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Each summer Aalborg University’s answer to a 
science center, Universitarium, attracts visitors 
who come to experience scientifi c topics being ex-
plained in a funny and exciting manner. Behind the 
slogan ”Science that changes your world” lies the 
spirit of Universitarium, which purpose is to de-
monstrate how science affects our everyday lives.

Currently Universitarium is housed in the Utzon 
Center at the Aalborg Harbourfront, but there 
is a desire for Universitarium to acquire its own 
building in the future. This project is based on just 
this desire, and a design proposal based on Uni-
versitariums real wishes and demands for a future 
building has been prepared.
 
The design proposal for the new Universitarium is 
placed on the site of the recently closed Tivoli Karo-
linelund. With a location between the harbourfront 
and the future park, a spectacular building that 
emphasizes the style of Universitarium and con-
tributes to the cultural context has been created. 

In the design, emphasis has been put on creating a 
tectonic solution where the building structure con-
tributes to the architectural expression, and where 
a visible structure helps highlight the tectonics. 

SYNOPSIS
Aalborg Universitets svar på et science center, 

Universitarium, tiltrækker hver sommer besøgen-

de, der alle kommer for at opleve naturvidenska-

belige emner blive forklaret på en sjov og spæn-

dende måde. Bag sloganet ”Science that changes 

your world” ligger Universitariums ånd, som har til 

formål at vise, hvordan videnskaben påvirker vores 

hverdag. 

På nuværende tidspunkt har Universitarium til huse 

i Utzon Centret på Aalborg Havnefront, men har et 

ønske om på sigt at få deres egen bygning. Netop 

dette ønske tager projektet her afsæt i, og der er 

udarbejdet et designforslag, som bygger på Uni-

versitariums reelle krav og ønsker til en kommende 

bygning.

Designforslaget til det nye Universitarium placeres 

på grunden for det nyligt lukkede Tivoli Karoline-

lund. Med udgangspunkt i en placering midt mellem 

havnefront og kommende bypark er der skabt en 

opsigtsvækkende bygning, som i sit udtryk frem-

hæver Universitariums stil og bidrager til den kul-

turprægede kontekst.

I udformningen er der lagt vægt på at skabe en 

tektonisk løsning, hvor bygningsstrukturen bidrager 

til det arkitektoniske udtryk, og hvor en synlighed i 

konstruktionen er med til at fremhæve tektonikken.
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Dette specialeprojekt omhandler designet af en ny 

bygning til Universitarium. Med tektonisk design som 

hovedtema har det været et mål at designe en byg-

ning med en klar sammenhæng mellem det arkitekto-

niske udtryk og bygningens struktur.

Specialeprojektet, der er udarbejdet af tre studeren-

de fra Arkitektur & Design ved Aalborg Universitet, 

har forløbet sig over perioden fra 1. februar til 31. 

maj 2011. Som dokumentation for arbejdet i den pe-

riode, er denne rapport udarbejdet. Rapporten viser 

analyse, proces og endelig løsning for det nye Univer-

sitarium.

Som en del af det samlede projekt, foreligger desuden 

en eksamen, som indledes af en fælles præsentati-

on af projektet. Her præsenteres projektet gennem 

fremlæggelse, modeller og plancher. Denne eksamen 

fi nder sted 24. juni 2011.

Projektet er udført under vejledning af hovedvejleder 

Claus Kristensen, lektor ved Institut for Arkitektur & 

Medieteknologi, og teknisk vejleder Poul Henning Kir-

kegaard, professor ved Institut for Byggeri og Anlæg. 

Som sparringspartner for projektet og repræsentant 

for Universitarium har Lene Klitgaard, projektleder for 

Universitarium, stået. 

Indholdet i rapporten er frit tilgængeligt, men offent-

liggørelse må kun ske efter aftale med forfatterne.

FORORD

FORORD
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Problem/idé Analyse Skitsering Syntese Præsentation

METODE

mål før analysen er udført og er meget åben, da pro-
blemet endnu ikke er blevet analyseret. Efter analy-

sen fi ndes den endelige problemformulering, som er 

formuleret ud fra en dybere forståelse af problemets 

aspekter, og som er ledende for det videre forløb. Al-

lerede her ses det, hvordan IDP’en fungerer ved ind-

førelsen af mere viden (analyserne), giver en dybere 

og brede forståelse, som forårsager ændringer i det 

tidligere (ses i de to problemformuleringer). 

Analysen, der er den næste fase i IDP’en, ligger ho-

vedsageligt, som tidligere beskrevet, mellem de to 

problemformuleringer og udgør, sammen med disse, 

projektets program. Analysen beskæftiger sig med de 

aspekter, som er afgørende for problemet og giver 

en baggrundsforståelse for de forudsætninger, der 

ligger til grund for løsningen. Dette gælder for hoved-
analysen, men da processen er iterativ vil der opstå 

behov for analyser af relevante aspekter undervejs i 

forløbet. Disse analyser kan f.eks. være cases, som 

trækkes ind undervejs og bidrager med ny viden på 

det afgørende tidspunkt i forløbet. 

I processens næste fase, skitseringen, brainstormes 

der på at fi nde en løsning. Dette på et mere over-

ordnet plan i den tidlige proces og på et mere detal-

jet plan i den sene proces. Under skitseringen leder 

kombinationen af de arkitektfaglige og ingeniørfag-

lige aspekter hen imod løsningsforslag, der opfylder 

kravene og ønskerne for byggeriet. Det er specielt i 

denne tidlige fase, at det er vigtigt at begge faglighe-

der introduceres, så designet kan forløbe integreret. 

Undervejs i skitseringen vurderes løbende hvordan 

forskellige valg infl uerer bygningen, så der arbejdes 

hen imod at opfylde målene for bygningen. 

I den fjerde fase, syntesen, sker der en optimering og 

kombination af de forskellige aspekter, der har været 

inde over projektet. I denne fase tager den endelige 

bygning sin form, og det tydeliggøres, hvorledes kra-

vene og målene er opfyldt. Det er også her alt falder 

på plads og bygningens tekniske beregninger doku-

menteres. På dette stadie har bygningen fundet sin 

endelige form, og der gives et indtryk af bygningens 

kvaliteter.

Sidste fase udgør den endelige præsentation af pro-

jektet, hvor den endelige bygning og projektforløbet 

præsenteres. Her dokumenteres hele processen 

gennem tekst og billeder, så et tydeligt billede af løs-

ningsforslaget tegner sig.

Anvendelse

Det er hermed anskueliggjort, hvorledes IDP’en er 

med til at strukturere den samlede proces og mu-

liggøre et integreret designforløb. Det er især af-

gørende for metoden, at den er både integreret og 

iterativ, så den både sikrer indførelse af fl ere og fl ere 

aspekter (arkitektfaglige og ingeniørfaglige) under-

vejs, samtidig med at den tillader, at der tages et 

skridt tilbage i faserne, hvis der er opstået ny viden, 

som vil ændre designet (se illustration 03).

Anvendelsen af denne proces giver designeren mu-

lighed for at skabe en bygning, der udviser en klar og 

logisk sammenhæng mellem arkitektoniske og tekni-

ske aspekter, da den iterative proces med integre-

ring af fagelementerne undervejs, leder hen imod et 

kvalitetsfuldt design, hvor der er tænkt over det hele.

Indledning

I dette projekt anvendes den integrerede designpro-

ces som styrende for det samlede forløb. Denne er 

udviklet af lektor Mary-Ann Knudstrup og beskrevet 

nærmere her. 

Indhold

Den integrerede designproces, IDP, er en metode, 

som er specielt udviklet til Arkitektur & Design-ud-

dannelsen på Aalborg Universitet. [Knudstrup, 2005] 

Metoden beskriver et iterativt forløb, hvor der læg-

ges vægt på integreringen af både arkitektoniske og 

tekniske aspekter undervejs i designprocessen (se 

illustration 02). 

Metoden er essentiel for netop denne uddannelse, 

fordi der arbejdes i spændet mellem de designmæs-

sige arkitektfagligheder og de tekniske ingeniørfaglig-

heder. På civilingeniøruddannelsen, Arkitektur & De-

sign, er spidskompetencen netop at udføre integreret 

bygningsdesign med sans for både formgivningsmæs-

sige, funktionelle, energitekniske, klimatekniske og 

konstruktive aspekter. 

Metoden beskriver den samlede designproces i fem 

faser: problem/idé, analyse, skitsering, syntese og 

præsentation, som desuden fremgår af illustration 

01. 

Faserne

Den første fase indeholder projektets problemfor-

mulering, som beskriver projekts hovedmål. I dette 

projekt introduceres først en initierende problemfor-

mulering tidligt i forløbet. Denne beskriver projektets 

DEN INTEGREREDE DESIGNPROCES
Den integrerede designproces er af høj betydning for arbejdsmåden på Arkitektur & Design-uddannelsen. Den mulig-
gør integreringen af både det arkitektfaglige og ingeniørfaglige undervejs i designforløbet. Herunder beskrives den 
integrerede designproces, og hvordan den har været styrende i organiseringen af projektet.

01 Faserne i den integrerede designproces gennemløbes i flere iterationer
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METODE

02 De forskellige fagelementer, der indgår i den integrerede designproces

03 Skitseprocessen som gennemløbes flere gange i den integrerede designproces
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UDKAST 2

SIKTSERING
STUDIETUR

TIL GØTEBORG
SKITSERINGIDÉGENERERING

SYNTESE

METODE

Programmet har til formål at kortlægge, analysere 

og vurdere de væsentligste faktorer, der vil komme 

til at spille ind i designet af et nyt Universitarium. 

Dette afsnit beskriver de metoder og værktøjer, som 

anvendes undervejs i programmet. Disse udgør den 

analytiske tilgang og er med til at sikre fagligheden i 

det analyserede. Tilgangen er sammensat ud fra er-

faring og dækker over både anerkendte metoder og 

metoder udviklet specielt til dette projekt.

Universitarium

Universitarium fungerer som bygherre for projektet, 

og derfor skal krav og ønsker herfra redegøres for. 

Dette sker gennem kommunikation med Universita-

rium, og afsnittet beskriver både Universitarium som 

science center samt deres reelle ønsker og krav for 

en fremtidig bygning. 

Analyse af konteksten

Analysen af konteksten indledes med en historisk ana-

lyse, der ved hjælp af en tidslinie illustrerer stedets 

anvendelse gennem tiden. Derefter en fænomenolo-

gisk beskrivelse af stedets ånd ud fra fotos, der viser 

stemningen stedet har været udtryk for, mens det har 

fungeret som Tivoli. Så en beskrivelse af fremtidspla-

nerne for området, som fortæller, hvilken udvikling 

området står overfor. Dette følges af en mapping og 

en rumlighedsanalyse, der redegør for kontekstens 

afgørende elementer. Til rumlighedsanalysen anven-

des en metode udviklet af Kevin Lynch og beskrevet 

af Per Stahlschmidt [Stahlschmidt, 2001] ud fra den 

originale udgivelse ”Image of the city”, 1960. Kon-

tekstanalysen afsluttes med en beskrivelse af de kli-

matiske forhold i området  ud fra empirisk data. 

Den tektoniske tilgang

Her bestemmes en fælles tektonisk tilgang for pro-

jektet. Den skal sikre en fælles forståelse af tektonik-

ken og sikre, at der arbejdes mod samme mål. Dette 

gøres med en workshop, hvor forskellige tilgange til 

tektonik diskuteres på baggrund af en række tektoni-

ske bygningsværker. Derefter besluttes og beskrives, 

hvilken tilgang dette projekt tager afsæt i. (For beskri-

velse af workshoppen, se Appendiks A.) 

Workshoppen er tilrettelagt på egen hånd og inde-

holder teori omkring tektonik, analyse og vurdering af 

en række udvalgte værker og sidst en diskussion om 

dette projekts tektoniske tilgang. 

Analyse af science centre

I programmet forelægger også en arkitektonisk analy-

se af en række science centre. Denne har til formål at 

undersøge, hvilket billede der tegner sig af et science 

center - set fra et arkitektonisk synspunkt. Analysen 

skal åbne op for en forståelse af genren som helhed 

og undersøge, om der er karakteristika, som går igen 

i de forskellige science centre.

Science centrene analyseres ud fra bestemte para-

metre. Disse parametre er valgt ud fra relevante ar-

kitektfaglige termer og dækker over udtryk, struktur 

og rumlighed. Der er udvalgt fi re science centre, som 

analyseres ud fra disse parametre.

Metoden, der analyseres ud fra, er opstillet specielt 

til denne analyse og behandler de faktorer, som an-

ses for at være væsentlige i denne sammenhæng. 

De tre parametre, der er opstillet i analysen er dybt 

inspireret af Vitruvius’ arkitektoniske treenighed. Her 

beskrives arkitekturen som samspillet mellem venus-
tas, fi rmitas og utilitas. 

Opstilling af byggeprogram

Byggeprogrammet er en vigtig del af det samlede 

program, hvor der redegøres for bygherrens konkrete 

krav og ønsker til bygningen. I dette projekt fungerer 

Universitarium som bygherre, og afsnittet afspejler 

derfor, de ønsker, de har givet udtryk for med tilføjel-

ser, som projektgruppen foreslår. Byggeprogrammet 

er delt op i et rumprogram, der redegør for funktio-

nerne, disses pladsbehov og andre eventuelt vigtige 

faktorer samt et nærhedsdiagram, som illustrerer, 

hvilke rum, der bør ligge nær hinanden.

Opstillingen af byggeprogrammet følger ikke en deci-

deret metode, men er inspireret af projektgruppens 

erfaring fra praktikophold på studiets 9. semester.

Afslutning

Den samlede analytiske tilgang, som er beskrevet i 

dette afsnit, har til formål at lede analysen og sikre, 

at der samles tilstrækkelig relevant information ind til 

at bygge den efterfølgende designproces på. 

Som opsamling på analysen fi ndes en analysekonklu-

sion samt en vision og en endelig problemformulering, 

som ligger til grund for designforløbet.

ANALYSETILGANG
I dette afsnit vil projektets analysetilgang blive redegjort for. Analysen, som ligger til grund for designprocessen, er i 
denne rapport anskueliggjort gennem et program, og fi ndes på side 14-53.

04 Projektets forløb gennem projektperioden
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APRIL MAJ JUNI

14 15 16 17 1918 20 2221 23 24 2625

AFL. RAPPORT EKSAMEN

PROJEKTVÆRDIER

FÆRDIGT KONCEPT NYT KONCEPT

BEARBEJDNING 
AF KONCEPT

BEARBEJDNING 
AF NYT KONCEPT

METODE

DESIGNTILGANG
I dette afsnit redegøres for projektets designtilgang, som har skullet sikre et gennembearbejdet designforslag til 
Universitarium. Designprocessen er anskueliggjort gennem “Skitsering” og “Syntese” på siderne 54-79 og 80-123 i 
rapporten. I rapporten er designprocessen vist i den rækkefølge, der giver den bedste forståelse for projektet, hvor-
for strukturen i rapporten ikke kan ses som en dokumentation af forløbet i selve designprocessen.

Projektets designforløb skal, med afsæt i det analyse-

rede i programmet, lede frem til et endeligt design-

forslag. Dette metodeafsnit beskriver de arbejdsme-

toder, designprocessen er bygget op om. Strukturen i 

designtilgangen skal sørge for, at der arbejdes bredt, 

så alle aspekter bearbejdes undervejs. 

Skitsering

I skitseringen arbejdes der med forslag på, hvordan 

projektets problemformulering kan opfyldes - og der-

med også hvordan bygningen kan udformes. 

Den helt tidlige skitsering består af en idégenererende 

fase. Denne fase løber sideløbende med analysen og 

består af helt ustruktureret skitsering på emner, som 

måtte dukke op undervejs i analyseprocessen. Disse 

helt tidlige skitseforslag, afdækker ofte helt konkrete 

emner uden hensynstagen til projektets øvrige aspek-

ter. Det kan for eksempel være tivoliinspirerede skit-

seforslag, udarbejdet sideløbende med analyseringen 

af tivoliet. Kvaliteten i skitserne på dette stadie er, 

at de er meget intuitive og endnu ikke påvirket af for 

mange forvirrende aspekter.

