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SYNOPSIS

[In english]

Forord

The purpose of this project is to design a cultural house placed on

Denne rapport er udarbejdet som afgangsprojekt på 10. semester,

the edge of Faxe limestone quarry. Faxe is situated in the southern

Architecture & Design uddannelsen på Aalborg Universitet.

part of Sjælland and the building of this project is placed between

Selvom design porcessen har været en iterative proces er rapporten

the city and the quarry. As a fundament for this project a program

skrevet så de forskellige faser er kronologisk fremstillet.

has been made as a base for the design phase. In the design phase a

Flere design skalaer er knyttet til hinanden eller tager afstand fra

design suggestion was made.

hver andre, men er altid forenet for at styrke hinanden. Derfor kan

The building has a simple white facade with window band,that un-

der under rapportens gennemgang af projektet forekomme design-

derlines the long building volumes slim shape. In the middle of the

løsninger, som er udviklet på et senere tidspunkt, eller omvendt for

building a café has been placed. This café is situated at the main

at linke til flere skalaer og værktøjer.

entrance and leads light and the culture street throughout the café.

Udgangspunktet for projektet er beskrevet i programmet, mens den

The café takes its inspiration from the fossils of Bryozoans. This can

iterative proces er beskrevet i procesdelen og appendiks. Resultater

be found in Faxe limestone quarry. The building has two more func-

fra simuleringer og beregninger er brugt under vejs i relation til

tions which are a movie theater and a museum. There has been put

udviklingen af designet og vises også i procesdelen, hvor de imple-

effort into the functional parameters of these functions.

menteres med de arkitektoniske parametre i udviklingen af projektet. Præsentationen konkluderer rapporten, og giver læseren en
forståelse af de visuelle og rummelige udtryk for projektet.
I dette projekt er referencerne gengivet i overensstemmelse med
Harvard metoden ved måder at henvise til litteratur, hjemmesider,
eller lignende. Referencer til illustrationer er angivet ved løbende
numre gennem hele rapporten. Referencer til appendiks og vedhæftede filer er angivet med bogstaver.
En cd er placeret bagerst i rapporten, med digitale dokumenter og
filer fra projektet; pdf af projektet, STAADpro filer og BSIM filer.
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INDLEDNING
Det er vigtigt at, vi som arkitekter forstår at de rum
vi formgiver, er en vigtigt del af den oplevelse som de
besøgene får, når de kommer og opholder sig i bygningen. I Konkurrencen ”Kulturhus på kanten” ligges der
op til at der formgives et samlingspunkt for borgere i
Faxe, der åbner sig op mod Kalkbrud. Det vil derfor i
dette projekt blive arbejdet med, at de besøgende får
en oplevelse gennem arkitekturen, som er inspireret
af den unikke konteksten, og forbinder sig både til
kalkbruddet og byen.

ill.1.
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Mand der leder efter fossiler i Faxe kalkbrud

METODE
Dette afsnit har til formål at beskrive metoden, som bliver anvendt
til at udvikle dette projekt.
Metoden der bliver brugt i dette projekt er den integrerede desingproces (IDP). Den indeholder 4 faser. Program fasen, skitse fasen,
syntese fasen og præsentation af projektet.
Måde man bruger metoden på i praksis ER, at man arbejder samtidig
med arkitektoniske løsninger, også arbejder med tekniske principper
og systemer. Ved at kombinere de to ting i en iterativ proces giver
det et bedre integreret projekt.

Design forslag

Vision

Program analyse
kontekst
funktioner
indretning af museum
design kriterier
rum program

Skitsering koncept
formstudier
skitsering
modeller
overslags kalkulationer
- konstuktion

Synthese detaljering
dokumentation
beregninger
modeller
visualiseringer
detaljeringer
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HVOR ER VI?
Projekt tager udgangspunkt i en arkitektur konkurrence kaldet ”Kulturhuset Kanten”, der er udskrevet af Faxe kommune, om at lave
et kulturhus til det kommenen KULTURSTRØG i Faxe. Byggefeltet
ligger på kanten af Faxe kalkbrud mellem bruddet og byen, i et
åbent grønt park område. Efter mange år hvor byen har lagt ryggen
til kalkbruddet, vil man nu med dette projekt knytte bruddet bedre
sammen med byen.
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MOTIVATION
Motiveringen for at lave dette projekt, kommer fra muligheden for
at arbejde med det unikke site. Med byen Faxe på den en side og
store Faxe kalkbrud på den anden. Projektet ”Kulturhuset Kanten”
muliggøre et interessant arbejde med en Arkitektur med inspiration
fra kalkbruddet, og at formgive et kulturhus som bliver et samlings
punkt for beboere i Faxe, og trække turister til byen. Dette projekt
er første skridt på vejen til at lave et KULTURSTRØG, på kanten af
kalkbruddet. Hermed åbnes Faxe by op mod kalkbruddet.
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ÅNDEN PÅ STEDET

10
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KONTEKSTEN
Sitet er placeret på et større grønt område, med spredt beplantning. Byggefeltet ligger på kanten af kalkbruddet, som åbner sig op
mod øst. Den nærmeste bygning er Faxe Vandrehjem, som er lav
bebyggelse i 1-2 etager. Vandrehjemmet ligger nord for sitet. Mod
nordvest i 5 min gåafstand ligger Faxe bymidte. Vest for sitet ligger 25-30meter høje Faxe Vandtårn, og Faxe Kirke med tilhørende
størrer Kirkegård, der strækker sig mod syd. Kirken er den ældste
bygning i Faxe. Mellem Kirken og sitet ligger der et par tennis baner.
Placeringen af sitet på det åbne grønne område, med kalkbruddet
mod øst og uden nærbebyggelse, gør at kulturhuset bliver mere
eksponeret for omgivelserne.

