arbejdet videre med muligheden for foranderlighed, så bygningen skifter karakter efter årstiden.
Ideen er at bygningen om vinteren er en lukket og indadvendt enhed, evt. med
huller i reposet. Om sommeren kan bygningen så åbne sig op imod øst og vest,
så uderummene bliver en del af boligen. Når facaden er åben, er væggen glasbeklædt, så der ikke skal lukkes af om natten, men er sikret imod tyve.
Østsiden anvendes i forbindelse med køkkenet i løbet af dagen. Vestsiden anvendes så om aftenen, når der skal spises, slappes af eller andet. Sydsiden
forbliver en mere lukket del af bygningen, så privatheden i boligen opretholdes
hele året. Mellemrummet mellem garage, vigtualierummet og vaskerummet,
bliver et funktionelt uderum, der anvendes hele året. Om sommeren til ophold
og om vinteren til bevægelse mellem rummene, samt til vasketøj og evt. cykelparkering.
Udformningen af det foranderlige i facaden, er på følgende sider undersøgt.
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Glas

Ill. 241. Vinter: Bygningsvolumet er lukket og der
er eventuel åbent ned gennem udebelægningen.

Ill. 242. Transformation:
Bygningen åbner sig op,
eller lukker sig, ved forandring i forhold til årstiden.

Ill. 244. Vinter: Bygningsvolumet er
lukket og privat.

Ill. 243. Sommer: Bygningen er åben imod øst og
vest, så uderummene bliver en del af boligen.

Ill. 245. Sommer: Bygningsvolumet åbner sig op imod øst og vest.

En anden måde at lave denne transformation, kunne være at skyde væggen til
side, så der også afskærmes imod nord og syd, hvis der også åbnes op ind til
badeværelset.

Ill. 246. Vinter: lukket.

Ill. 247. Transformation.

Ill. 248 Sommer: åben.

En tredje mulighed er, at lade lågen være en del af overdækningen. Der skal
være en form for overdækning mellem parkeringsarealet og bygningen. Det
vælges at arbejde videre med et lågeprincip som ill. 246 - 248, da dette yderligere kan være rumskabende på udearealet om sommeren.
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Ill. 249. Vinter: lukket.

Ill. 250. Transformation.

Ill. 251. Sommer: åben.

Ill. 252
Den endelige udformning af lågerne, ser ud som på ill. 252, når den er åben om
sommeren. Når den er lukket vil den være næsten skjult, som på ill. 253. Bag
lågen, vil der være en glasvæg, med en dobbeltdør, som kan åbnes, når lågerne
står åbne. Lågerne er ikke detaljeret, en fungere i princippet som en stor dør,
med ekstra tykke lister, så kulden kan holdes ude, når lågerne er lukkede om
vinteren. Med denne udformning af lågerne, skabes en væg på udearealet om
sommeren, så man kan sidde med ryggen dækket fra ankomstområdet. Derved
bliver området mere behageligt og der skabes rum på udearealet.

Ill. 253

113

ENDELIG PLANLØSNING
Den endelige planløsning ser ud som på ill. 254. Inde i boligen er der arbejdet
med de enkelte rum, så også disse har mulighed for at åbne sig op, og blive
en del af de store rum. På denne måde er boligen udformet moderne, med
mulighed for en helt åbent grundplan, og med foranderlighed både indvendigt
og udvendigt.

Rumligt snit ill. 255

Rumligt snit ill. 256

1. sal

Stuen

Ill. 254
1:200
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Ill. 255
Rumligt snit

Ill. 256
Rumligt snit
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