Efter færdiggørelsen af programmet begynder det 

mere strukturerede designforløb. I dette projekt kick-

startes det af en studietur til Gøteborg, hvor science 

centret, Universeum, besøges. (Universeum  indgår 

i analysen af science centre på side 44.) I Univer-

seum lægges der vægt på at opleve og undersøge, 

hvorledes rammerne for bygningen er med til at give  

science centret kvalitet. Besøget skal også give de-

signgruppen en fælles reference på, hvordan et mo-

derne science center kan udformes.

Den egentlige skitsering er struktureret ud fra en 

række workshops, som projektgruppen i fællesskab 

arbejder sig igennem. Disse workshops skal åbne 

op for løsningsforslag på problemformuleringens en-

kelte problemstillinger. Der lægges ud med en form-

workshop, hvor der, ved hjælp af skumklodser og en 

kontekstmodel, laves forslag til, hvordan bygningens 

volumen kan fordele sige på grunden. Denne work-

shopsmetode er tillært gennem kurset ”Bebyggelses-

design” [Forelæsning 1] og skaber en god forståelse 

for skalaforholdet mellem bygning og kontekst.

Også en skitseringsworkshop, hvor der skiftevis skit-

seres på en række temaer såsom ”relation til hav-

nefronten”, ”fl ows”, ”Østeråen” og ”tektonik”, åbner 

gradvist op for idéer til, hvordan de enkelte problem-

stillinger kan løses. 

Da et af projektets fokusområder er den tektoniske 

tilgang, bliver der i den tidlige skitsering også frem-

stillet en række tektonik-modeller, hvor forskellige 

konstruktionsprincipper bliver afprøvet gennem mo-

deller fremstillet af skum, pinde, plader og tråde. 

I skitsefasen arbejdes der ikke kun med at generere 

idéerne, men også med at sammensætte dem. Ved 

at kombinere idéer omhandlende bygningens form, 

funktion og konstruktion, arbejdes der hen imod et 

bygningskoncept, som kan tilgodese alle kravene, og 

som gennem den videre bearbejdning vil kunne løse 

problemstillingen på en hensigtsmæssig måde. 

Dermed munder skitseringen ud i et koncept, som 

bearbejdes grundigt gennem syntesen.  

Syntese

I syntesen tages der afsæt i projektets koncept - den 

helt klare idé, som projektet bygger på. Med dette 

afsæt arbejdes der med at fi nde løsninger på pro-

blemstillingerne, som kan hægtes op på konceptet. 

Til at lede denne proces og sikre, at det er muligt 

at udvælge de, for projektet, mest passende forslag, 

udarbejdes der i denne fase en række projektværdier. 

Projektværdierne er ord, som redegør for projektets 

hovedfokus og stil. (Disse fi ndes på side 64.)

I syntesen foretages der også analyse-loops, hvor der 

kigges på en række referencer for det pågældende  

(Dette gælder blandt andet for ”atrier”, ”konstruk-

tioner” og ”materialer”, som alle fi ndes undervejs i 

rapporten.) Referencerne er med til at give en for-

nemmelse for, hvordan konkrete elementer kan ud-

formes i praksis med øje for både form, funktion og 

konstruktion.

I syntesen dokumenteres de forskellige aspekter, der 

er fundet frem i projektet med et endeligt designfor-

slag. Her redegøres også for emner, som brandfor-

hold, energiforbrug og konstruktionsprincip, der skal 

vise, hvorledes bygningen opfylder kravene om disse.

Afslutning

Efter syntesen, følger præsentationen, som gennem 

planer, snit, facader og 3D-visualiseringer viser resul-

tatet af designprocessen. 

Efter præsentationen følger konklusion og vurdering 

af projektet.





PROGRAM
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I 2003 åbnede Universitarium for første gang dørene 

til deres sommer-eksperimentarium på Gammeltorv 

i Aalborg. Udstillingen skulle forbedre folks viden om 

naturvidenskab og teknologi. Universitarium blev mu-

liggjort ved at lade studerende og lærere på de for-

skellige instittutter på Aalborg Universitets ingeniør-

uddannelser fi nde ideer til, hvorledes naturvidenskab 

kan fremstilles både sjovt og spændende. Gæsterne 

skulle have indblik i, at almindelige ting og fænomer, 

som de kender fra deres hverdag, ofte har en naturvi-

denskabelig forklaring.

Universitarium har gratis entre for besøgende i de 

tre måneder udstillingen er åben, nemlig fra juli til 

og med september. Hvert år er der et nyt overordnet 

videnskabeligt emne, der har til formål at tiltrække le-

gebørn i alle aldre. Opstillingerne i udstilllingen er ofte 

primitive, letforståelige og opbygget efter et ”hands 

on”-princip, hvor der skal deltages aktivt, for at få det 

fulde udbytte af oplevelsen. Opstillingerne er primært 

bygget af to lektorer og en håndfuld ingeniørstude-

rende fra Aalborg Universitet. Disse studerende fun-

gerer også som rundvisere på udstillingen og bliver 

i daglig tale kaldt ”piloter”. Dette er en af Universi-

tariums helt store forcer, da piloterne selv opsøger 

folk i udstillingen og i åben dialog fortæller, hvordan 

en opstilling skal betjenes og forklarer teorien bag. 

Når folkeskolernes sommerferie slutter i midten af 

august, begynder Universitarium at udbyde klasse-

rundvisninger og tager imod seks klasser hver dag.

I 2008 fl yttede Universitarium til lejede lokaler i Utzon 

Centret på Aalborgs Havnefront og de nye lokaler gav 

et opsving i besøgstallet, som beviste, at vigtigheden 

i at have de rette og attraktive lokaler til udstillingen 

også betyder noget for gæsterne og for at kunne lave 

mere spændende opstillinger. Lejeaftalen med Utzon 

Centret udløber i 2014, og Universitarium ønsker at 

udvide både udstillingen og åbningstiden og har der-

for et ønske om, at få egne lokaler i fremtiden. Helt 

fra starten har det været i Universitariums ånd, at 

de studerende fra Aalborg Universitet inddrages i 

arbejdet og netop derfor vil vi, som studerende på 

Arkitektur og Design, udarbejde et forslag, som kan 

visualisere det fremtidige Universitarium i Aalborg 

centrum. 

Først skal Universitariums ønsker og krav til bygnin-

gen dog undersøges, hvilket sker på det følgende op-

slag.

UNIVERSITARIUM
I projektet arbejdes der med en reel bygherre, Universitarium, som er et projekt drevet af Aalborg Universitet. Uni-
versitarium har til formål at promovere og formidle de naturvidenskabelige fag, som universitetet tilbyder, for børn 
og unge. 

05 Ved denne opstilling er gæsterne i gang med at bygge deres egen lille batteridrevne motor
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0206 Kan man gå på vandet? Det tyder på, at det kunne lade sig gøre med bare kartoffelmel og vand.

07  Vindmaskinen er et sikkert hit

08 Hvad kommer der ud af stikkontakten?
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Der vil igennem hele projektet blive samarbejdet med 

Universitarium og de vil have mulighed for at komme 

med fl ere og nye input. Derudover fortæller afsnit-

tet her om den målgruppe, som Universitarium tager 

hensyn til, når de skal udforme deres ønsker. Mål-

gruppen er derfor vigtig i forhold til bygningsdesignet, 

da de skal kunne tiltrækkes af bygningen. Sidst be-

skrives den gennemgående stil, som Universitarium 

har i dag, og som skal overføres til designet af en ny 

bygning. 

Ide og intention med bygningen

En ny bygning til Universitarium kan danne funda-

mentet i at skabe en helårsudstilling, der bidrager til 

promoveringen af både Aalborg Universitet, eksterne 

partnere samt hele landsdelen og lokalsamfundet. 

Intentionen er at skabe det, der kaldes et fjerde ge-

nerations sciencecenter, hvilket vil sige at det har en 

tværfaglig tilgang, som skaber synergi mellem forsk-

ning, industri, uddannelse og videnskabsformidling.

”Science that changes your world”, er Universitariums 

nye slogan og beskriver, hvad deres intention for at 

åbne en helårsudstilling er - de vil illustrere, hvordan 

videnskaben dukker op i forskellige fænomener og vise  

gæsten, hvordan videnskaben har ændret verden. 

Bygningens rumlighed skal give plads til historiefor-

tælling, så oplevelsen ikke kun indeholder ren fakta om 

videnskab, men også giver mulighed for  refl ektion. 

Dette sker primært igennem de ansatte studerende, 

piloter, som kan hjælpe gæsten til større indsigt og 

forståelse, ved at give en personlig forklaring. 

Piloterne i Universitarium vil sørge for, at den histo-

rie, udstillingen og bygningen fortæller, bliver tilegnet 

de forskellige gæster og aldersgrupper, der kommer. 

Alle får således en personlig oplevelse, når de gæster 

Universitarium.

Vision med bygningen

De rammer, den nye Universitariumbygning skal til-

byde, er plads til at udforske videnskab i en samfunds-

mæssig relevant sammenhæng gennem interaktivitet 

i udstillingen, hvilket formidler videnskaben bedre til 

gæsten og samlet set giver en sjovere oplevelse. 

Den nye bygning skal indeholde elementer, der kan 

fortælle historier om naturvidenskaben i byggeri og 

konstruktioner. Bygningen vil på denne måde blive en 

del af udstillingen og repræsentere Universitariums 

værdier.

UNIVERSITARIUMS ØNSKER
I fremtiden ønsker Universitarium at få deres egen bygning, hvor de har mulighed for at lave en permanent udstilling 
hele året rundt og blive et fast inventar i Aalborgs bybillede. I dette afsnit beskrives Universitariums værdier, stil og 
målgruppe samt de krav og ønsker, de har i deres vision om en ny bygning.

Videnskaben skal altså være en integreret del af byg-

ningens værdi, Universitariums omdømme, og den 

sociale temaoplevelse gæsterne får på stedet. Byg-

ningen skal således afspejle Universitarium, som et 

center for læring om videnskab og samfund. 

Den nye bygning skal være miljøvenlig, og der ønskes 

en klar sammenhæng mellem arkitektur og ingeni-

ørarbejde. Designet skal desuden afspejle Aalborgs 

håndværkstraditioner og kulturarv som industriby.

Ud over at afspejle videnskaben i bygningen, ønskes 

det, at den nye Universitariumbygning skal designes, 

så den har en arkitektonisk kvalitet, der kan udarte sig 

i et helhedsgreb, som omfavner disse ønsker:

Et kulturelt aktiv

En tiltrækkende attraktion

En familiedestination

En undervisningsfacilitet

Et nyt mødested for lokalsamfundets og erhvervsli-

vets arrangementer.

Den foreslåede bygningsstørrelse er 6000-8000 m2 

totalt - optimalt er 6000 m2 til udstilling og arrange-

menter og 2000 m2 er praktiske lokaler.

Målgruppen

Universitarium er en familieattraktion med tilbud til 

børn i alle aldre, men med særligt fokus på børn i 

alderen 10-12 år. Selve opbygningen af udstillingen 

henvender sig dog til børn og unge til og med gymna-

sieniveau, så skoler og gymnasier derved kan bruge 

Universitarium som supplering til undervisningen i de 

naturvidenskabelige fag ved at eleverne kan genkende 

dele af deres daglige undervisning i udstillingen. Byg-

ningen skal derfor i dens udtryk også appellere til et 

ungt publikum.

Udover børn og unge er målet at ramme så bredt et 

publikum som muligt og rette sig imod segmenter lige 

fra familier og turister til erhvervslivet og fra skole-

børn til forskere og akademikere.

I forhold til målgruppen er placeringen af Universita-

rium utrolig vigtig, da der skal være nem adgang for 

både familier, skoler, medarbejdere, forskere og ikke 

mindst turister. 

Universitariums stil

Et distinkt træk ved Universitarium, som det er i dag, 

er en nordjysk humor, som er et centralt element i 

deres tilgang til videnskab og i designet af udstillin-

gens opstillinger og Universitariums mål er at gøre 

videnskab mere tiltalende og mindre fi rkantet. Opstil-

lingerne er ofte letforståelige, primitive og robuste og 

er lavet uden brug af avancerede værktøjer.  Et meget 

godt billede på Universitariums stil er deres maskot 

Otto, som er lavet af en lang rød fodboldsok med gule 

knapper som øjne og gult garn som hår. Denne lidt 

”gak og løjerlige” stil, vil Universitarium gerne videre-

bringe til deres nye bygning, således de kan tilbyde en 

afslappet atmosfære, hvor børn og unge kan færdes 

frit uden at bekymre sig om at komme til at ødelægge 

noget.

Konklusion 

Den nye bygning til Universitarium skal promovere 

Aalborg Universitet, landsdelen og lokalsamfundet. 

Den skal afspejle naturvidenskaben i byggeri og give 

plads til, ved hjælp af interaktivitet i udstillingen, at 

vise de naturvidenskabelige fænomener i hverdagen.

Universitariums nuværende stil er primitiv og robust 

med letforståelige opstillinger, hvilket ønskes videre-

ført og afspejlet i den nye bygning.

Universitariums målgruppe er utrolig bred og er 

essentiel for deres eksistens. Universitarium er en 

familieattraktion og derfor skal bygningen tiltrække 

familier, men skal også indbyde til skolebesøg, lokale 

arrangementer, virksomhedsbesøg og forskning. Det 

er vigtigt, at den nye bygning også appellerer til et 

ungt publikum, som indtil videre har været sværest 

at få på besøg i Universitarium.  Bygningen skal der-

for ramme bredt, så hele målgruppen har lyst til at 

komme og besøge bygningen.
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09 Kuppel der bruges til planetarium-shows.

10 Sokken Otto får hjælp af piloterne til at forstå 
naturvidenskab i små film på udstillingen.

11 Piloterne forklarer gæsterne  om naturvidenskab i hverdagen.
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Det er ønsket at placere det nye Universitarium i 

området ved det tidligere Tivoli Karolinelund. Denne 

placering anses for at passe godt til formålet, og pla-

nerne for grunden er stadig spæde. Siden 1947 har 

der været tivoli på grunden, men på grund af drifts-

underskud blev dette besluttet lukket i oktober 2010. 

Hele området står nu over for en omdannelse, hvor 

kommunens foreløbige intension er at ændre det til 

en grøn bypark med plads til rekreation, afslapning 

og samtidig fortsat være ramme for events og kon-

certer. Da området historisk set har tiltrukket børn 

og barnlige sjæle, vil et science center være oplagt 

til fortsat at kunne tiltrække et bredt publikum i alle 

aldre og sociale lag – Universitarium kunne blive Aal-

borgs moderne hurlumhejhus. 

Oplægget bygger på at lade Universitarium være et 

element i denne nye, centrale bypark. Og intentionen 

er at placere Universitarium i den nordlige del af Ka-

rolinelundsområdet, hvor det vil have tæt forbindelse 

med Nordkraft, en ny aktivitetspark/bystrand på Tegl-

gårds Plads, Musikkens Hus, den nye universitets-

bygning (for Arkitektur & Design, Medialogi og Art & 

Technology) samt resten af havnefronten.

Ydermere vil Universitarium med denne placering 

kunne drage nytte af Karolinelundsparken, hvor besø-

gende vil blive tiltrukket, og hvor en synergi-effekt kan 

opstå til gavn for begge institutioner. Desuden vil det 

give Universitarium mulighed for udnyttelse af parken 

i forbindelse med eventuelle udendørsaktiviteter.

I den videre analyse kigges der mere indgående på, 

hvilke muligheder og begrænsninger grunden rum-

mer.

PLACERING
Universitarium ønsker fortsat at være en del af det centrale Aalborg, og det har været vores opgave at foreslå en 
passende grund til formålet. Herunder beskrives den valgte grund ved det tidligere Tivoli Karolinelund, hvor designfor-
slaget til et nyt Universitarium udspringer. 