Projektet skal relatere sig til både Faxe by og kalkbruddet.
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ill.2.

3 Billeder af de mest markante bygninger i området

Faxe vandrehjem
Faxe bymidte

Grønt område

Faxe Vandtårn

SITE
Faxe kirke og
kirkegård

Kalkbruddet

Tennis baner

Grønt område Grønt område

Mark
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VISION FOR OMRÅDET
Faxe kommune har en vision om et kulturelt knudepunkt, på området mellem Faxe kalkbrud og byen, som skal hedde KULTURSTRØGET.
På grund af områdets nære placering til Faxe bymidte, og den
unikke tilknytning til Faxe kalkbrud, ses området som ideelt til at
samle kulturelle tilbud og i fremtiden være et rekreativt tiltrækkende område både for turister og borger i Faxe.
Projektet ”KULTURSTRØGET” er opdelt i 3 etaper.
I første etape skal der anlægges ”Kulturhuset Kanten” som indeholder GeoMuseumFaxe og Café Biografen med en café og en Open
Air scene. Dette vil blive behandlet i denne rapport. Yderligere skal
der skabes attraktive byrum i Faxe bymidte, samt beplantning af en
allé langs Østervejs østside.
I anden etape forlænges og udbygges KULTURSTRØGET med parkering og en rundkørsel, hvor Østervejs møder Gl. Strandvej.
I tredje og sidste etape forlænges KULTURSTRØGET mod syd med
supplerende byggefelter samt udbygning af GeoMuseumFaxe evt.
med en adgang direkte ned i kalkbruddet.
Disse 3 etaper strækker sig fra 2008-2033.

Kulturhus kanten skal fungere som et rekreativt samlingspunkt for borger i Faxe, og tiltrække turister.
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HISTORIE

Ny strand

vej

Østervej

Fremtidigt Kulturstrøg

Gamle

SITE

strand

vej
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N

VIND OG LYS FORHOLD
For at skabe et overordnet forståelse af sol- og vindforhold på sitet,

20h

4h

18h

6h

undersøges disse med henblik på at optimering af inde klimaet med
passive energi tiltag.
Sitet ligger åbent mode øst og er derfor eksponeret mod morgen
solen. Dette gør det mulig at optage den passive sol energi, om
morgenen hvor bygninger er mest kold. Sitet ligger også meget
åbent mod syd, hvilken kan give for meget varme om sommeren og
give passiv sol energi om vinteren. Mod vest skærmer byen for aften
solen.

SITE

16h
14h

12h
Sommer
Equinox
Vinter

S

16

8h
10h

N

0

30

33

Faxe ligger på toppen af Faxe banke, hvilken udsætter

30

60

0

byen for en del vind. Sitet ligger dog i læ af byen , som
vil tage en del vesten vind. Der vil komme en del kalk
støv fra bruddet når det er varmt og tørt, som kunne
give problemer for at bruge naturligt ventilation.

SITE

V

Der skal minimeres vindues areal mod syd for
at minimere overophedning.

Ø

5%

10%

12

0

0

24

15%

21

0

S

0

15

20%

Procent:
> 11,0 m/s
5,0 - 11,0 m/s
0,2 - 5,0 m/s
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HISTORIE
Faxe
Faxe er en by på små 4000 indbyggere, som ligger på Sydøstsjælland. Byen
kan dateres helt til bage til vikingetiden, hvor den med sin placering på faxe
banke havde frit udsyn over det omkring liggende landskab. Det store kalkbrud ligger øst for byen, og er med sin størrelse og hvide kalk meget markant
i landskabet. Faxe Bryggeri og slikfabrikken Haribo giver mange arbejdes
pladser til byen. Deres fabrikker er markante i bybilledet. (www.wikipedia.
org)
Kalkbruddet
For mange millioner af år siden var Danmark dækket af hav. På bunde lå der
nogle stort koral rev, som indeholdte et rigt dyreliv, med alt fra små skaldyr
til større patte dyr. Mange af de små organismer og koralerne indeholdte kalk,
som med tiden blev aflejret i store mængder på havbunde. Det er den kalk
som bliver brudt i Faxe kalkbrud i dag.
Faxe kalkbrud er et af de bedste steder at find fossiler i Danmark. Grunde
til dette er den store mængde af koral kalk, som er i Faxe. Der har igennem
tiden været meget fokus på Faxe kalkbruds enestående fossiler. I 1800 tallet
kom den franske geolog Desor på besøg i kalkbruddet, og blev så fascineret af
de mange forstenede dyr at han opkaldte tidsperioden, som kalken stammede
fra, for Danien opkaldt efter Danmark. (Damholdt og Rasmussen)
Man ved ikke helt hvor længe der er blevet brudt kalk i Faxe, men det første
skreven bevis er fra år 1167, hvor en biskop bestiller kalksten til byggearbejde i København.( www.denstoredanske.dk) Der er siden den gang blevet
brudt kalk i større eller mindre grad, sådan at bruddet størrelse i dag er på 1
km2. Faxe kalkbrud er det største menneske skabt hul i Danmark.

Projektet skal have en fysiks og en arkitektonisk relation til
både byen Faxe og kalkbruddet.
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ill.3.

Fossil fra Faxe kalkbrud

ill.4.

Fossil fra Faxe kalkbrud

ill.5.

Historisk billede der viser hvordan man brød kalk i gamle dag
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FREMTIDEN FOR FAXE KALKBRUD
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Kalkbruddet vil ænder sig,
fra et støjende
1. Adgangssti
2. Adgangsvej for kørende
menneske skabt hul, til et
hul der med tiden
3. Amphiteater
4. Besøgscenter
vil bliver overtaget af naturen
5. Biograf og igen.
kulturhus Bruddet
6. Bypark
7. Bådudlejning
vil blive brugt som et stort
rekreativt område
8. Dinosaurernes skov
9. Dyrefolde skal indpasses
for borgerne i Faxe. Projektet
10. Fossilmark m. koralkalk
og bryozokalk
til kalkbruddet nu og i fremtiden.
11. Gamle sorteringsanlæg
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er at det skal bruges til rekreative brug, såsom idræt og gå
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brugbart og tilgængelig.
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ned i bruddet. Dette skal give en bedre kontakt mellem

12. Geologisk Eksperimentarium
13. Geologisk Museum
14. Geologisk vindue
med "tidssti"
15. Hytter
16. Jorddeponi
17. Jordvolde
18. Kalkindvindingsområde
19. Kalkplanteskole
20. Kalkværksmuseum
21. Kantsti
22. Kaproningsbane
23. Klubhus
24. Kunstig bakke
25. Kunstige øer
26. Køreteknisk anlæg
27. Materialgård
28. Motocrossbane
29. Mountainbike-bane
30. Ny vej (Østervej)
Fremtidsplan
for Faxe
31. Ny bydel m. udsigt
32. Off-roadbane
33. Rideklub
34. Roklub
35. Rollotårnet (nyt)
36. Skibakke
37. Skovindvandring
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OPLEVELSE AF ET VIDENS MUSEUM
Dette afsnit handler om hvordan de besøgende skal opleve udstillingen i museet, og hvordan det kommer til udtryk i arkitekturen.
Afsnittet bygger på personlige besøg til Statens Geologisk Museum,
det nye opførte GeomuseumFaxe, Natur Historisk Museum i Aarhus,
Statens Museum for Kunst, Aalborg Kunstmuseum og andre.

I dette projekt vil der blive arbejdet med at arkitekturen underbygger den funktion, som rummet skal
indeholde. Der skal laves et flow gennem udstillings
lokalerne som forstærker udstillingen og helheds oplevelsen af GeomuseumFaxe.

Museerne opdeles i 2 kategorier. Museer for Kunst og Museer til
Viden. Dette gøres fordi brugeren af de to typer museer er forskellige. De museer som udstiller viden har overvejende mange børnefamilier og specifik interesserede i viden, hvor museer der udstiller
kunst har flere par og ældre som publikum.
De to typer museer adskiller sig ikke kun på målgruppen men også
på rumoplevelsen. Kunstmuseerne bruger store enkelte hvide rum,
hvor billederne hænger på væggene. De besøgende går så rundt og
fordybe sig i netop det billede som de synes er interessant. Der er
ofte siddepladser i udstillings lokalet, hvor de besøgene kan sidde
og overskue flere malerier på en gang. I mange kunstmuseer bliver
der brugt defus dagslys, for at få den bedste gengivelse af farverne
i malerierne.
Videnskabelige orienterede museer formidles der udstilling anderledes. Der er som regel fokus på at fortælle en historie, gerne
ved hjælp af ting udstillet i montere, opstillet i en tidsmæssig
sammenhæng. Der er fokus på læring og udbredelsen af den viden
som udstillingen tilbyder. Dette kan komme til udtryk i rumoplevelsen, da et rum kan forvandles til en is grotte, eller en steppe med
vilde dyr. Nogle af de udstillede ting som bliver fremvist er meget
lys følsomme, derfor bliver der brugt en del kunstigt belysning i
iscenesættelse af udstillingerne.
ill.7.
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Statens museum for kunst

ill.8.

Den permanente udstilling på Geomuseum Faxe

ill.9.

ill.10.

Koral fossiler

ill.11.