Nørresundby

Aalborg

12 Danmark

13 Aalborg og Nørresundby
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Musikkens Hus
Kvægtorvet

Aalborg Universitet

Østre Havn

Limfjorden

Biblioteket

Friis

Nordkraft

Teglgårds Plads

Karolinelund

14 Kort over det østlige Aalborg med Karolinelund
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KAROLINELUNDS HISTORIE 
Da det kun er kort tid siden, at Aalborg Kommune måtte lukke Tivoli Karolinelund og navnet stadig hos mange genka-
lder erindringen om byens glade liv, er det interessant at undersøge tivoliet og grundens historie og baggrund for at 
få en fornemmelse af stedets ånd. 

INTRODUKTION

1779

1824

1827

1839

1850

1875

1897
1942

1946

1947

1972
1998

2007

2010

Aalborg bliver 

en garnisonsby

Offi cerene fra 3. jyske in-

fanteriregiments brigade 

får overdraget en sump til 

at stifte et millitært anlæg 

Major Bretville får 

udført en dræning af 

sumpen. Der plantes 

træer, graves kanaler 

og en sø - Anlægget 

bliver en lysthave for 

folk af offi cerrang

Lysthaven navngives Carolinelund ef-

ter prinsesse Carolines besøg. Nav-

net ændres senere til Karolinelund.

Parken bliver offentlig tilgængelig. 

Undtaget øen i søen som krævede  

et betalt adgangskort, for at holde 

samfundets laveste rang væk.

Den nærliggende 

østerå bliver over-

dækket og vandet i 

kanalerne og søen 

forsvinder

Der anlægges en kurvet kanal fra Østeråen 

på Karolinelunds  vestlige side med adgang 

til haven via bro. Der opstår et idyllisk bo-

ligområde ved kanalen

Kanalen overdækkes med beton og bli-

ver til Kanalstien - Lystanlægget ligger 

forsømt hen og er nærmest glemt.

Det omrejsende tivoli Tivo-

liparken Danmark drevet 

af brødrene Lind, besøger 

Aalborg med stor succes. 

De ønsker derefter at etab-

lere sig som et permanemt 

tivoli og søger om tilladelse 

til at bruge Kildeparken 

eller Skovdalen, men får 

anvist Karolinelunden.

Tivoli Karolinelund åbnes af 

Familien Lind, som bestyrer 

parken indtil 2006. Åbnin-

gen er en stor succes med 

35.000 besøgende, trods 

Kongens død samme dag.

Tivoliets storhedstid. Det er moderne tider og Karoline-

lund ændrer navn til Tivoliland, der får en række nye og 

moderne forlystelser. Fremtidsplanerne er store og der 

skrives kontrakt med Aalborg Kommune frem til 2030.

Tivoliet får ny indgangsportal, efter at 

have anvendt den originale fra 1947

Tivolilands besøgstal er 

faldet kraftigt  og har givet 

Lind underskud. En privat 

forlystelsesparkejer forsø-

ger sig med parken, men 

allerede et år efter sælges 

tivoliet til Aalborg Kommu-

ne, som gendøber det Tivoli 

Karolineliund og gør det til 

en entréfri bypark

Driften af Tivolil Karolinelund kører 

ikke optimalt og efter et stort øko-

nomisk underskud opgiver Aalborg 

Kommunes at holde liv i Tivoli Ka-

rolinelund og 2010 bliver tivoliets 

sidste år.

15 Karolinelunds historie
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I dette afsnit undersøges Karolinelundsgrundens hi-

storie både sociologisk og politisk med det formål 

sammen med registreringer af området, at fi nde frem 

til stedets ånd. På illustration 15 ses en kronologisk 

tidslinie for Karolinelunds historie og vigtigste mær-

kedage. Parken har haft op- og nedture gennem hi-

storien, men har dog mest været præget af glæde og 

morskab gennem tiderne, som det ses på billederne 

til højre.

Efter at have været en militær lysthave for folk af of-

fi cerrang, blev Karolinelund omkring 1850 åbnet for 

offentligheden. Parken blev anvendt til forskellige store 

folkearrangementer og dannede grundlag for rekreativ 

og underholdende ophold for byens borgere. Under 1. 

Verdenskrig oplevede lysthaven sine helt store dage 

med åbne koncerter hver aften. [Gotfredsen, 1996] 

Parken blev dog efterhånden forsømt og lå glemt og 

øde hen. Efter befrielsen af 2. Verdenskrig fostrede de 

to brødre Carl Bo og Volmer Lind ideen om at skabe 

et stationært tivoli i Aalborg. De mente, at befolk-

ningens lyst og evne til at more sig og miljøet i det 

hele taget var et tilstrækkeligt grundlag til at opføre 

en permanent forlystelsespark. [Lind, 1970] Mange 

borgere mente, at det ville blive et uvurderligt aktiv for 

byen [Djernø, 1999] - og de kunne ikke have haft mere 

ret. ”Ingen besøgende med respekt for sig selv gæ-
ster Aalborg uden ved hjemkomsten at kunne fortælle, 
hvordan der var i Tivoli” (Franck Bo Lind). I starten 

var forlystelserne sparsomme og friluftsscener med 

underholdning var stadig eftertragtet. Dog blev der 

hurtigt etableret adskillige spilleboder, kiosker og re-

stauranter, og parken blev prydet med eksotiske træer 

og blomster fra hele verden. [Djernø, 1999] Tivoliet 

har gennem hele sin tid været præget af skiftende ka-

rakter - Nye tider, nye mennesker, nye krav. Dog har 

tivoliets bestyrere altid stræbt efter, at det ikke er 

gået ud over den typiske stemning  i haven og haft for 

øje, at haven skulle være for alle generationer. [Lind, 

1970] Funktionen som tivoli har for længst overtaget 

den gamle lysthave, men de store træer, som står i 

tivolihaven er dem, som Bretteville lod plante for ca. 

185 år siden. [Gotfredsen, 1996]

Trods tivoliets succes er besøgstallet og indkomsten 

faldet kraftigt de sidste 10 år. Efter at Aalborg Kom-

mune har forsøgt at holde liv i det, må aalborgenserne 

nu sande, at tivoliet er lukket. Historien slutter dog 

ikke her, for i kommunens fremtidsplaner om foreslåes 

en bypark. Universitarium kunne i den forbindelse bru-

ges som et middel til at bevare parkens funktion som 

et underholdende sted for alle generationer.

16 Aktivitet i parkens sø 17 En frisk karruseltur

18 Mange besøgende på tivoliets åbningsdag

19 Den gamle rutchebane i fuld fart 20 Også aktiviteter med plads til fordybelse fandtes
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INITIERENDE PROBLEMFORMULERING
Forudsætningerne for projektet er nu på plads, og der er defi neret en bygherre og en byggegrund. Efter at have 
undersøgt disses baggrund er det muligt at opstille et initierende problem. Den initierende problemformulering vil 
fungere som en rygrad for den videre analyse og vil senere blive erstattet af en endelige problemformulering, der har 
til formål at styre den problemløsende del af projektet.

HVAD SKAL DER TAGES HØJDE FOR, NÅR DER SKAL DESIGNES EN TEKTONISK 

BYGNING TIL UNIVERSITARIUM I KAROLINELUND, OG ER DER ELEMENTER 

I KONTEKSTEN, SOM BØR HAVE SÆRLIG INDFLYDELSE PÅ UDFORMNINGEN?
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21 Aalborg centrums østlige del rummer mange faciliteter
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STEDETS ÅND
For at undersøge, hvilke elementer i konteksten, der skal tages hensyn til i designet af en ny bygning til Universi-
tarium, lægges der ud med, at indkapsle stedets ånd og atmosfære, som det var frem til lukningen af tivoliet. Karo-
linelund skildres her som en forlystelses- og underholdningspark præget af morskab og glæde for byens borgere og 
folk i alle generationer. 

KONTEKSTANALYSE
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34 Forslag fra borgergruppen “De unge”

KAROLINELUNDS FREMTID
Karolinelund har gennem tiden været udtryk for morskab og glæde for aalborgenserne, men hvad ønsker borgerne, 
at parken skal rumme i fremtiden? Aalborg Kommune har i samarbejde med landskabsarkitekterne Metopos og en 
borgergruppe refl ekteret over den fremtidige brug af Karolinelund. Deres forslag undersøges i dette afsnit for at 
kunne tage højde for deres ønsker i udarbejdningen af et projekt, der skal være en del af fremtidens Karolinelund.

KONTEKSTANALYSE
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Efter lukningen af Karolinelund som tivoli i slutningen 

af 2010 arbejdes der på, hvilken rolle parken skal 

spille for aalborgenserne i fremtiden. Dette afsnit har 

til formål at redegøre for planerne for udviklingen af 

Karolinelund, så der kan opbygges en fornemmelse af, 

hvilke idéer og visioner, der er for det område, som 

Universitarium skal indgå i. 

Havnefrontens udvikling

Gennem de seneste år har det centrale Aalborg væ-

ret igennem en rivende udvikling. Udviklingen har især 

omfattet havnefronten, hvor det har været hensigten 

at forbedre sammenhængen mellem by og fjord [Web 

1]. Dette har betydet, at den centrale havnefront er 

blevet, eller er i gang med at blive, omdannet til re-

kreativt område, hvor der er skabt et attraktivt by-

rum, med mange kulturelle tilbud for byens borgere. 

Derudover er Østre Havn med de store siloer i gang 

med en udvikling, som over en årrække skal ændre 

området fra industri til kultur og boliger [Web 2]. 

Udviklingen af både den centrale havnefront og Østre 

Havn vil have signifi kant betydning, da udviklingen fra 

industrikultur til kulturindustri med tiden vil tiltrække 

mere liv til stedet. Flere boliger i området vil tiltræk-

ke nye bebeoere, og mange af de kulturelle tilbud vil 

kunne drage nytte af områdets styrkede tiltræknings-

kraft.

Karolinelund

Planerne for udviklingen af selve Karolinelundsparken 

er endnu meget spæde, da beslutningen om at stoppe 

driften af Karolinelund som tivoli først blev taget i ok-

tober 2010. Men siden starten af 2011 har Aalborg 

Kommune i samarbejde med Socialministeriet og Me-

35 Forslag fra borgergruppen “45+”
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topos By- og Landskabsdesign arbejdet på at samle 

idéer ind fra borgerne [Web 3]. Dette er samlet i 

en rapport, der har fået det sigende navn Vedkom-
mende Byrum. De indsamlede idéer til Karolinelund 

blev inddelt i tre grupper alt efter hvilke borgere, der 

var kommet med forslaget. Grupperne var ”De unge”, 

”45+” og ”De ældre”, som hver især havde deres bud, 

på hvordan Karolinelund og Kanalstien skulle tage sig 

ud i fremtiden. Dette udmundede i februar 2011 i en 

byrumsudstilling med modeller af de tre brugergrup-

pers forslag (se illustration 34, 35 og 36). Ideérne 

spændte bredt og viste et multifunktionelt byrum med 

alt fra shopping og sportsfaciliteter, til caféer og et 

videnskabscenter. 

Desuden indgår fritlægningen af den gamle Østerå i 

alle forslagene for omdannelse af Karolinelund. Kom-
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munen har vedtaget planer om, at Østeråen, der 

tidligere har løbet gennem byen, skal fritlægges igen 

og føres ned til en ny udmunding ved det kommende 

Musikkens Hus. Som planerne er nu, skal åen løbe 

langs Karolinelundsgrundens kant, men for tiden over-

vejes det, om den skal løbe igennem den nye bypark 

i Karolinelund, (se illustration 37). Disse foreløbelige 

planer om fritlægningen af Østeråen, vil være nær-

liggende at indarbejde i et designforslag til det nye 

Universitarium.

Lige nord for Karolinelund etableres Teglgårds Plads. 

Som en del af den samlede omdannelse af Aalborg 

Havnefront har kommunen planer om at omdanne 

Teglgårds Plads til et sted for events, koncerter og 

optræden. Planen rummer også udnyttelse af det 

fremtidige åløb til bystrand. Pladsen kommer til at 

være  et vigtigt element i sammenkoblingen af havne-

fronten og Karolinelund [Web 4]. 

Afslutning

Disse planer for Karolinelundsgrunden, Østeråen, 

Teglgårds Plads og havnefronten bør der tages højde 

for, når der skal designes et nyt Universitarium på 

Karolinelundsgrunden. Selvom projektet som ud-

gangspunkt ikke skal omfatte design af selve Karoli-

nelundsparken, vil det skulle kunne tilpasses de reelle 

planer, hvorfor inddragelse af elementer fra Vedkom-
mende Byrum er naturligt. Desuden ønskes parkens 

fortid som en farvestrålende forlystelsespark for både 

børn og voksne, videreført i løsningen. Også fritlæg-

ningen af Østeråen gennem Karolinelund, vil indgå i 

løsningsforslaget, ligesom den nye bygning skal for-

holde sig til livet på den nye Teglgårds Plads.

36 Forslag fra borgergruppen “De ældre”
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MAPPING
Efter at have kigget på Karolinelunds fortid og fremtid, drejes blikket nu mod det omkringliggende område. Her fi ndes 
alt fra fi nkultur i det kommende Musikkens Hus til folkelig kultur i det gamle kraftværk, der er blevet omdannet til et 
kulturcenter for byens borgere.

KONTEKSTANALYSE

39 Aktiviteter på Teglgårds Plads

40 Nordkrafts facade mod Karolinelund

41 Nordkraft

42 Byens karréstruktur

38 Strandpark på Teglgårds Plads

I dette afsnit foretages en kortlægning af de domineren-
de elementer i grundens nærmeste kontekst. Kortlæg-
ningen har til formål at give en fornemmelse af områdets 
forskelligartede udnyttelse og udtryk samt give en visuel 
forståelse af stil og skala.

Nærmest grunden, direkte mod nord, etableres Tegl-
gårds Plads (38 og 39), som i tæt forbindelse med 
Karolinelundsparken, vil give aalborgenserne en plads 
med events og koncerter, samt udnytte fritlægningen 
af Østeråen til en urban strandpark. Vest for Teglgårds 
Plads, dominerer det tidligere kraftcenter, Nordkraft (40 
og 41). Den enorme bygning, som har bevaret sit indu-
strielle udtryk, danner i dag rammen om en række kultu-
relle tilbud såsom idræt, koncerter, biograf og café. På 
hjørnet overfor Nordkraft, støder grunden op til  byens 
karréstruktur (42), som hovedsageligt indeholder boliger. 
Fra samme hjørne starter Kanalstien (43), som med sit 
krumme forløb, følger Karolinelunds form, og separerer 
park og bolig. Området øst for Kanalstien rummer lav 
by-bebyggelse (44) med variation mellem enkeltstående 
boliger og karréstruktur på op til tre etager. Øst for Ka-
rolinelund er Tulips fabrikker (45) de mest dominerende, 
som med et futuristisk industrielt udtryk, distancerer sig 
kraftigt fra den øvrige kontekst. Fabrikkens umenneske-
lige skala gør den til et fremmed element i byen. Nær 
fabrikken og direkte øst for grunden, forsøger en enkelt-
stående karré (46), at passe ind i de blandende omgivel-
ser. Karréen står, med sine fem etager, alene ud mod de 
trafi kerede veje, der dagligt leder en stor mængde biler 
og busser ind til Aalborg centrum. Nordøst for grunden, 
dukker først Sømandshjemmet (47) op. Et levn fra da 
Aalborg var havneby og husede sømænd fra både nær 
og fjern. Sømandshjemmets skarpe kubiske form, pas-
ser godt ind med de enorme cylindriske siloer (47), som 
Østre Havn er domineret af. Denne tidligere industrihavn 
fortæller, med sine forladte bygninger, en historie om en 
by, som ikke længere er drevet maritim industri, men 
hvor Aalborg Universitets kæmpemæssige banner med 
sloganet ”Learning seriously affects your brain”, vidner 
om dét faktum, at vidensindustrien har overtaget. Vest 
for Østre Havn etableres det storstilede Musikkens Hus 
(48), som skal bringe fi nkulturen til Aalborgenserne og 
byde på blandt andet koncerter og operaer. Huset, som 
forventes færdigt i 2013, er tegnet af Coop Himmelblau 
og vil med sit indbydende udtryk mod fjorden formentlig 
blive et fl agskib for den østlige havnefront.