Statens museum for kunst

Forhistoriske knogler i glas montre, Naturhistorisk museum, Århus
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FUNKTIONERNE
GeomuseumFaxe

Cafè

GeomuseumFaxe skal være et sted hvor man kan opleve og fordybe

Cafèn skal være et samlings punkt for museet og biograferne, og

sig i historien bag kalkbruddet. Der skal være et sammen spil mel-

være et mødested for folk i Faxe, når KULTURSTRØGET er færdigt.

lem udstillingen på museet og de oplevelser man selv kan få ved at

Cafèn skal placeres centralt i bygningen, med fælles indgang til

tage ned i kalkbruddet.

kulturhuset. Der skal i cafèen kunne sælges billetter til både bio-

Geomuseumet skal indeholde en permanent udstilling, som skal

grafen og museet. Alt salg af museumsvare skal også ske fra caféen,

udgøre 2/3 af det samlede udstillings areal. Den permanentet

foruden salg af slik, popcorn, sandwich osv. til biograf gæsterne.

udstilling har Temaet ”Det Forstenede Hav”, og skal tage udgangs-

Det er vigtigt at der i rummet er plads til at skoleklasser, der

punkt i de mange fossiler som der er indsamlet i kalkbruddet. Der

besøger museumet, kan sidde og spise deres madpakker, uden at

skal i den permanente udstilling være udsigt udover kalkbruddet.

det berøre cafèns andre gæster.

I den sidste 1/3 skal der være et fleksibel udstillings areal, med
fokus på børns legende tilgang til viden. Det skal fungere som et
åbent værksted for museets ansatte, således at publikum kan se
fossiler bliver præpareret og hvordan forskere arbejder til dagligt.
Her skal der være adgang til det fri, så det er nemt at komme fra
værkstedet ned i kalkbruddet. Hele udstillings rummet skal minimum have en rum højde på 4m, og have sollys. Det skal være muligt
at kunne fastgøre tunge ting, der skal buges i udstillingen, i loftet.
Der skal være en fysiks kontakt mellem den permanente og fleksibel
udstilling.
Biograf
Der skal i Kulturhuset være to biografsale. Biograferne skal kunne
drives separat, men bruges af museumet til undervisningsfilm. Der
skal kunne køres den samme film i begge sale samtidig. I tilknytning
til biografen skal der være et kontor med dagslys. Biografen skal
være handicapvenlig.
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For Geomuseumet gælder at arkitekturen skal give
plads til at fordybe sig i udstillingen. Den permanentet udstilling har temaet ”Det Forstenede Hav” og det
skal komme til udtryk i arkitekturen. Der skal være
udsigt fra udstillingen ud over kalkbruddet.
I Biografen skal der kunne køres den samme film i
begge sal samtidig. Kontorerne skal have dagslys.
I projektet skal de 3 funktioner sættes sammen til en
bygning. Cafén skal være det centraler mødested for
Faxes borgere, og byde folk velkomme til Kulturhuset
”Kanten”. Fra Cafén skal alt salg foregå, og man skal
kunne komme videre ind i biografen og museet.

FLOWDIAGRAM
Museum

- Depot

- Fleksibel udstilling

- Permanent udstilling

- Publikumstoiletter
- Handicaptoilet/puslerum

- Kontor

- Personaletoilet
- Personale garderobe
- Rengøringsrum

Café og øvrige facilliteter

- Garderobe
- Depot til udendørs cafémøbler

- Teknikrum
- Foyer med
vindfang

- Café, lounge
og koldt køkken

- Depot, café
og museumsbutik

- Biografkontor

BIOGRAF

- Sal 2, 101pladser

- Lyd- og lyssluse

- Sal 1, 174 pladser

- Operatørrum
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RUMPROGRAM
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DESIGN KRITERIER
-

Projektet skal relatere sig både til byen og kalkbruddet

-

Kulturhus kanten skal fungere som et rekreativt samlingspunkt for borger i Faxe, og tiltrække turister

-

Projektet skal have en fysiks og en arkitektonisk relation til både byen Faxe og kalkbruddet.

-

Projektet skal indpasses til kalkbruddet nu og i fremtiden.

-

Der skal minimeres vindues areal mod syd for at minimere over ophedning.

-

Arkitekturen skal underbygger den funktion, som rummet skal indeholde.

-

Der skal være et flow gennem udstillings lokalerne som forstærker udstillingen.

-

Arkitekturen i museet skal give rum til at fordybe sig i udstillingen.

-

Den permanentet udstilling har temaet ”Det Forstenede Hav” og det skal komme til udtryk i arkitekturen.

-

Der skal være udsigt fra udstillingen ud over kalkbruddet.

-

I Geomuseumet skal arkitekturen give plads til fordybelse af udstillingen.

-

I Biografen skal man kunne vise den samme film i begge sal samtidig, fra det samme rum.

-

Cafén med fællesindgangen til de 3 funktioner, skal være det centrale sted i kulturhuset.

-

Alt salg skal foregå fra cafén.
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VISION
Visionen for projektet er at lave et Kulturhus der identificerer sig med den unikke kontekst, og
visuelt åbne sig op mod kalkbruddet. Kulturhuset skal blive et samlingspunkt for de lokale borgere
og tiltrække turister. Arkitekturen skal forme den samlede ramme for Café, biografen og GeomuseumFaxe som en helhed, og være en del af den oplevelse det er at komme til ”Kulturhus Kanten”.
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PROCES
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DE FØRSTE SKITSER
De første skitser der blev tegnet frit, er fra forskellige koncepter og idèer. Der blev taget udgangspunkt i designkriterierne og kvadrat
meterne fra rumprogrammet.
Der blev hurtigt fundet frem til 3 konceptuelle ideer som der kunne arbejdes videre med.
Fugl, Koral og Mosdyr. Det var også under de første skitser, hvor der blev lavet et løst funktions diagram. Diagrammet har holdt overordnet hele processen igennem. Idèerne i diagrammet var at indgangen orientere sig mod byen, og sammen med cafèen fungere
som fælles indgang til de to andre funktioner, og være samlingspunkt for kulturhusets besøgene. Geomuseet skulle orientere sig mod
midten af kalkbruddet, så der er en kontakt mellem museumets udstillinger og bruddet. Biografen skulle skærme mod syd, og med sine
mere lukkede facader skærme for solvarme.
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DE 3 KONCEPTER
De næste 3 afsnit vil gå lidt i dybden med hver af de 3 skitserede koncepter som
der er blevet tegnet mest på i koncept fasen. Hvert afsnit kommer ind på fordele og
ulemper omkring konceptet, og hvilket koncept der er valgt.

KONCEPT FULG/ØGLE
Dette koncept tager udgangspunkt i ideen om en fulg/øgle der lander på kanten af
kalkbruddet, og spreder sin vinger ud. Denne idè er inspireret af Eero Saarinen´s
Internationale terminal i JFK lufthavnen i New York.
Dette koncept har ingen konceptuel relation til konteksten. Man ville med lidt god
vilje kunne sige at det var en flyve- øgle fra fortiden, og med dèt sige at der var
en relation til den kalk der bliver brudt på stedet. Men da der var hav på den tid
kalken blev dannet, har der næppe været flyve- øgler. Dette koncept er valgt fra
på grund af manglende relation til konteksten.
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ill. 12. JFK international lufthav
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KORAL KONCEPT
Koral konceptets idè tager udgangspunkt i kalken fra
kalkbruddet. Den kalk der bliver brudt stammer overvejene fra døde koraler. Dette ville give en relation til
kalkbruddet, men med den meget organiske form vil
bygningen afvige for meget fra den bymæssige kontekst.
Den organiske form vil bliver for markant i bybilledet.
Herved vil signalværdien blive for høj.
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ill. 13. Levnene koraler på haves bund
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MOSDYR KONCEPT
Idèn til dette koncept kommer fra nogle af de forssiler man finder i
kalkbruddet. Kalken i kalkbruddet består af 2 typer kalk, koralkalk
og bryozoen kalk. Bryozoenkalken stammer fra et lille dyr som på
dansk heder mosdyr. Mosdyr lever i kolonier og når de formere sig
vokser kolonien, og breder sig ud over dens omgivelser, lige som
mos, her af navnet. Når en koloni dør, er det ligesom i koralerne,
der dannes kalk.
I starten blev der i projektet fokuseret meget på at bruge inspirationen fra den struktur som er på mosdyrets forssil, og bruge det
som et konstruktivt system, der brede sig ud over hele bygningen.
Der ville i dette koncept være en klar reference til kalkbruddet,
men også til byen, gennem de mere rektangulær former. Ydermere
ville der være en reference til fremtiden, hvor kalkbruddet igen vil
bliver overtaget af naturen. Det er mosdyrets koncept, der er arbejdet videre med, og udviklet til det endelige design forsalg.
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ill. 14. Død mosdyrs koloni på tang

ill. 15. Mosdyrs fossil
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PLANER
I designet af planerne, var noget af det første der blev gjort, samtidig med de første skitser, at bruge arealerne fra rumprogrammet
til at lave en grov skitse af planet. Det var disse undersøgelser som
ledte til funktions diagrammet i afsnitte ”DE FØRSTE SKITSER”.
Disse undersøgelser leder fra til et plan hvor biografen ligger mod
syd og virker som klima skærm. Museet orientere sig mod midte af
kalkbruddet, og caféen danner en s form som leder kulturstrøget
igennem bygningen. I dette grundplan kom der nogle ubrugbare rum
udenfor. Der blev efter dette prøvet flere planer af, der igen gav
nogle dårlige uderum, havde forkert orientering eller var for rodet.
Den endelige plan tager udgangspunkt i et mere enkelt plan, hvor
biografen og museèts rektangulære volumener mødes med caféen,
der orientere sig mod byen og det knæk der er på Østervej.
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MUSEET
De vigtigste parameter for museet var, kontakten til kalkbruddet,
relation til den permanente udstilling, flow gennem museèt og rum
til fordybelse.
I de første skitser blev der arbejdet meget med flowet i et plan.
Men for at få en bedre relation til den permanente udstilling, er der
valg at ligge den permanente udstilling ”Det forstenede hav”. Der
handler om havbunden for 62mio. år siden, ned i jord, så man får
fornemmelsen af at man går ned på bunden. I de første skitser blev
der tegnet på et stort facade vindue i museet, så man kunne få det
store vue ud over kalkbruddet. Ved at føre den permanente udstilling et niveau ned, er der arbejdet med to kik. Et hvor man fra den
fleksible udstilling har det store kik ud over kalkbruddet, og et fra
den permanente, hvor man får det dramatisk kik ned i bruddet, som
forstærkes ved at lade museet hænger ud over kanten af bruddet.
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CAFE
Caféen skal virke som samlings punkt for alle bygningens gæster, og
være samlingspunkt for volumener fra de to andre funktioner. Her
skal der være rum til at mødes, snakke, spise og slappe af. Der er
arbejdet med at have et lyst rum som trækker både byen og kalkbruddet ind i.