Et billede af konteksten er nu skabt udfra denne map-
ping. Den har budt på stor variation og vist et billede af 
et område, som står under stadig udvikling. Hvor denne 
kortlægning har fokuseret på stil og udtryk, vil den føl-
gende rumlighedsanalyse give en beskrivelse af området 
med fokus på, hvordan en ny bygning kan integreres i og 
bidage til konteksten.
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43 View langs Kanalstien 44 View ad Langesgade fra Kanalstien

45 Frikadellefabrikken øst for Karolinelund

46 Boliger på den modsatte hjørnegrund 

47 Siloerne på Østre Havn og Sømandshjemmet48 Musikkens Hus

49
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Efter at have undersøgt Karolinelunds historie og dets 

nye fremtidsplaner, analyseres landskabet på og om-

kring grunden i dette afsnit for at erfare, hvordan en 

bygning til Universitarium kan integreres. Formålet er 

at få et overblik over stedets rumlige struktur, udtryk 

og karakter samt at undersøge de aspekter ved om-

rådet, der kan orienteres efter og som i øvrigt visuelt 

opleves. 

Til denne analyse anvendes en metode lavet af Ke-

vin Lynch i 1960 beskrevet af Per Stahlschmidt ud 

fra den originale udgivelse ”Image of the city”. Ana-

lysen er kvalitativ og går ud på at opløse landskabet 

i fragmenter for derved at få et bedre helhedsbillede 

af stedet. Der sættes fokus på følgende elementer; 

orienteringspunkter, karakteristiske områder, færd-

selsårer, knudepunkter og rumbegrænsninger. Frag-

menteringen skemaligges på et todimensionelt kort, 

men det er vigtig at pointere, at det fortæller noget 

om stedets tredimensionelle rumlighed. [Stahlsch-

midt, 2001]

I det følgende analyseres landskabet med udgangs-

punkt i metodens fem elementer, hvorefter der gives 

en opsamlende vurdering af analysen, samt af hvilke 

overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udform-

ningen af en ny bygning til Universitarium på netop 

denne grund.

Orienteringspunkter

Først ses der på hvilke orienteringspunkter, der fi n-

des i området. På illustration 49 ses det tydeligt, at 

alle de markante orienteringspunkter i området ligger 

koncentreret ved havnefronten. Særligt iøjnefaldende 

er det, at alle orienteringspunkterne består af byg-

ninger, og at alle disse er offentlige bygninger. Byg-

ningerne står markante i bybilledet og rummer alt fra 

fi nkultur i Musikkens Hus til folkekultur i for eksempel 

Nordkraft.

Da der ligger mange opsigtsvækkende bygninger nær 

grunden, konkluderes det, at bygningen til Universi-

tarium ikke behøver være et orienteringspunkt i den 

store skala, da der er nok orienteringspunkter i områ-

det. Til gengæld er det dog vigtigt, at bygningen ikke 

fremstår for neutralt mod nord, så den ikke drukner i 

mængden af de store opsigtsvækkende kulturbygge-

rier, men derimod vækker opsigt og nysgerrighed for 

forbipasserende, så de får lyst til at besøge Universi-

tarium. Til gengæld kan bygningen fremstå mere rolig 

mod syd og indgå i en idyllisk sammenhæng med den 

RUMLIGHEDSANALYSE
I dette afsnit gås der mere i dybden med at analysere den konkrete grund ved Karolinelund ved at lave en rumlighed-
sanalyse, hvor grunden fragmenteres for at få et bedre overblik over de delelementer, grunden består af, og som har 
betydning for den oplevelse, der skabes omkring den nye bygning til Universitarium. 
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planlagte bypark, hvor Universitarium kan blive et nyt 

orienteringspunkt i den mindre skala, således den bli-

ver et særpræget orienteringspunkt i selve byparken.

Karakteristiske områder

Som observeret i kortlægningen af orienteringspunk-

ter fremstår der et klart kulturbælte ved havnefronten 

med masser af nye opsigtsvækkende byggerier. På 

illustration 50 ses det, hvordan hele området faktisk 

er meget klart opdelt i defi nerbare zoner. Karoline-

lundsgrunden anses i sig selv for at være en zone 

- nemlig en park. Mod vest ligger et stort boligom-

råde. Området er opbygget i en typisk karréstruktur 

og mange af bygningerne er opført omkring år 1900 i 

forbindelse med industrialiseringen af Aalborg. Nogle 

steder er der dog opført nye infi lls og andre steder er 

facaderne blevet renoveret. 

Mod øst ligger et forholdsvist stort industriområde, 

hvor udtrykket er meget råt og industrielt. Dog vil 

Østre Havn i fremtiden blive omdannet til et attraktivt 

boligområde i forbindelse med hele havne- og byforny-

elsen og det vurderes, at resten af industriområdet 

med tiden også vil blive ændret. Nogle af de industri-

elle elementer vil dog formentligt blive bevaret i over-

ensstemmelse med Aalborg Kommunes vision om at 

fremhæve Aalborgs kulturarv. [Web 5]

Variationen af områdernes karakter er stor, og den 

valgte grund ligger i et krydsfelt mellem de angivne 

karakteristiske områder, med kultur mod nord, park 

mod syd, boliger mod vest og endeligt industri mod 

øst. 

Det vurderes derfor, at en ny bygning til Universita-

rium skal forholde sig til et bredt spektrum af udtryk 

fra de omkringliggende områder. I forlængelse af ana-

lysen af orienteringspunkter kan det siges, at bygnin-

gen skal gribe fat i den pulserende del af byen mod 

nord og øst, mens den skal forholde sig til de mere 

rolige områder mod syd og vest.

Færdselsårer

På illustration 51 er de vigtigste færdselsårer tegnet 

ind. For at simplifi cere tegningen er det kun valgt at 

indikere, hvilken slags trafi kkanter færdselsårerne ho-

vedsageligt er domineret af. 

Kendetegnet for området er, at der er stor variation 

i trafi kstrukturen omkring grunden. Her er både hård 

trafi k fra biler og store køretøjer øst for grunden, 
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offentlig bustrafi k og blød trafi k fra cyklister og fod-

gængere ved havnefronten og fra gågaden vest for 

grunden. Iøjnefaldende er det, at de forskellige fl ows 

nord for grunden, uanset om de er fra hård eller blød 

trafi k, løber parallelt med havnefronten. De få tvær-

gående fl ows stopper umiddelbart efter Karolinelnds-

grunden og på denne måde afbrydes de i forvejen  få, 

sigtelinier fra byen og ned mod fjorden. 

Derudover fi ndes der ingen fl ow gennem Karoline-

lundsgrunden, da parken efter nedlukningen af Tivoli 

Karolinelund har været afspærret for offentligheden.  

Tidligere har der i tivoliets åbningstid været mulighed 

for at gå i gennem parken, da der ud over hovedind-

gangen i syd også var en bagindgang ved den valgte 

byggegrund mod nord.  

Det foreslås derfor, at dette fl ow genskabes i etab-

leringen af en ny bypark, med det formål at skabe 

liv i parken ved at gøre det lettilgængeligt for forbi-

passerende at anvende parken. Dette kan eventuelt 

gøres i forbindelse med en genåbning af Østeråen, 

ved at føre åen ind i gennem parken og lade den tilføje 

noget  dynamik og atmosfære i parken i stedet for at 

lade den passere vest for grunden. For ikke at lukke 

parken af for fl ow fra havnefronten og den nyanlagte 

Teglgårds Plads skal bygningen til Universitarium til-

lade transit i gennem grunden og eventuelt fungere 

som en ny indgang til byparken.

Derudover må bygningen gerne skabe noget opmærk-

somhed mod de trafi kerede veje rundt om grunden, 

således at der tiltrækkes gæster til Universitarium.

Knudepunkter

Ud fra de indtegnede færdselsårer og karakteristiske 

områder er der nu mulighed for at klarligge områdets 

knudepunkter. Generelt for området kan det siges, 

at der er meget transit og knap så mange markante 

knudepunkter. 

På illustration 52 er der indtegnet tre små knude-

punkter, som ud over at være trafi kale knudepunkter 

ikke påvirker området særlig meget. Derimod fi ndes 

der, nær ved Karolinelunds gamle indgange i det syd-

vestlige og i det nordøstlige hjørne af Karolinelunds-

grunden, nogle mellemstore knudepunkter, som for-

uden at være trafi kale krydsfelter også anses som 

værende anvendelige som pejlemærker, når der skal 

navigeres rundt i området.  0 1 5 10
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Grundet de forskellige færdselsårer omkring grunden 

samt sammenstødet mellem de karakteristiske om-

råder opstår der et stort knudepunkt tæt beliggende  

ved grunden, som det ses på illustration 52.

Placeringen til den nye bygning til Universitarium i 

den nordlige del af parken vil ligge lige op af dette 

knudepunkt og der kan således drages nytte af det 

sammenstød og fl ow af mennesker, der allerede er i 

området. Desuden vil der kunne skabes et godt fl ow 

i gennem parken ved at forbinde knudepunkterne i de 

modsatrettede hjørner af grunden.

Rumbegrænsninger

Når der ses på, hvilke elementer, der skaber en 

rumbegrænsning i området, er det tydeligt, at der, 

foruden den markante grænse mellem landjorden og 

fjorden, er en kraftig rumbegrænsning langs Karoli-

nelundsgrundens øst- og sydlige sider, bestående af  

den stærkt trafi kerede vej, som fører trafi k til og fra 

Aalborg havnefront og midtby. Se illustration 53 på 

næste side.

Den stiplede linie nord for grunden illustrerer, at der 

fra kulturbæltet ved havnefronten opleves en rumbe-

grænsning, i skellet mellem det åbne område med 

offentlige kulturbygninger og det mere kompakte og 

lukkede boligområde mod syd. Denne begrænsning 

opleves dog ikke i den modsatte retning, da kulturbæl-

tet virker åbnende set fra boligområdet og netop der-

for er denne  grænse illustreret med en stiplet linie. 

Derudover fi ndes der langs den vestlige langside en 

mindre rumbegrænsning, da der langs denne side 

af grunden løber smal vej der er blind i begge ender 

men bruges som parkeringspladser af boligområdes 

beboere. Denne vej kaldes Kanalstien, opkaldt efter 

Østeråen, og det er her den oprindelige kanal fra 

Østeråen løber under. Langs hele denne vej fi ndes der 

desuden en ca. 2 meter høj betonmur ind mod Karoli-

nelundsgrunden, som afskærmer hele den ellers klare 

gridstruktur i boligområdet.  

Altså kan det konkluderes, at hele Karolinelundsgrun-

den er afgrænset i alle retninger i højere eller mindre 

grad. Det foreslås derfor, at der visuelt set åbnes 

mere op mod de mange boliger mod syd, således at 

de får et godt view over den kommende bypark og kan 

få adgang til parken fra denne retning. Om parken skal 

lukkes fuldstændigt op for offentligheden eller forblive 

en lukket oase i midtbyen, som kun kan entreres fra 
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strategisk velplacerede steder i en angiven åbnings-

tid, vil ikke blive behandlet i dette projekt.

Derudover kan en åbning til parken mod nord svække 

den afgræsning, der opleves fra kulturbæltet og ska-

be fl ow og en sigtelinie fra parken og ned til fjorden.

Da vejen øst for grunden er stærkt trafi keret anses 

det som værende urealistisk at åbne parken op i den-

ne retning. Vejen kunne i stedet visuelt afskærmes 

ved for eksempel at anlægge en række træer, som 

desuden vil give en boulevardoplevelse for vejens tra-

fi kanter og vække opmærksomhed for byparken.

Konklusion 

Ud fra den foregående analyse kan det blandt andet 

konkluderes at en bygning til Universitarium skal væk-

ke opsigt og gribe fat i den pulserende havnefront. 

Den skal også vække opsigt i en østlig retning, hvor 

nysgerrigheden kan vækkes hos de mange trafi kan-

ter. Derimod kan bygningen fremstå mere rolig imod 

byparken og boligområdet og på den måde skal  Uni-

versitarium altså forholde sig til et bredt spektrum af 

stemninger og udtryk fra de omkringliggende karakte-

ristiske områder.

Derudover skal der skabes et fl ow igennem den nye 

bypark - eventuelt ved at føre Østeråen ind gennem 

parken og derved skabe et naturligt fl ow. Bygningen 

til Universitarium skal tillade transit og eventuelt fun-

gere som en ny indgang til byparken. Flowet gennem 

parken og Østeråens forløb kan bestemmes ved at 

forbinde de to knudepunkter i parkens to ender og 

derved udnytte det allerede eksisterende sammen-

stød og fl ow af mennesker.

Derudover skal der skabes et fl ow fra boligområdet 

mod vest og visuelt set åbnes mere op i den retning.

En åbning mod nord vil foruden at skabe fl ow også 

give en sigtelinie fra parken og ned til fjorden, hvilket 

området i høj grad mangler. Mod øst kan der visu-

elt afskærmes fra den stærkt trafi kerede vej ved for 

eksempel at anlægge en række træer eller lignende.

Disse konklusioner vil blive en del af den samlede kon-

klusion for rapportens analysedel og medvirke i grund-

laget for den kommende designproces.

0 1 5 10
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merhalvåret, mens der om vinteren kun er få timers 

sollys. Solen står altid højest i syd, og især i syd va-

rierer solens vinkel i forhold til jordoverfl aden meget 

hen over året, hvilket er en vigtig faktor i bygningens 

design, da solens varme kan udnyttes om vinteren og 

skærmes af om sommeren, hvorved energiforbruget 

kan reduceres. Vinduer orienteret mod syd vil såle-

des tillade den største mængde af direkte sollys og 

solvarme i bygningen. Det er også vigtigt at gøre sig 

overvejelser om bygningens rums funktioner i forhold 

til mængden af direkte og diffust lys, så sollyset kan 

udnyttes i det omfang, der ønskes [Forelæsning 2].

I udformningen af bygningen vil soldiagrammet blive 

brugt til at defi nere bygningens åbninger i et forsøg 

på at opnå den bedst mulige brug af dagslys i forhold 

til at skabe den bedst mulige komfort for Universi-

tariums gæster. Det ønskes derudover at udnytte 

solens  varme i forhold til at minimere bygningens 

energiforbrug. 

Konklusion 

Klimaforholdene på grunden er essentielle i designet 

af en bygning, der er komfortabel både inden- og uden 

for bygningen. Der skal skabes læ relevante steder, 

brugen af dagslys skal tilpasses bygningens funktio-

ner, og regulering af varme fra solen skal give termisk 

komfort.  

Klimaforholdende er også vigtige i integrationen af 

bæredygtige principper i bygningen, som kan med-

virke til at reducere bygningens energiforbrug. Solens 

varme skal udnyttes om vinteren og afskærmes fra 

om sommeren og vindens hastighed og retning skal 

udnyttes med det formål at ventilere bygningen.

I designet af en ny bygning til Universitarium er klima-

forholdene for stedet en afgørende faktor for form-

givningen, da vejr og vind har en påvirkning på blandt 

andet konstruktionen, indeklimaet, energiforbruget 

og den generelle komfort. Dette afsnit vil beskrive 

klimaet i Aalborg med fokus på vindforhold og sollys.

Vindforhold

Vindrosediagrammet på illustration 30 angiver gen-

nemsnitsmålinger for vindens retning og intensitet i 

Aalborg. Her ses det, at vindforholdene ofte er præ-

get af en kraftig vestenvind fra Nordsøen med styrker 

på over 10 m/s [Web 6]. Vestenvinden virker ekstra 

hård og turbulent ved havnefronten, da Limfjorden 

fungerer som en vindtunnel fra vest til øst, hvor vin-

den ikke fi ltreres af lægivere. Dog er Karolinelunds-

grunden trukket lidt tilbage i forhold til havnefronten, 

hvorfor vinden ikke er nær så kraftig. Det vurderes 

dog at vinden er kraftigere end i den tætte by, og at 

der let kan opstå turbulens, når vinden suser forbi 

store bygninger som Nordkraft og det kommende 

Musikkens Hus. 

I bygningens udformning bør der således tages hen-

syn til vindforholdene i området og skabes læ ved 

ind- og udgange samt ved eventuelle udendørs area-

ler. Desuden bør vindhastigheden og vindens retning 

tages i betragtning i udformningen af bygningen, hvis 

det ønskes at udnytte mulighederne for  at anvende 

naturlige ventilationsprincipper.

Solforhold

Soldiagrammet på illustration 31 viser, at Danmark 

er præget af at have mange solskinstimer i som-

KLIMAFORHOLD
Som sidste led i kontekstanalysen zoomes der i dette afsnit helt ud, og klimaforholdene i Aalborg studeres for at 
kunne implementere forskellige klimateknikker i designet af en ny bygning til Universitarium. 

Procent:

15 %

N

S

ØV

20 %

25 %

10 %

5 %

> 11,0 m/s

5,0 - 11,0 m/s

0,2 - 5,0 m/s

50
60
70
80

N

S

ØV

0
10
20
30
40

21.juni

21.marts/21.september

21.december

54 Vindrose

55 Soldiagram

56 Stiv kuling ved Universitariums vindsimulator



38

TEKTONIK

dan vi som gruppe opfatter tektonik, arbejdes der i 

dette afsnit på at fastlægge en klart defi neret tilgang 

til tektonikken. Denne skal sikre, at der arbejdes mod 

det samme mål i designprocessen, og gøre det mu-

ligt senere hen at vurdere, hvorvidt målet er nået.

Defi neringen af målet går ud på at formulere tilgan-

gen i fællesskab. For at gøre dette introduceres tre 

tektoniske tilgange, som er beskrevet i ”The tectonic 

practice”. Her opdeler Schmidt tektonikken i tre grup-

per, nemlig Materiale og teknik, Komponent og kom-
position og Bygningens princip. Disse tilgange bygger 

på tanker fra de førnævnte teoretikere og giver en 

helhedsforståelse af tektonikken, og hvordan denne 

kan være implementeret i arkitekturen. 

Den første tilgang, Materiale og teknik, fokuserer på 

materialet og teknikker anvendt i forarbejdningen af 

materialet, som er med til at skabe det arkitektoniske 

udtryk. Den næste tilgang, Komponent og komposi-
tion fokuserer på anvendelsen af bygningskomponen-

ter, samt gentagelsen og koblingen af disse, som 

dominerende for det arkitektoniske udtryk. Den sidste 

tilgang, Bygningens princip, dækker over værker, hvor 

et princip - evt. strukturelt, er afgørende for at skabe 

det arkitektoniske udtryk. 

Ved at se på en række bygningsværker i fællesskab 

(hvilket er gjort ud fra en workshop hvis beskrivelse 

fremkommer i Appendiks A) og vurdere på hvilken 

måde disse udtrykker tektonik, skabes en dybere 

forståelse af de tre tektoniske tilgange - og tektonik 

generelt. Dette giver et konkret grundlag at diskutere 

tektonik i arkitekturen ud fra, som er nødvendig i defi -

neringen af den fælles tektonisk tilgang, der beskrives 

på side 41. 

Resultater

I workshoppen præsenterede vi hver især tre værker,  

vi anså som tektoniske. Værkerne blev beskrevet og 

diskuteret, hvorefter vi i fællesskab fordelte dem i de 

tre tilgange, alt efter hvilken måde de udtrykte tekto-

nik på. På illustration 57-63 ses eksempler på nogle 

af de udvaglte værker, som indgik i workshoppen. Det 

samlede resultat fi ndes i skeamet på side 40.

  

Materiale og teknik

Bygningen udviser ikke brug af nye ma-

terialer eller nye teknikker for materiale-

anvendelse.

Komponent og komposition

Søjlen er fremstillet og komponeret på 

en ny måde, som bidrager til det arkitek-

toniske udtryk, og er med til at defi nere 

oplevelsen i rummet.

Bygningens princip

Det strukturelle princip, hvor bygningens 

dæk er båret af et antal organiske søjler, 

skaber udtrykket og muliggør den frie, 

skarpe glasfacade. De bærende søjler 

giver åbne planer til alsidig brug. Søj-

lerne er desuden anvendt til føringsveje 

- for både brugere og tekniske installa-

tioner. 

Indledning

Tektonikken er interessant at arbejde med, fordi den 

kobler det arkitektoniske udtryk med det byggetekni-

ske aspekt af en bygning. I dette afsnit opbygges en 

bredere forståelse af tektonikbegrebet med afsæt i 

Ph.d.-afhandlingen ”The Tectonic Practice” af Anne 

Maarie Due Schmidt [Schmidt, 2007], og der arbej-

des hen imod en enighed om dette specialeprojekts 

tektoniske tilgang.

Tilgange til tektonikken

Tektonik i arkitekturen er beskrevet af en række af 

teoretikere, som hver især har deres bud på, hvordan 

det kommer til udtryk. Bötticher bruger begreberne 

art-form og core-form og mener, at tektonikken kom-

mer til udtryk i sammenhængen mellem bygningens 

arkitektoniske udtryk og det strukturelle princip. For 

Frampton udspringer tektonikken fra samlingen, hvor 

der er fokus på materialet og konstruktionen. Sem-

per opdeler arkitekturen i fi re grundelementer, hvor 

tektonikken kommer til udtryk i de enkelte elementers 

teknik og materiale. Disse forskellige syn på tektonik-

ken giver en bred opfattelse af den, hvilket er med til 

at gøre tektonikken uhåndgribelig og kompliceret at 

arbejde med. For at få en bedre forståelse for, hvor-

TEKTONIK
Foruden at skabe en kontekstbevidst bygning, ønskes det i dette projekt at have en tektonisk tilgang til designet af den 
nye bygning til Universitarium. Men hvad er tektonik, og hvordan kommer det til udtryk i arkitekturen? I dette afsnit 
arbejdes der mod at opnå en konsensus i gruppens opfattelse af tektonik.

SENDAI MEDIATEQUE
TOYO ITO - JAPAN, 2001

Bygningen afspejler klart den tektoniske tilgang.

Bygningen afspejler delvist den tektoniske tilgang.

Bygningen afspejler ikke den tektoniske tilgang.
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CASA GREHLA
FORTE, GIMENES & MARCONDES 
- BRASILIEN, 2007

ST. HENRYS ECUMENI-
CAL ART CHAPEL
MATTI SANAKSENKO 
- FINLAND, 2005

Materiale og teknik

Indvendigt er der udelukkende anvendt 

træ, som skaber stemning i rummer og 

udtrykker enkelthed. Træet kommer vir-

kelig til sin ret i rummet og giver kappel-

let jordlig forbindelse. Ornamenteringen 

udgøres på enkel vis af træet i sig selv.

Komponent og komposition

Spidsbuer af limtræ stillet i forlængelse 

af hinanden, viser et jævnt forløb, som 

giver en klar følelse af dybde i rummet. 

Lyset for enden af rummet, viser vej 

gennem rummet.

Bygningens princip

Konstruktionen muliggør det høje rum 

og de konstruktive elementer bidrager 

positivt til rummets akustik.

Materiale og teknik

Bygningen udviser ikke brug af nye mate-

riler eller teknikker for materialeanven-

delse.

Komponent og komposition

Sammensætningen af udfyldte og tom-

me bygningsmoduler, som er harmonisk 

komponeret, skaber balance mellem 

tyngde og lethed.

 

Bygningens princip

Et grid af søjler og bjælker, der følger 

en streng struktur, bliver defi nerende 

for rumlighederne i boligen og indram-

mer udsigten til landskabet. Det struk-

turelle princip er tydeligt brugt som et 

element, der bidrager til det arkitekto-

niske udtryk.

62 63
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Sendai Mediateque - Toyo Ito, 2000 Casa Grehla - Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz, 2007

Sendai Mediateque - Toyo Ito, 2000. Sendai Mediateque - Toyo Ito, 2000.

Sydney Opera House - Jørn Utzon, 1957-73 St. Henrys Ecumenical Art Chapel, Matti Sanaksenko, 2005

Paustian - Jørn Utzon, 1987 Palazzetto dello Sport, Pier Luigi Nervi, 1960

The Rock Church - T. & T. Suomalainen, 1969

Bygningen afspejler klart den tektoniske tilgang.

Bygningen afspejler delvist den tektoniske tilgang.

Bygningen afspejler ikke den tektoniske tilgang.

Grundtvigs Kirke - P.V. Jensen-Klint, 1921-40 Beyeler Foundation - Renzo Piano, 1997
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På toppen af bygningen ligger endnu et volumen, som 

bruges til scenehejs. Dette volumen fremstår mas-

sivt og holder både visuelt og strukturelt det åbne 

volumen på plads. I Skuespilhuset er det koblingen 

mellem det arkitektoniske udtryk og det strukturelle 

princip, som gør bygningen tektonisk. 

Denne bygning har dog en helt anden funktion og mål-

gruppe end Universitarium, derfor er det vigtigt, at 

bygningen, som designes i dette projekt, udarbejdes 

med kontekst- og målgruppebvidstehed. Skuespilhu-

set virker raffi neret, varm og forædlet i en statisk 

form, mens en bygning til Universitarium skal være 

mere dynamisk, rå og børnevenlig.

Konklusion

Den valgte tilgang for projektet bygger altså på det, 

Schmidt betegner som Bygningens princip. Og det vil 

være en del af det samlede mål, at designe en byg-

ning, hvor især struktur og arkitektonisk udtryk går 

hånd-i-hånd.

Indledning

Projektets tektoniske tilgang tager afsæt i den tidlige-

re beskrevne workshop, hvorfra resultaterne fremgår 

af det forrige afsnit. Tilgangen er herunder beskrevet, 

og der er lagt vægt på, at komme med forslag til, 

hvordan dette kan komme til udtryk i designet af en ny 

bygning til Universitarium.

Projektets tektoniske tilgang

På baggrund af workshoppen opstod der konsensus 

om at tage afsæt i Bygningens princip som den tekto-

niske tilgang. Denne tilgang var til stede i en stor del 

af de værker, der blev analyseret i workshoppen, og 

udviser en bred - men stadig klart defi neret tilgang til 

tektonikken. Den er bred, fordi den kan arbejde med 

forskellige principper, men samtidig klar, når først 

princippet er defi neret. 

Selvom værkerne i workshoppen kun viste det struktu-

relle princip som bygningens tektoniske princip, rum-

mer denne tilgang også arbejdet med f.eks. akustiske 

principper eller ventilationsprincipper som det tekto-

niske princip.

Denne måde at arbejde med tektonik på, hvor ét el-

ler fl ere principper integreres i designet af en byg-

ning, så den afspejler både arkitektonisk og tektonisk 

forståelse, ligger tæt op ad arbejdsmetoden på Ar-

kitektur & Design. Netop evnen til at integrere det 

arkitektoniske og det tekniske i en samlet løsning, er 

kendetegnende ved arbejdet på Arkitektur & Design, 

der her muliggøres gennem en integreret designpro-

ces (se desuden afsnittet, side 10). Det er derfor ikke 

unaturligt, at det er netop denne tilgang, som valget 

TEKTONISK TILGANG
Efter at have fået en bedre forståelse for tektonik og været nået til enighed om, hvordan vi opfatter begrebet tektonik,  
defi neres her den tektoniske tilgang, der vil blive arbejdet ud fra gennem projektforløbet, og som skal komme udtryk 
i bygningen til Universitarium.

faldt på efter workshoppen.

Ved at arbejde med Bygningens princip som den tek-

toniske tilgang, får designeren mulighed for at udvise 

kompetencer inden for forskellige tekniske områder. 

Derfor giver denne tilgang mulighed for at arbejde 

med nogle af de tekniske discipliner, som er tillært 

gennem studiet. De generelle tekniske dicipliner på 

Arkitektur & Design fremgår af illustration 02 på side 

11, og dækker over evnen til at arbejde med konstruk-

tive principper, klimaskærm, ventilation, sol- og vind-

forhold samt indeklima. 

                                                                                   

For dette projekt vil den tektoniske tilgang, som ud-

gangspunkt tage afsæt i det konstruktive princip som 

teknisk disciplin. Dermed vil det være gennem bygnin-

gens strukturelle system, at tektonikken skal komme 

til udtryk. Målet er derfor at designe en bygning, hvor 

strukturen gennem valg af materialer, teknik og form, 

spiller sammen med og underbygger det arkitektoni-

ske udtryk.

På illustration 73 ses et eksempel, hvor strukturen 

udtrykker tektonik. I Skuespilhuset af Lundgaard & 

Tranberg, 2008 ses det tydeligt, hvilken betydning  

bygningens strukturelle system har for det arkitek-

toniske udtryk. Det nederste volumen er opbygget 

af bærende vægge, hvorpå der ligger et tyndere helt 

transparent volumen, der ender ud i et udhæng der 

sammen med tynde søjler og en glasfacade udgør 

husets foyer og restaurant. Gitterbjælkestrukturen i 

det øverste volumen gør ikke kun udhænget, trans-

parentheden og de store åbne planer muligt, men 

udgør samtidig bygningens arkitektoniske kendetegn. 

73 Skuespilhuset, Lundgaard & Tranberg, 2008, København
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gæsterne kan se klodens mange dyre- og plantearter 

eller fl ot opstillede udstillinger med masser af infor-

mation om kloden og universet. I disse udstillinger er 

der primært fokus på at se og forstå, og måske røre 

ved nogle få opstillinger.

De eksperimentelle science centre viser fl ere af na-

turvidenskabens fag på en interaktiv måde. Her er det 

muligt selv at være med til at lave forsøg. Gæsten får 

lov til først at undres over en givet problemstilling, 

derefter starte et opstillet forsøg og slutteligt konklu-

dere på, hvad der skete under forsøget. Disse forsøg 

kan så omhandle vidt forskellige emner inden for na-

turvidenskaben. Universitarium er et science center 

af denne type, men har dog et par tilbud, der lægger 

sig op ad genren fra de mere forevisende science cen-

tre som f.eks. et planetarium.

Der kan selvfølgelig forekomme overlapninger mel-

lem, hvordan naturvidenskaben vises i de to typer 

science centre og fælles for de to typer er, at de kan 

kaldes en slags oplevelsescentre, som formidler na-

turvidenskab. Centrene har samme formål med ud-

stillingerne, men udstillingerne formidles og opleves 

på forskellige måder. 

Ofte udbyder begge typer science centre undervisning 

til besøgende skoler, og de er et godt og sjovt sup-

plement til den undervisning eleverne allerede får i 

naturvidenskabelige fag.

I det næste afsnit på de følgende sider vises der bille-

der fra fi re eksempler på science centre, som i dette 

projekt er blevet valgt ud til en analyse af deres kva-

liteter. Deres planer og snit forefi ndes i Appendiks B.

Hvad betyder betegnelsen, science center, egentlig?  

Er der nogle kendetegn, der går igen for de forskellige 

science centre, og har de nogle fælles kvaliteter? 

Science centre er en slags moderne museer, hvor 

der skabes kontakt mellem mennesker og videnskab. 

De giver gæsterne mulighed for at se videnskaben i 

deres hverdag samt i lokalområdet og -samfundet. 

Science centre henvender sig til folk i alle aldre og 

deres udstillinger skal opleves, udforskes og vække 

nysgerrighed samt skabe forståelse inden for natur-

videnskab.

Der fi ndes to typer af science centre, nogle er mere 

forevisende med emner til skue mens andre mere 

eksperimentelle. 