TAG
Der er arbejdet meget med at bruge inspirationen fra mosdyrs
fossilerne. I de første forsøg blev der forsøgt at perforere facaden
med cirkulere huler. Dette gjorde at facaden blev meget åben, og
der blev lukkede for meget direkte sollys ind. Det var i det hele
taget problemer med at taget havde for meget glas. Der blev også i
de første skitser forsøgt med et mere organisk tag, der forsøgte at
vokse ud over bygningen, og herved opnåedes en klar reference til
mosdyrenes koloniers måde at vokse på. Men den organiske form var
en for stor kontrast til de andre mere rektangulære former, så der
blev valgt at have en mere enkelt outline som formmæssigt passer
til de andre former, og inden for denne outline, have nogle organiske former.

42

43

44

45

Til taget er der blevet arbejdet med et konstruktivt system af stål som har inspiration fra mosdyrs fossilernner, hvor de er blevet beregnet på forskellige profiler.
De 3 der er vist her er alle runde stål profiler på 6cm, 8cm og 10cm. (se beregninger i Appendiks A)
Profilet på 6cm virker meget spinkelt, denne giver også en nedbøjning i midten af
cafèen på 86mm. I midten af caféen er der et spænd på 7 meter og det skal derfor tilstræbes at nedbøjningen ikke bliver på mere en 35mm (7m/200=0.035m).
Profilet på 10cm giver en nedbøjning på 81mm. Der er forsøgt med forskellige
gods tykkelser, uden at kunne komme under de 35mm. Ved dette profil begynder
egenvægten at spille ind. Stål gitteret virker nu også mere massivt.
Ved profilet på 8cm virker konstruktion mere elegant. Her fås en nedbøjning på
31mm. Dette er under de 0.035mm. Dette profil vælges. Dette profil giver det
rette udtryk og har ikke for stor nedbøjning.
I undersøgelserne af det konstruktive system er det tydeligt at der er et problem
med stor nedbøjning på udhænget i café, hvis det kun skal bæres af stål gitteret.
Det er nødvendigt med nogle skjulte stål profiler i taget til at bære udhænget.
I BSIM er der blevet analyseret på en simplificeret model af cafe rummet. Formålet med analysen er at finde det optimale areal af vinduer i taget, uden at der
bliver for varmt i caféen. Før BSIM undersøgelsen er der lavet en Dial-europe
undersøgelse, der viser, at uden ovenlys, er der stadig en dagslysfaktor på over
2% i caféen (se Appendiks C). Det ønskes stadig at have noget ovenlys, der bryder
tagfladen op og underbygger den blotlagte stålkonstruktion.
Der vises her 3 resultater fra BSim undersøgelsen, på henholdsvis 40m2, 20m2 og
13m2. Der er valgt at bruge 13m2 ovenlys, da den giver et resultat der overholder
det tilladte, på nær 2timer over 27grader. (se Appendiks B).
På baggrund af BSIM analysen blev der også lavet en vurdering af de store glasfacader.
Der ønskes at have store glasfacader, for at trække byen og kalkbruddet ind i
bygningen. Glasfacaderne giver et problem med hensyn til overophedning, derfor
er der valgt at have så stort et udhæng på taget, for at kunne skygge på de varme
sommer dage.
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ill. 16. Profil med diameter på 6cm

ill. 19. Tag med 40m2 ovenlys

ill. 17. Profil med diameter på 8cm

ill. 20. Tag med 20m2 ovenlys

ill. 18. Profil med diameter på 10cm

ill. 21. Tag med 13m2 ovenlys
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FACADE UDTRYK
Ideen med åbningerne i facade, ER, at de skal underbygge de lange
volumenes retning. Der blev hurtigt taget en beslutning om at vinduerne skulle fremstå som lange vinduesbånd i facaden. Forskellige
former blev afprøvet. Et af vinduesbåndene var vandret for neden
og fulgte tagets hældning for oven. Men på grund af båndenes
længe blev vinduet for stort i den ene ende. Dette gjorde at vinduet ikke virkede lang og elegant, men mere som et hul i væggen.
Derfor blev der valgt et mere enkelt vindues bånd med en højde på
0,5m. Disse vinduesbånd underbygger de lange volumener, og passer
godt til det overordnede elegante og lette udtryk.
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PRÆSENTATION
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Site plan 1:1000
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Øst facaden

Vest facade

Nord facade

Syd facade
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PLANER
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Permanent udstilling
Fleksibel udstilling
Café
Personale område
Vente område
Lille sal
stor sal
Operatør rum
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Indgangspartiet byder gæsterne velkomme til Kulturhus Kanten.
Man kan igennem de store glas facader skimte kalkbruddet.
56

Caféen er det centrale rum i bygningen. Her kan man gå ud til de andre funktion, eller bare sidde og nyde lidt mad.
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Ved indgangen til museet leder en trappe op til den fleksible udstilling i Geomuseum kanten.
Her starter din tur tilbage til tiden hvor kalken blev dannet.