De forevisende science centre indeholder ofte udstil-

linger inden for det biologiske, geologiske og zoologi-

ske felt, som f.eks. store akvarier og terrarier, hvor 

SCIENCE CENTRE
Universitarum er en institution af genren science centre. Derfor undersøges der i dette afsnit, hvad et science center 
er, for at gøre det muligt at fi nde passende referencer til, hvordan science centre tager sig ud i arkitekturen. Sam-
men med overvejelser omkring konteksten og begrebet tektonik, skal videnen om science centrene danne rammerne 
for løsningsforslaget til en ny bygning til Universitarium.

 74 California Academy of Sciences 75 Telus Science World
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02

76 Telus Science World

77 California Academy of Sciences
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ANALYSE AF SCIENCE CENTRE
I dette afsnit analyseres fi re science centre ud fra forskellige arkitektoniske parametre, for at undersøge om science 
centre er opbygget på en bestemt måde, og om der er træk, der går igen hos de fi re værker. De fi re science centre 
ligger vidt forskellige steder i verden og er gode eksempler på nyere arkitektur inden for sceince centre. På dette 
opslag vises billeder fra de fi re centre og på næste opslag fi ndes selve analysen.

78 Phaeno 79 Phaeno

80 Phaeno

83 CosmoCaixa82 CosmoCaixa

81 CosmoCaixa
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84 Universeum 85 Universeum

86 Universeum88 Academy of Sciences

89 Academy of Sciences87 Academy of Sciences
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PHAENO

I Wolfsburg af Zaha Hadid

Denne bygnings udtryk er meget ekspressivt - nær-

mest futuristisk, da den viser bevægelse i formen. 

Den fremstår ret brutal og aggressiv i ren grå beton 

med et uregelmæssigt vinduesmønster, hvilket gør, 

at etagefordelingen ikke er synlig udefra. Det usæd-

vanlige formsprog passer til bygningens funktion som 

eksperimentarium - det stimulerer fantasien og væk-

ker nysgerrighed.

Det bærende element i bygningen er de bærende be-

tonkerner, som både ses ude- og indvendigt. De sta-

biliserer konstruktionen og bruges samtidig til nogle 

af bygningens funktioner og aktiviteter. 

Betonkernerne er en del af rumligheden og kompli-

menterere funktionerne i bygningen. Der er en slags 

kassettemønster i betonen, som bliver en del af byg-

ningens rå ornamentering og bruges til at spare ma-

teriale og give bygningen et gennemgående grid.

Organisk fl ydende former indvendig står som kontrast 

til det meget kantede formsprog udvendigt. Der er 

en klar zoneinddeling, men de forskellige zoner griber 

dog fat i hinanden. Dette giver et fl ydende forløb i byg-

ningen, hvor der så indimellem i zonerne, er stationer 

til fordybelse. Disse stationer udgøres ofte af de små 

rum, som betonkernene udgør i det store rum.

Skemaet på denne side viser fi re science centre, der 

blev udvalgt, da de er anerkendt for både deres arki-

tektur og indhold. 

De fi re værker er Phaeno i Wolfsburg af Zaha Hadid, 

Cosmocaixa i Barcelona af R.& E. Terradas, Univer-

seum i Gøteborg af Gert Wingårdh og Academy of 

Science i San Francisco af Renzo Piano.

I forhold til hvilken slags science center de er, skal det 

siges, at Phaeno er eksperimentelt og Academy of 

Sciences er mere forevisende, mens CosmoCaixa og 

Universeum indeholder begge dele.

Skemaet har tre vandrette rækker, indeholder tre 

kategorier, som hvert science center analyseres ud 

fra. Den første kategori er bygningens udtryk. Her kig-

ges på, hvilken arkitektonisk stil bygningen udstråler, 

samt hvilken karakter den afgiver til gæsten.

Den anden kategori er bygningens struktur, herunder 

forstås det strukturelle system og eventuelt hvilke 

materialer, der træder frem som en del af strukturen. 

Den tredje kategori er bygningens rumlighed, hvor 

sammenhængen mellem rum, proportioner, funktio-

ner og forbindelser analyseres.

Efter gennemgangen af de fi re science centre til højre 

vurderes de, og der samles op på resultaterne fra de 

tre kategorier herunder.

Opsamling

Alle fi re eksempler har stærke arkitektoniske udtryk, 

og hver især får deres konstruktionen og materialer 

lov til at stå frem og bliver også brugt rummeligt. 

I Phaeno bruges betonkernene til at gøre plads til 

mindre rum med specialle temaer eller funktioner, I 

CosmoCaixa bruges de V-formede elementer til at 

indramme den store fordelingsspiral. Universeum har 

forskellige konstruktioner alt efter rummets tema, 

f.eks. ligner søjlerne i deres regnskovsrum, træer. I 

Academy of Sciences indeholder de store kugler ogsa 

specialtemaer. 

De store udstillingsrum har meget frie planer, hvor 

der er indlagt zoneinddelinger. Ofte er der mindre rum 

i de store rum, som så indeholder specielle temaer 

eller funktioner. Det bruges altså meget at putte min-

dre temarum inden i de større udstillingsrum. 

90

Flere af eksemplerne bruger konteksten til at frem-

hæve eller infl uere bygningen. I Cosmocaixa og Uni-

verseum er navnet på centret tydeligggjort på bygnin-

gen, og de bruger den store skrænt, de ligger ved til 

at formgive bygningen udfra. Det levende grønne tag 

på Academy of Sciences-bygningen falder også godt 

ind i den omkringliggende park. Konteksten betyder 

altså noget for, hvordan bygningen opleves.

Slutteligt er bæredygtighed et tema i Universeum og 

Academy of Sciences, det fremgår af materialer og 

måden bygningen bruges på. Temaer for hele bygnin-

gen kan således forstærke science centrets image.

Konklusion

Analysen her viser at store udstillingsrum er gode til 

at sammenbinde udstillingen, mens mindre rum kan 

bruges til at vise mindre temaer eller funktioner.  Der 

kan også være strukturelle elementer synlige i bygnin-

gen, som er med til at vise en sammenhæng i bygnin-

gens udformning. Det strukturelle system i bygningen 

kan således være et tema i sig selv og fortælle en 

historie om naturvidenskab.

Derudover er det vigtigt, at bygningen har en stærk 

identitet, at den bliver bemærket af forbiepasserende, 

og at den er indbydende og spændende for gæsterne. 

U d t r y k

S t r u k t u r 

R u m l i g h e d
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SCIENCE CENTRE

ACADEMY OF SCIENCESCOSMOCAIXA UNIVERSEUM

I San Francisco af Renzo PianoI Barcelona af R. og E. Terradas I Gøteborg af Gert Wingårdh

 

Bygningen har et meget enkelt udtryk, og har refe-

rencer til pavillionbyggeri fra modernismen. Den er 

opbygget af enkle geometriske former. Tre kugler 

inde i bygningen er pakket ind i en simpel rektangel, 

men kuglerne får dog lov at skubbe til tagfl aden, så 

bygningen bliver mere dynamisk. Det levende grønne 

tag viser, at bygningen har bæredygtige kvaliteter og 

tilpasser den i konteksten, som er Golden Gate Park.

Dette er et eksempel på en ny og en gammel bygning 

sat sammen. Den nye del indeholder et science mu-

seum og fremstår moderne og enkelt, således tager 

den ikke magten fra den gamle bygning,. De fl este 

af bygningens funktioner er gemt under jorden i det 

bjerg, bygningen ligger ved. Den kubistiske form inde-

holder en mere kompleks struktur indvendigt, blandt 

andet en meget stor spiralform, der skærer sig gen-

nem etagerne.

 

Denne bygning har et meget industrielt udtryk og 

er fra visse vinkler, som f.eks. ved indgangspartiet 

meget ekspressiv. Dette er med til at give dynamik 

til bygningen. Den har en karakter som et high-tech 

byggeri, men er præget af svensk byggetradition og 

bruger træ i bygningens fundamentale linier. Noget 

der har præget bygningens design, er den skrænt, 

den er placeret på. Klippesiden er brugt som en slags 

afgrænsning af formen samtidig med, at den får lov 

at indgå i designet.

 

Hovedstrukturen i bygningen er et søjle-bjælkesy-

stem, mens visse bygningsdele, som f. eks. kuglerne 

er bygget i gittersystem. Kuglerne blev bygget op 

først og derefter blev de pakket ind i den resterende 

bygningskrop, men de bærer ikke noget. Udhænget 

består af solpaneler og referer igen til bæredygtig-

hed. Bjælkerne, som understøtter taget, er organisk 

formede, så de komplimenterer kuglerne. Der hæn-

ger akustikplader i loftet  og i siderne af bygningen er 

meget tykke betonvægge opført, så de kan have en 

stabiliserende skivevirkning og bære det levende tag. 

Den gennemgående strukturelle fi gur i bygningen er 

et V-formet element, som bruges additivt i alle dele 

af bygningen. Det fremkommer som en afstivning og 

stabilisering i facaden. V-elemterne ses ligeledes i 

de store udstillingslokaler, som bærende søjler, og 

slutteligt er det brugt til opbygning af formen for den 

store spiral, der går igennem bygningens etagedæk. 

Det samme element bruges altså både i et søjle-

bjælkesystem og som del af et slags gittersystem i 

facaden.

 

Bygningens materialer er valgt ud fra et bæredygtigt 

synspunkt om, at de skal kunne genbruges og bygnin-

gen har ligeledes solceller på taget. 

Tagkonstruktionen er en simpel gitterkonstruktion, og 

når bygningen ses i profi l fremstår det, hvordan den 

indvendige konstruktionen følger landskabet og rum-

menes indhold. Bygningsdelen tættest på skrænten 

er holdt oppe af en slags skov af søjler, mens den ne-

derste del mod gaden med fl ere forskellige funktioner 

er opbygget af kasser med søjler og plader.

 

Der er ”rum i rummet” i denne bygning. Kuglerne inde-

holder forskellige funktioner og har således indkapslet 

aktiviteter, mens hver etage i bygningen har hver sit 

tema. Flowet i bygningen fordeles omkring kuglerne, 

og de står som en slags skulpturer i bygningens åbne 

fordelsingsrum, udgjort af rektanglet.

I bygningens snit ses den store spiral som gennem-

skærer etagerne i den dybe bygning. Ved hjælp af 

denne forbindes etagerne, og gæsten kan få et kig 

ned til bygningens bund. Spiralen er også med til at 

fordele fl owet i bygningen.

I udstillingslokalerne er der god plads og meget højt 

til loftet, de store åbne rum er kendetegnende for 

bygningen.

 

Bygningens struktur følger rumligheden. Der er en 

mere åben afdeling af bygningen, som indeholder et 

tema om regnskov og natur, mens de mere lukkede 

og mindre rum er mere eksperimentelle. Der er dog 

interaktion mellem disse to rumtyper og de er bundet 

sammen af en vigtig del af bygningens fl owstruktur 

-en nærmest fritsvævende trappe. Interaktionen mel-

lem bygningen og konteksten gør konceptet stærkt 

og kan mærkes i bygningens rum. Skrænten danner 

nærmest væg i rummene.

91 92 93
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Værksted

I dette rum skal opstillinger opbygges og repareres, og 

der skal være plads diverse værktøjer, borde og værk-

stedsmaskiner.

Lokaler til ansatte

Forskellige rum er nødvendige til den daglige drift af 

bygningen og omfatter bland andre: rengøringslokaler, 

personalekontor, personaletoilet, personalestue, tekøk-

ken/køkken, garderobe og teknikrum.

Labs

Universitarium skal være en platform for tværfaglig 

forskning i form af eksternt fi nansierede forskningspro-

jekter, der kan ses af besøgende, og eventuelt give dem 

mulighed for at deltage i udformning eller afprøvning af 
produkter - som et levende laboratorium.

Ydermere skal det være muligt for en en bred vifte af 

lokale unge, voksne og seniorer at samarbejde om initia-

tiver, der genereres af borgerne selv og drives af amatø-

rer. Her kan videnskabelige temaer af samfundsmæssig 

relevans, som f.eks. vedvarende energi, udfordres og 

mentorer og research-muligheder vil stå til rådighed. 

Konferencesal

Universitarium ønsker at have en konferencesal, der kan 

benyttes af erhvervskunder, Visit Aalborg og Aalborg  

Universitet. Denne sal skal indeholde en scene til fore-

dragsholdere og lignende. 

Lounge

Der skal være et større område til ekstraaktiviteter i 

forbindelse med konferencer, workshops samt forsøg i 

laboratiorierne. Lounge-området vil også være et fi nt 

sted at opholde sig, når der er pauser i de forskellige 

ararngementer, som afholdes i bygningen -især i konfe-

rencesalen. 

Rumprogrammet viser, hvilke typer rum bygningen skal 

indeholde og hvilke faktorer, der skal overholdes for 

hvert enkelt rum. Blandt andet beskrives adgangen til 

naturligt lys med et X, hvis der SKAL være naturligt lys 

i rummet, mens dette, --, betyder, at der ikke behøver 

være naturligt lys. Der gives også et overslag på rum-

menes støjniveau, som er inddelt i tre kategorier. Det  

anslåede bygningsareal for hele bygningen er ifølge rum-

programmet, 7310 m2, hvilket passer godt med Univer-

sitariums ønsker om 6000 - 8000 m2. 

Faktorerne, som er sat op i rumprogrammet kan bruges 

i den senere udarbejdelse af et nærhedsdiagram og er 

slutteligt grundlæggende for arbejdet i skitsefasen.

Rumprogrammet opbygges ud fra de krav og ønsker 

Universitarium har opstillet for designet af bygninen. 

Den faktor i rumprogrammet, som Universitarium har 

opstillet, er rumtyperne, mens de andre faktorer er ud-

arbejdet af projektgruppen. De rum som Universitarium 

ønsker er med deres hjælp beskrevet herunder.

Indgangsparti

Universitariums gæster skal ankomme til et stor og 

rummeligt indgangsparti, der skal fungere som første 

base i bygningen.

Midlertidig udstilling 

Den hidtil årlige sommerudstilling i Universitarium med 

et specielt tema, vil også i en ny bygning være en tilba-

gevendende begivenhed. Derfor skal der skabes fl eksible 

rum til dette formål.

 

Permanent udstilling

Der skal skabes rum til opstillinger bestående af Univer-

sitariums største hits gennem årerne. Disse skal even-

tuelt opfriskes eller genanvendes på nye måder og der 

vil løbende komme fl ere udstillinger til eller fra. 

Videnskabsbiograf

Dette rum kan bruges til fi lmfremvisning, men også til 

små fysiske optrædener. De kreative kræfter i lokalsam-

fundet vil blive opfordret til at producere forestillinger 

om aktuelle videnskabelige emner ved hjælp af innovative 

og udtryksfulde former. Filmene i biografen kan vise et 

bredt spektrum af videnskabelige emner samt lave dag-

lige planetarium forestillinger, 

Café

Bygningen skal indeholde en café, hvor mad kan nydes 

af gæster samt udefrakommende interesserede. I for-

bindelse med skolebesøg vil dette være et fi nt sted for 

klasserne at spise madpakker eller købe en sodavand.

Cafeen skal indeholde passende køkkenfasciliteter. 

Butik

Gæsterne kan her købe souvenirs og merchandise fra 

deres oplevelse i Universitarium. Butikken skal også 

have plads til et lille lager med varer.

Udstillingslager

I dette rum skal der være plads til opbevaring af ekstra 

materiale til den midlertidige udstilling, samt oplagring 

af opstillinger fra de tidligere udstillinger.