I den fleksible udstilling er der panorama udsigt ud over kalkbruddet.
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Fra den fleksible udstilling bevæger man sig ned til den permanente udstilling, hvor man først møder en væg af kalk, der kan
fortælle historie fra kridttiden. I rummet kan man slentre rundt og se de mange fossiler som er hentet op fra kalkbruddet.
60

Når man kommer tilbage i café får man et kik ned af venteområdet og gangen ned til biografen.
Dette område kan også bruges af café gæster som gerne vil sidde lidt afsondret.
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PERSPEKTIVERIN
Faxe kommune har i oplæget til konkurrencen ”Kulturhus på kanten” ønsker et nyt kulturhus på kante af Faxe Kalkbrud mellem bruddet
og byen. Dette projekt har udarbejdet et design forslag med udgangspunkt i denne konkurrence. Sitet byder på en unik kontekst, med det
store kalkbrud på den en side og provins byen Faxe på den anden. Fokus for projekt, har været, at forbinde byen og kalkbruddet gennem
bygningens arkitektur, og lave et samlingspunkt for byens borger.
Forbindelsen mellem by og kalkbrud
Kulturhusets kanter forbinder byen Faxe og det store kalkbrud på flere måder. Det fysiske opnås ved, at bygningens museumsdel, orienter
sig mod midte af bruddet og hænger ud over kanten til buddet, så den er ved at kravle ned i bruddet. I caféen er der store glasfacader, der
åbner sig op mod både bruddet og byen, så når man befinder sig i caféen, får et kik mod begge. Til konstruktionen af taget i caféen, er der
hentet inspiration fra mosdyrs fossiler, der kan findes i kalkbruddet.
Udefra
Kulturhuset ligger på kante af kalkbruddet og med sine hvide volumener, kan man ikke undgå at se det, når man passere forbi, på Østervej.
De rektangulere former forbinder bygningen med byen og de hvide facader forbinder bygningen til kalkbruddet. Nå man går ad det kommende kulturstrøg, vil man møde bygningen, og blive ledt igennem den. På sigt have muligheden for at gå ned i bruddet.
Café
I Caféen bliver man forbundet med de 2 andre funktioner. Her kan man vente på, at man skal ind i biografen, eller side og nyde lidt mad
efter man har fordybet sig i Geomuseets spændende udstilling. Her vil der opstå, et uforpligtende møde mellem Kulturhusets besøgene.
Man vil kunne betragte den elegante tagkonstruktion, og forhåbentlig, kunne se inspirationen fra forsillerne fra bruddet.
Museet
I museet bliver man ledt gennem først den fleksible udstilling, kik ud over kalkbruddet, og videre ned i den permanente udstilling ”Det
forstenede hav”. I den permanente udstilling får man et dramatisk kik ned i bruddet.
Tanker til videreudvikling af projektet
Der er ikke i dette projekt arbejdet meget biograf funktion. Der kunne med fordel ses på akustiken. Akustiken kunne også med fordel undersøges i museet. Med hårde materialer på vægge og gulv vil efterklangstiden være meget høj.
I Caféen kunne der ses mere på design løsninger, der kunne optimere indeklimaet. En mulighed kunne være naturlig ventilation. Der kunne
i konstruktionen ses mere på udhænget på taget og få det optimeret.
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Nede fra kalkbruddet kan man se ”Kulturhus Kanten” hænge ud over kanten og åbne sig op med kalkbruddet.
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FACADE UDTRYK
STÅL GITTERKONSTRUKTION
Der regnes på en stål gitterkonstruktion,
Vindsom
modbære
facadeen let tagkonstruktion.
h =bred,
husets og
højde
terræn til kip = af
4m18
Gitterkonstruktion er 28m lang og 12m
erfra
understøttet
b = tagfladens længde = 28m
søjler.
e = den mindste af b og 2h = 8m
Samlet tag areal 336m2
x = e/10 = 0,8m
Der regnes med normal sikkerhed klasse.
z = F + H = e/2 = 4m
Sug
Tryk
PERMANET LAST
- 1,8
F ståbi side
Densitet for materialerne er fundet i Zone
teknisk
65-67
- 0,7
Zone H
Tag bestående af:
- 0,5
Zone J
2mm Zink		
- 0,002m*336m2 = 0,672m3
			
-(0,672m3*7200kg/m3)336m2 = 14,4kg/m2 =
0,144kN/m2
Sug
Tryk
300mm Isolering
- 0,3m*336m2 = 100,8m3
-1
Zone F
-(100,8m3*100kg/m3)336m2 = 30kg/m2=0,3kN/m2
- 0,5
Zone
H
15mm Lydisolerende plade - 0,15*336m2
= 50,4m3
			
-(50,4m3*300kg/m3)336m2
= 45kg/m2
= 0,45kN/m2
- 0,3
Zone J
P			

Vind mod gavl
h = husets højde fra terræn til kip = 4m
b = tagfladens bredde = 10 m
e = den mindste af b og 2h = 8m
x = e/10 = 0,8m
z = F + H = e/2 = 4m

Zone F
Zone H

Tryk
-

Sug
- 1,8
- 0,7

Zone I

-

- 0,5

Zone F
Zone H

Tryk
-

Sug
-1
- 0,5

Zone J

-

- 0,3

= 0,3 + 0,114 + 0,45 = 0,864kN/m2 = 0,9kN/m2

SNE LAST (DA 410)
Variabel last Ψ=0.5
Karakteristiske snelast S
S = Cj * Ce * Ct * Sk
Cj = formfaktor(DS410 7,3,1) = 0,8
Ce = Beliggenhedsfaktoren = 1
Ct = termisk faktor = 1
Sk = Cårs*Sko =1*0.9= 0.9
S			

Lastopland er
0,19m x 0,49m og
bliver optaget af
en 0,5m bjælke

= 0.8 * 1 * 1 * 0.9 = 0,72kN/m2
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z
x

NYTTELAST
Regnes som en person som står på et udvalg udsat sted på taget.
Der bruges en punkt last på 1,5kN (DS410 3,1,5)

Vind mod facade
N			

Vind mod gavl
= 1,5kN/m2

h = husets højde fra terræn til kip = 4m
b = tagfladens VINDLAST
længde = 28m
e = den mindste
af b og 2h = 8m
24m/s
x = e/10 = 0,8m
terrænkategori
z = F + H = e/2 Forstads
= 4m

h = husets højde fra terræn til kip = 4m
b = tagfladens bredde = 10 m
e = den mindste af b og 2h = 8m
x = e/10 = 0,8m
z = F + H = e/2 = 4m

3
Hastigheds tryk qmax kN/m2 =0,58
Sug
Tryk
Tryk
Formfaktor
c
Zone F
Taghældning
0 - 1,8
- 0,7
Zone H
Formfaktor
c på forskellige
zoner
- 0,5
ZoneafI taget. -

Zone F
Zone H

Zone J

b

J

H

VIND

F

Sug
- 1,8
- 0,7

z
x

- 0,5

z
x

Zone J

h
husets
højde fra terræn til kip = 4m
x = e/10
= 0,8m
b
=
tagfladens
længde
z = F + H = e/2 =
4m = 28m
e = den mindste af b og 2h = 8m
Sug
x = e/10 = 0,8m Tryk
z = F +FH = e/2 = 4m
- 1,8
Zone
-

b = tagfladens bredde = 10 m
- 0,3
e =- den mindste af b og
2h = 8m
h
husets
højde fra terræn til kip = 4m
x = e/10
= 0,8m
b
bredde
z == Ftagfladens
+ H = e/2 =
4m = 10 m
e = den mindste af b og 2h = 8m
Sug
x = e/10 = 0,8m Tryk
- 1,8
z = F + FH = e/2 = 4m
Zone

-Sug
0,7
Tryk
Zone H
Zone H
- 1,8
0,5
Zone FI
Zone FJ
- 0,7 = 0,59 kN/m2
Zone =H maksimalt
- hastighedstryk
Zone H
qmax
Karakteristisk
vindlast
kN/m2 -=0,5
qmax * c Zone I
Zone J
Sug
Tryk
-1
Zone F
Zone F
-Sug
0,5
Tryk
Zone H
Zone H
1
--0,3
Zone JF
Zone JF
- 0,5
Zone H
Zone H
- 0,3
Zone J
Zone J
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Tryk
-

-Sug
0,7
1,8
- 0,5
- 0,7

Tryk
Tryk
-

- 0,5
Sug
-1
- Sug
0,5
1
--0,3
- 0,5

-

- 0,3

b
Fb

J

H

F

VI

Jx

H

F

VI

z
H

I

VIND VIND

Zone F
Zone H

Sug
Tryk mod gavl
Vind
-1
h =- husets højde fra terræn
til kip = 4m
Vind mod gavl - 0,5

VIND

Tryk mod facade Sug
Vind
-1
Zone F
h = husets højde fra terræn til kip = 4m
0,5
Zone H
Vind
mod facade
b =- tagfladens
længde = 28m
e =- den mindste af b og
2h = 8m
- 0,3
Zone J

b

F

x

FH

x

z

LASTKOMBINATIONER
Disse lastkombinationer er undersøgt i STAAD.pro
Anvendelsesgrænsetilstand
E1 * P1 * S1,5 * Vf0.5
E1 * P1 * S1,5 * Vg0.5
E1 * P1 * S0,5 * Vf1.5
E1 * P1 * S0,5 * Vg1.5
E1 * P1 * S0,5 * Vf0.5 * N1
E1 * P1 * S0,5 * Vg0.5 * N1
Brudgrænsetilstand
E0,8 * P0,8 * Vf1.5 * 1,1
E0,8 * P0,8 * Vg1.5 * 1,1

ill. 22. Tabel for max nedbøjning for
punktet i center af konstruktionen,
for et profil på 6cm

ill. 23. Tabel for max nedbøjning for
punktet i center af konstruktionen,
for et profil på 8cm

ill. 24. Tabel for max nedbøjning for
punktet i center af konstruktionen,
for et profil på 10cm
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APPENDIKS B
BSIM

ill. 25. 40m2 ovenlys, giver 245timer
over 27grader, og 346 timer over
26grader.

ill. 26. 20m2 ovenlys, giver 75 timer
over 27grader, og 132 timer over
26grader.
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ill. 27. 20m2 ovenlys, giver 28
timer over 27grader, og 65 timer over
26grader.

APPENDIKS C
DIAL-EUROPE

ill. 28. Café med de åbninger der
kommer lys ind af. Unden ovenlys

ill. 29. Diagram der viser dagslysfaktoren i Caféen