RUMPROGRAM
Efter de forskellige relevante analyser fastlægges nogle af de mere konkrete forudsætninger for løsningsforslaget. I 
dette afsnit opstilles der et rumprogram for en ny bygning til Universitarium, hvor blandt andet rummenes størrelse 
og funktioner skal give mulighed for at skabe en bygning til både leg, udforskning og fordybelse.
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Midlertidig udstilling > 8 Offentlig200 X1700

Udstillingslager 3 - 5 Privat10 --800

Offentlig300 XPermanent udstilling > 82400

Lokaler til ansatte 2,4 - 3 Privat30 X300

Værksted 3 - 5 Privat10 X150

Offentlig40 --Butik 2,4 - 3150

Offentlig325 XKonferencesal 3 - 5650

Offentlig50 X300Indgangsparti 3 - 5

Offentlig10 --Toiletter (15 stk i alt)   2,4 - 3   100

Rumtype Areal m2 Rum-
højde m

Natur-
ligt lys

Zone
Max. antal
personer

Offentlig50 --120Vidensbiograf 5 - 8

Offentlig70Café 2,4 - 3   140 X

500 2,4 - 3 Offentlig100 XLounge

150 2,4 - 3 Semi10 XLabs
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NÆRHEDSDIAGRAM
At rummene i en bygning fungerer sammen er essentielt for udnyttelsen. Derfor er det vigtigt, at de forskellige 
rums funktioner ligger i nærheden af hinanden på en praktisk og logisk organiseret måde. I dette afsnit er der derfor 
opstillet et nærhedsdiagram og et zonediagram, som skal danne basen for den videre bearbejdning af bygningens 
planløsning. 

Indgangsparti

Butik

Café

Toiletter

Videnskabsbio-
graf

Konferencesal

Labs

Permanent 
udstilling

Midlertidig 
udstilling

Værksted Udstillingslager Lokaler til ansatte

94 Nærhedsdiagram
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Indgangsparti

For at skabe en overordnet forståelse og dermed et 

fundament for den efterfølgende designfase laves et 

nærhedsdiagram, illustration 94. Her sættes funktio-

nerne i relation til hinanden ud fra det ønskede fl ow i 

bygningen. Skemaet skal ikke forstås som rummene 

set i en plan, men kan derimod sagtens fordeles på 

fl ere etager. De skal blot ligge i nærheden af de rum 

de er sat i forbindelse med i nærhedsdiagrammet.

Det er sat op på en måde, hvor indgangspartiet har 

forbindelse til mange af de andre funktioner, da det på 

denne måde er nemt at få de forskellige gæster og 

ansatte fordelt ud i det rigtige rum. Indgangspartiet 

kan på den måde fungere som et fordelingsrum. 

Farverne i nærhedsdiagrammet har en sammenhæng 

med zonediagrammet til højre. De grønne rum er pri-

mært henvendt til gæsterne og skal indbyde til brug 

ligeså snart, der gøres entré i bygningen. De blå rum 

er til ansatte ved Universitarium eller Aalborg Univer-

sitet og disse rum skal derfor ligge i en zone for sig 

selv. Muligvis skal disse rum også have deres egen 

indgang. Slutteligt er de røde rum til fælles brug for 

gæster og ansatte og skal være nemt tilgængelige fra 

bygningens hovedindgang. 

Den nederste del af zonediagrammet viser en detal-

jering af de tre overordnede zoner øverst. Her kobles 

nærhedsdiagrammet på zonediagrammet og der dan-

nes en oversigt over, hvordan rummene kan placeres. 

De tre forskellige zoner skal bindes sammen og må-

ske kan have nytte af nogle fælles fordelingsgange el-

ler lidt større fordelingsrum. 

Baseret på denne viden, kan rummene tilrettelægges, 

så de besøgende ikke vil opleve at passere ”døde” zo-

ner, når de benytter Universitariums nye bygning. 

Rummene i bygningen skal hænge sammen i zoner, så 

der skabes en overskuelighed i bygningen. Gæsterne 

kan derved lettere fi nde rundt og let gennemskue, 

hvor de skal gå hen for at benytte bygningen på den 

tiltænkte måde.

Konklusion

Bygningen skal altså være delt op i zoner til henholds-

vis aktivitetsgæster, vidensgæster og ansatte for at 

skabe overskuelighed i bygningen. Disse zoner skal 

bindes sammen af fordelingsgange eller nogle lidt 

større fordelingsrum. Især indgangspartiet skal fun-

gere som et fordelingsrum. 

Attraktions-
gæster

Vidensgæster Ansatte

95 Zonediagram

Midlertidig udstilling 
Permanent udstilling
Videnskabsbiograf

Attraktionsrum

Værksted
Udstillingslager 

Lokaler til ansatte

Praktiske rum

Labs
Konferencesal

Vidensrum
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Butik
Toiletter

Café
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OPSAMLING

ANALYSEKONKLUSION
På baggrund af analyserne i projektets program opstilles der her en række punkter, der skal fungere som opsamling 
på hele programmet. Opsamlingen skal sammen med vision og problemformulering danne grundlag for projektets 
værdier, der skal være styrende for det videre skitseringsarbejde og syntese.

I dette afsnit opsamles der på de hidtidige konklu-

sioner i programmets analyser. Konklusionerne har til 

formål at svare på den initierende problemformule-

ring; 

”Hvad skal der tages højde for, når der skal designes 

en tektonisk bygning til Universitarium i Karolinelund, 

og er der elementer i konteksten, som bør have sær-

lig indfl ydelse på udformningen.”

Konklusionerne er delt op i; hvordan elementer fra 

konteksten skal have indfl ydelse på bygningen i afsnit-

tet ”Kontekst”. Hvordan der skal tages højde for, at 

bygningen skal designes til Universitarium i afsnittet 

”Universitarium” og hvordan denne bygning får en tek-

tonisk løsning i afsnittet ”Tektonik”. 

Kontekst

• Konteksten og dens fremtidsplaner skal bruges 

til at fremhæve eller infl uere bygningen. 

• Designet skal afspejle Aalborgs håndværkstra-

ditioner og historie som værende en industriby
• Der skal være en reference til det farvestrå-

lende tivoli i bygningen.

• Bygningen skal have en stærk identitet, der væk-

ker opsigt og griber fat i den pulserende havne-

front og fremstå mere rolig imod byparken. 

• Bygningen til Universitarium skal tillade transit 

og eventuelt fungere som en ny indgang til by-

parken

• Åbningen af Østeråen skal indgå i designet og 

være med til at skabe et fl ow fra parken og ned 

til fjorden

• Hovedfl owet af mennesker skal ske fra syd mod 

nord, mens parken skal åbnes mod vest og af-

skærmes mod øst.

Universitarium

• Bygningen skal være 6000-8000 m2 

• Bygningen skal være et kulturelt aktiv og 

promovere Aalborg Universitet og leve op til 

sloganet ”Science that changes your world”

• Bygningen skal skabe rum til udforskning af 

videnskab gennem avancerede medier, interakti-

vitet i udstillingen og forklaringer fra Universita-

riums ansatte. 

• Universitarium skal være en tiltrækkende at-

traktion for familier og børn i alle aldre. Der 

skal desuden lægges vægt på, at bygningen 

også appelerer til teenagere.

• Bygningen skal have undervisningsfaciliteter 

og danne rammerne for forretningsudvikling og 

arrangementer i lokalsamfundet.

• Bygningen skal opbygges af store volumener, 

der sammenbinder bygningens funktioner. Nogle 

steder skal der skabes mindre rum til temaud-

stillinger eller andre funktioner.  

• Bygningens rum skal organiseres efter kontek-

sten, privathed og deres behov for naturligt 

dagslys.

• Rummene i bygningen skal hænge sammen i 

zoner, så det er overskueligt for brugerne at an-

vende bygningen. Zonerne afhænger af om rum-

mene er tiltænkt gæster, ansatte eller begge 

dele. 

Tektonik

• Videnskaben skal være en integreret del af byg-

ningens værdi.

• Bygningen skal fortælle historier om naturvi-

denskaben i byggeri og derved blive en del af 

udstillingen. 

• Bygningens skal have et klart konstruktivt princip 

og de strukturelle elementer skal være  synlige.

• Strukturen skal udformes på kreativ vis, så den 

bliver genkendelig for bygningen. 

• Bygningens arkitektoniske og tekniske løsninger 

skal gå op i en højere helhed.

• Strukturen skal spille sammen med og under-

bygge det arkitektoniske udtryk, gennem valg af 

materialer, teknik og form. 

• Bygningen skal have et bæredygtig tema, der 

fremgår af materialer og byggeteknik.

• Energiforbruget skal reduceres ved at udnytte 

solens varme om vinteren og afskærme fra den 

om sommeren og bruge vindens med det formål 

at ventilere bygningen.
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VISION
Ud fra opsamlingen af de forskellige analyser foretaget i projektets program opstilles der nu en vision for det videre 
projekt og løsningsforslaget. Visionen munder til sidst ud i en problemformulering, som vil være styrende for den 
videre proces.

Visionen er at skabe en bygning, hvor børn og nys-

gerrige sjæle kan opleve videnskaben udfolde sig i et 

opsigtsvækkende univers med tilknytning til Aalborg 

Havnefront og den kommende Karolinelundspark. Det-

te kan blive virkelighed inden for en kort årrække, hvis 

planerne for et nyt Universitarium løftes hele vejen.

Designforslaget til Universitariums nye bygning, skal 

vise, hvordan læring kan forenes med sjov i en sprud-

lende atmosfære, som kan tiltrække ”børn” i alle aldre 

og blive en attraktion for Aalborg. Bygningen skal, ud-

over at huse et moderne science center, kunne funge-

re som indgangsportal til Karolinelundsparken, som 

den vil blive en del af. Derfor skal den have et indby-

dende og dragende udtryk, der både kan tiltrække be-

søgende og afspejle Universitariums værdier. Univer-

sitariums vision om at vise, hvordan verden ”hænger 

sammen”, er her i fokus og bygningens indre skal give 

rum til multifunktionel anvendelse, der kan tilgodese 

de skiftende udstillinger. Samtidig skal selve bygnin-

gen udvise tekniske løsninger som en integreret del 

af dens udformning og design, hvilket betyder, at den 

skal konstrueres med en gennemskuelig struktur, der 

kan bidrage til udtrykket, samt at den skal gøre brug 

af energi-aktive tiltag.

Alt i alt skal Universitarium have en ny tektonisk og 

energivenlig bygning, som kan bidrage positivt til en 

ellers varieret kontekst, og samtidig blive et aktiv for 

Aalborg, samt repræsentere Aalborg Universitet gen-

nem spændende vidensformidling.

HVORDAN KAN EN NY BYGNING TIL UNIVERSITARIUM, DER AFSPEJLER DETS 

IDENDITET SOM SCIENCE CENTER, UDFORMES I EN TEKTONISK LØSN-

ING, HVOR BYGNINGSSTRUKTUREN BIDRAGER TIL DET ARKITEKTONISKE 

UDTRYK, OG HVOR DEN MED EN SPRUDLENDE FREMTONING VÆKKER OP-
SIGT SAMT SKABER ET BINDELED MELLEM AALBORG HAVNEFRONT OG 

DEN NYE BYPARK I KAROLINELUND?

96 Universitariums maskot Otto
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KONTEKSTOVERVEJELSER
På baggrund af programmet tages der i “Skitsering 1” hul på det samlede designforløb, som til slut munder ud i det 
endelige designforslag. I denne tidlige skitsering lægges der ud med at se på kontekstens påvirkning på designet.

SKITSERING 1

Der er i programmet dannet et billede af den kon-

tekst, som Universitariums nye bygning skal være 

en del af. I dette afsnit vil der blive arbejdet med, 

hvordan der opnåes en relation til denne kontekst. 

Dette indledes med at redegøre for, hvilke værdier fra 

konteksten, som ønskes overført til den nye bygning.

På nedenstående illustration ses konteksten splittet 

op i fi re betydelige elementer. Dette gælder elemen-

ter som tivoli og industri, der omhandler kontekstens 

fortid samt park og havnefront, der forholder sig mere 

til den nutidige og fremtide kontekst. I det følgende 

redegøres for hvilke værdier, det ønskes at have fokus 

på gennem designet af Universitariums nye bygning, 

for på den måde få integreret nogle af kontekstens 

vigtigste faktorer i det endelige designforslag. 

stå klart frem og virke indbydende på sine omgivelser. 

Samtidig skal den også udnytte sin gode placering 

nær Limfjorden, eventuelt ved at skabe gode kig og 

udsigt i den retning.

Park

Bygningen skal integreres i den nye park i Karoline-

lund. Det betyder, at den skal fungere som indgang 

til parken, og derigennem have en vis grad af offent-

lighed. Derudover skal den bidrage til parken som et 

rekreativt område, ved at tilbyde plads til nogle af de 

ønskede aktiviteter i parken.

Industri

Fra den industrielle fortid ønskes det at viderebringe 

en rå stil blandt andet gennem anvendelse af materia-

let beton. Bygningens stil skal være upoleret, og den 

må gerne fremstå enkel og ligetil. 

Tivoli

Fra Karolinelunds fortid som tivoli, ønskes det at vi-

derebringe et børnevenligt islæt, som også passer 

ind i Universitariums ånd. Herfra skal værdier som 

dynamisk, legende og vovet overføres til bygningen.

Havnefront

For at kunne spille sammen med Aalborgs kulturelle 

havnefront, er det vigtigt, at bygningen er opsigts-

vækkende og tiltrækkende i sit udtryk. Den skal helst 

UNIVERSITARIUM

BYPARK

INDUSTRI

TIVOLI

HAVNEFRONT

RÅ STIL

BØRNEVENLIG

DYNAMISK
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97 Betydende faktorer i konteksten
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På illustrationerne til højre ses en række skitser, som 

giver et billede af de forskellige overvejelser, der har 

været i forhold til bygningens relation til forpladsen 

mod nord samt hvordan bygningen kan komme til at 

fungere som indgang til parken.

Relation til forpladsen

Bygningen placeres i den nordlige del af Karoline-

lundsparken. Der er på nuværende tidspunkt en lille 

forplads, hvor især en række træer er markante. Som 

det ses på illustration 98, er der forskellige mulighe-

der for, hvordan bygningen kan forholde sig til denne 

plads. Øverst ses et forslag, hvor bygningen er til-

bagetrukket og lader pladsen stå uberørt hen. Der-

næst et forslag, hvor der ikke tages hensyn til pladen 

og den inddrages. Næste forslag viser en bygning, 

som rager ud over træerne på pladsen, og interage-

rer med denne. Sidst ses et forslag, hvor bygningen 

rager helt ud over både forpladsen og vejen. Det er 

valgt, at arbejde videre med det forslag, hvor byg-

ningen rager ud over træerne på pladsen, da det an-

ses som værende opsigtsvækkende og vovet uden at 

være for dominerende. Denne løsning fungerer også 

godt i forhold til konteksten, da den følger den linie de 

øvrige bygninger skaber ned langs vejen.

Indgang til parken 

For at binde park og havnefront sammen, skal bygnin-

gen kunne fungere som en offentlig indgang til parken. 

Dette kan, som vist på illustration 99, gøres på fl ere 

forskellige måder. Første skitse viser en kile, der er 

skåret gennem bygningen, så der leges med overgan-

gen mellem park og bygning. Næste forslag viser en 

bygning, der er splittet op i to dele, hvor der kan pas-

seres i mellem. Det tredje forslag viser en bygning, 

der er løftet op, og som tillader gennemgang under 

bygningen. I det sidste forslag er det muligt at gå op 

over bygningen. Det er valgt, at arbejde videre med 

det første forslag, da det giver en tydelig indgang til 

parken, uden at bryde bygningen for meget op. Idéen 

om at bevæge sig oven på bygningen anses også 

som en spændende måde at bløde op mellem park 

og bygning. Denne idé vil blive taget op på et senere 

tidspunkt.

98 Bygningens relation til forpladsen 99 Bygningen som indgang til parken
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100 Kontekstens skalaforhold

101 Østeråens forløb i den nordlige del af parken
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Kontekstens skala

I den umiddelbare kontekst fi ndes stor variation i byg-

ningstypologier, og dermed også stor variation i skala. 

Mod nord er Nordkraft og de enorme siloer markante. 

Mod syd, øst og vest er karré- og blok-strukturene de 

karakteristiske. For at passe ind i omgivelserne vur-

deres det, at Universitariums nye bygning bør have 

en skala, som spiller sammen med både havnefront 

og boliger. Det kunne for eksempel være 3-5 etager 

mod nord og gradvis nedtrapning af bygningshøjden 

mod syd.

Østeråen

Når det kommer til frilægningen af Østeråen, er der 

skitseret forskellige forslag på, hvordan denne kan 

udformes og bidrage til parken og det nye Universita-

rium. Det første forslag viser Østeråen ført gennem 

parkens østlige del for at skabe en direkte visuel for-

bindelse langs åen og ned til Limfjorden. Det næste 

forslag viser åen ført tværs gennem parkens nordlige 

del. Her kommer åen meget i fokus og vil have stor 

betydning for bygningens udformning. Det sidste for-

slag er mest ligetil. Her åbnes åen op langs Kanal-

stien, hvor den allerede løber under og føres langs 

parkens vestside fremfor gennem den. Det er valgt at 

arbejde videre med det andet forslag, hvor åen løber 

tværs gennem parken. Det skyldes, at åen anses som 

værende et stort aktiv for den kommende bypark, 

hvilket også er udtrykt i forslagene fra Metopos og 

borgene, som alle integrerer åen.

 

Parkens udformning

Efter at have fastslået hvordan åen skal løbe i den 

nordlige del af parken, hvor den nye bygning skal pla-

ceres, ses der lidt på udformningen af den resterende 

park. Med afsæt i rumlighedsanalysen af konteksten 

på side 32-36, er der skitseret et overordnet forslag 

til parkens udformning. Her lægges vægt på et gen-

nemgående fl ow mellem de to indgange i henholdsvis 

syd og nord. Forløbet af åen vil så slynge sig rundt 

om dette fl ow for på den måde at lave et dynamisk 

opbryd af fl owet. Mod Karolinelundsvej i øst skal der 

skærmes af for den tunge trafi k ved etablering af 

beplantning langs vejen. Mod vest skal parken åbnes 

op og forbindes til området med de lave bebyggelser. 

Her skal mindre stier forbinde park og by. Dette kon-

ceptuelle forslag til parkens udformning, skal ligge til 

grund for den videre designproces, hvor der blandt 

andet arbejdes med integreringen af den nye bygning 

i parken. Senere i forløbet vil et endeligt forslag til 

både parkens udformning og indhold blive udarbejdet.  102 Konceptuelt forslag til udformningen af Karolinelundsparken
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ORGANISERING
I programmet blev der i afsnittet “Nærhedsdiagram” arbejdet hen imod en hensigtsmæssig placering af funktionerne. 
Med afsæt i dette, og med tanke for de foregående kontekstovervejelser, arbejdes der videre med organiseringen.

N
HAVNEFRONT

S
BYPARK

ATTRAKTIONSSRUM VIDENSRUM

PRAKTISKE RUM

INDGANG

BUTIK

SPISEOMRÅDE

Siden programmet er der blevet arbejdet med bygnin-

gen, som bestående af tre zoner opdelt efter funktio-

nerne og én central zone, som binder de tre sammen. 

Denne organisering af funktionerne er indledningsvis 

skitseret ind på grunden, hvilket ses på illustration 

103. 

Karakteristisk for dette forslag er, at den centrale 

forbindelseszone, er spredt ud i en nord-sydgående 

retning. På den måde kommer denne zone til ikke kun 

at forbinde funktionerne i bygningen, men kan også 

forbinde park og havnefront med hinanden. Rundt om 

denne centrale zone er attraktionsrummene jævnt 

fordelt så det liv, de besøgende giver til bygningen, 

fordeles rundt i hele bygningen. I bygningens vestlige 

del er de praktiske rum placeret. Derved kan der op-

nås særskilt adgang til disse via Kanalstien, hvilket 

gør det muligt at etablere blandt andet vareindle-

vering og personaleindgang her. Vidensrummene er 

placeret i bygningens østlige del, og tænkes placeret, 

så disse får god udsigt over både park og havnefront.

På næste side arbejdes videre med en mere konkret 

placering af funktionerne både i plan og snit.

103 Funktionernes organisering på grunden
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Med afsæt i den konceptuelle placering af funktions-

zonerne arbejdes der videre med en mere specifi k 

placering af den enkelte funktioner. På illustrationerne 

er dette vist i plan (illustration 104) og i snit (illustra-

tion 105). 

I planen ses en opløsning af funktionerne, som tydeligt 

tager afsæt i illustrationen på forrige side. Det ses 

også, at bygningens funktioner er trukket lidt tilbage, 

for at give plads til de eksisterende træer på forplad-

sen, men at den stadig går ud og spiller sammen med 

pladsen. I snittet ses funktionerne fordelt ud på de 

fi re etager, som blev besluttet ud fra kontekstsnittet.

På illustration 104 ses det også, hvordan østeråen 

kan løbe igennem bygningen i et urbant og styret for-

løb og derved styre gæsterne til Universitarium hen 

mod indgangen eller videre ind i Karolinelundsparken.

Attraktionsrummene, de grønne, er igen forsøgt for-

delt jævnt i bygningen. Disse rum består primært af 

åbne udstillingsrum med multifunktionel anvendelse, 

så de kan tilgodese Universitariums behov for skif-

tende udstillinger. Disse rum er fl ere steder place-

ret, så de ligger ud til facaden, for på den måde at 

kunne have en tiltrækningseffekt på folk, der passerer 

bygningen. Derudover er også vidensbiografen en del 

af attraktionsrummene, som i modsætning til udstil-

lingsrummene er placeret mere centralt i bygningen, 

og uden krav om udsigt ti det fri. Dette rum tænkes 

helt lukket, da det primært vil blive anvendt som bio-

graf. 

De praktiske rum er igen placeret i bygningens vest-

side, så der kan etableres indgang fra kanalstien. I 

snittet er disse derfor placeret på nederste etage, så 

den direkte indgang kan etableres uden at skulle gå 

gennem andre rum.

Desuden ses det igen, at vidensrummene  såsom 

konferencesalen og laboratorierne er placeret øst-

ligt. Det ses også, at de nu er bundet sammen af en 

fælles lounge, der vil give vidensgæsterne et fælles 

opholdssted, hvor der lægges vægt på mulighed for 

ophold, pause, vidensdeling og udsigt over byen.  

104 Funktionernes organisering i plan

105 Funktionernes organisering i snit
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INDLEDENDE IDÉER
På dette opslag ses en række af projektets helt tidlige skitser. Skitserne indeholder alle idéer, som på en eller anden 
måde hænger sammen med projektets endelige forslag.

Denne skitse viser et forslag, hvor der er arbejdet 

med integreringen af Østeråen, som er med til at 

skabe et forløb gennem en semi-lukket volumen. De 

nedhængte kasser, viser en vovet idé om, at lade dele 

af bygningen hænge frit.

På skitsen herunder, ses et forslag hvor der er ar-

bejdet med at skabe en facade med et dynamisk og 

legende udtryk. Forslaget viser også en idé om, at 

arbejde med to voluminer, som har hver sit udtryk.

Dette forslag viser en idé om, at lade det grønne 

fra parken strække sig op på bygningen, som på den 

måde får en meget offentlig femte facade, der kan 

fungere som et rekreativt område for alle. Forslaget  

viser også en bygning, hvor der arbejdes med en 

gradvis nedtrapning af bygningshøjden.

På denne skitse, ses en idé for, at lade noget af byg-

ningen krage ud over pladsen, på en noget udfordren-

de måde. Bygningen virker meget opsigtsvækkende 

og griber ud efter havnefronten. 

106-113 Skitser fra den tidlige designproces
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Her er der arbejdet med idéen om, at stable tre klod-

ser ovenpå hinanden, og udfordre tyngdeloven ved at 

skubbe den øverste kasse lidt længere frem end den 

underliggende. Forslaget viser også en bevidsthed om 

konteksten gennem en nedtrapning mod syd, og ud-

kragning mod den markante havnefront i nord.

I dette forslag, er der arbejdet med, hvordan den bæ-

rende struktur kan stå tydligt frem, og blive en del af 

udtrykket i bygningens facade. I strukturen ses en tek-

tonisk ærlighed gennem opløsning af konstruktionens 

densitet, jo højere folk kommer op. 

Denne idé viser en bygning, som åbner sig op og slu-

ser folk ind gennem det semi-offentlige rum, der dan-

nes af de tre voluminer og en gitterstruktur. 

Her er der igen arbejdet med en idé om, at hænge 

noget op, for at udfordre hvordan det er muligt, at 

skabe en opsigtsvækkende bygning, som kan spille op 

imod den markante havnefront.
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PROJEKTVÆRDIER
Ud fra de overordnede overvejelser og idéer,opstilles en række projektværdier, der skal sikre at der designes mod det 
samme mål og som skal kunne give svar på spørgsmål, der måtte opstå undervejs i skitseprocessen. Projektværdi-
erne dækker over en række ord, som kan bruges til at beskrive projektets essens. 

Formuleringen af projektets værdier, har givet et 

værktøj til at styre designprocessen med. Undervejs 

i forløbet, bruges disse værdiord til at vurdere løs-

ningsforslag op imod hinanden.Værdiordene stammer 

fra det analyserede og de tidlige skitseringsbrain-

storms, og beskriver essensen af dette på en meget 

håndgribelig måde. 

Børnevenlig

Ønsket om, at lave en bygning, som henvender sig 

specielt til børn, stammer dels fra det faktum, at 

børnene er Universitariums primære målgruppe, men 

også fra stedets tidligere sjæl, som værerende et dy-

namisk, legende og farverigt tivoli. 

Til projektets børnevenlige værdier hører også, at Uni-

versitarium skal være et lærerigt sted - hvilket gerne 

ses udtrkyt gennem selve bygningen. 

Nordisk

Med tanke på placeringen i en nordisk kontekst i en 

midre by som Aalborg er værdiordet nordisk opstillet. 

Dette kombineres med at bygningens skal placeres  

nært havnefronten, som før i tiden har været præget 

af rå og upoleret industri. Inden for den nordiske pro-

jektværdi ligger også ønsket om, at stilen skal være 

enkel og ærlig. 

Den nordiske projektværdi kan især komme til udtryk 

gennem valget af materialer, hvor der blandt andet 

kan anvendes rå og upolerede materialer.

Ærlig

Ærlighed som en projektværdi, stammer i høj grad 

fra projektets tektoniske tilgang, hvorfra ønsket om at 

skabe en synlig og letlæselig struktur, der kan bidrage 

til det arkitektoniske udtryk, kommer. 

Men ærligheden stammer også i høj grad fra Univer-

sitariums egen stil og karakter, hvor hensigten er, at 

alt skal vises frem, og intet pakkes ind. 

Udfordrende

Ønsket om at gøre bygningen udfordrende, stammer 

fra Universitariums lyst til at vise, hvordan verden 

hænger sammen. Ved at stille ting på spidsen, ska-

bes en forståelse for den fi ne grænse mellem det 

mulige og det umulige. 

Dette hænger desuden godt sammen med målet om 

at skabe en vovet og tektonisk løsning, hvor konstruk-

tionen udfordres, og indgår i bygningens udtryk.

Tiltrækkende

Som en måde at forholde sig til den nærliggende 

kontekst med havnefrontens mange markante kultur-

tilbud, er det vigtigt, at Universitariums nye bygning 

er opsigtsvækkende i sit udtryk, så den kan spille op 

imod disse. 

Derudover skal bygningen være tiltrækkende og ind-

bydende for offentligheden, så de vil komme til at 

benytte den.

Afrunding

Dermed peger projektværdierne hen imod en bygning 

med en karakter, der udtrykker både en nordisk en-

kelthed, en legende barnagtighed, en lyst til at ud-

fordre det fysisk mulige, en ærlighed i historien der 

fortælles samt en tiltrækkende spænding. 
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114 Projektværdier
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INDLEDENDE KONCEPT
Som afslutning på ”skitsering 1” foreligger det indledende koncept, som er projektets første konceptuelle løsningsfor-
slag. Konceptet bygger på de idéer, der er blevet skabt i løbet af den tidligere skitsering og viderebearbejdes i næste 
fase, som afsluttes med et endeligt koncept.

SKITSERING 1

Projektets indledende koncept er skabt på baggrund 

af de bearbejdede emner i skitsering 1, hvor især 

overvejelser om konteksten var i fokus. Her blev der 

redegjort for, hvordan den nye bygning skal forholde 

sig til konteksten. De mest betydelige faktorer, der 

kan trækkes frem fra skitsering 1, er ønsket om en 

bygning, der samtidigt griber fat i havnefronten mod 

nord og trapper ned mod byparken i syd. 

Som afslutning på skitesering 1, blev der desuden op-

stillet en række værdier for projektet, som konceptet 

skal hjælpe med, at lede designet hen imod.

Ud fra disse tidlige designovervejelser, er der udar-

bejdet et koncept, som ses illustreret nedenfor. I den 

øverste del af skitsen, ses bygningen tegnet som en 

endnu ikke formgivet klods, der er placeret midt imel-

lem den kommende grønne bypark og den opsigst-

vækkende havnefront. 

I den nederste del af skitsen, ses konceptet der be-

står af to forskudte voluminer, som både trapper ned 

mod parken i syd og krager ud over forpladsen for at 

gribe fat i havnefronten.  

Gennem de to voluminers indbyrdes placering, viser 

konceptet desuden, at der vil blive arbejdet med at 

skabe en vovet og tektonisk løsning, som er udtrykt 

gennem det markante udhæng.

Projektets  koncept forholder sig på dette stadie pri-

mært til den overordnede form, og er en illustration 

på projektets klare idé. En mere værdiladet illustre-

ring af konceptet ses på illustration 115.

Her er værdierne for de to voluminer, med afsæt i 

projektværdierne, illustreret. 

Værdierne for det nederste volumen forholder sig 

især til de nordiske projektværdier, og tiltænkes som 

den tunge del. Her kan brugen af beton, lede tankerne 

tilbage til havnefrontens industriområder, og en mere 

jordbunden stil, vil gøre det nederste volumen til en 

statisk base. 

Det øverste volumen forholder sig mere til de børne-

venlige og udfordrende projektværdier. Her kommer 

det opsigtsvækkende aspekt frem, gennem et mere 

dynamisk og legende formsprog. Også udkragningen 

vil især give en dragende effekt. 

115 Projektets indledende koncept



67

SKITSERING 1
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116 Projektets konceptværdier



68

SKITSERING 2

UDHÆNG
Efter at have afsluttet “Skitsering 1” med et foreløbigt koncept, der især var kendetegnende ved det store udhæng, 
samles der, som en indledning på “Skitsering 2”, inspiration fra referenceprojekter med lignende udhæng. 

117 Institute of Contemporary Art, Diller Scofidio + Renfro, 2006, Boston

118 House in Macinhata da Seixa, Nuno Brandao 
Costa, 2008, Oliveira de Azeméis - Portugal

119 Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas + Cecil Balmond, 1998, Bordeaux 120 Sharp Centre, Alsop Architects, 2004, Toronto
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122 Puma City, LOT-EK, 2008, Turnere i hele Verden121 Rockheim, Pir II Architects, 2010, Trondheim - Norge

123 WoZoCo, MVRDV,1997, Amsterdam 124 Skuespilhuset, Lundgaard & Tranberg, 2008, København
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STABILISERING
I dette afsnit arbejdes der med udformningen af bygningens udhæng. Med afsæt i de tidligere referencer illustreres 
en række forslag på udhængets konstruktive princip.

STATISK BEVÆGELIG

PROBLEM = INSTABILITET

Bygningens udhæng skal være opsigstvækkende og 

vovet. Derfor udfordres udkragningens størrelse. Den 

øverste volumen skubbes frem, for at gå fra et statisk 

til et mere bevægeligt udtryk. (Se illustration 125) 

Ved en udkragning, som har samme længde som den 

understøttede del, er udtrykket stadig ret statisk, 

men når voluminet skubbes frem, bliver udtrykket 

gradvist mere bevægeligt og vovet. Ved at forøge ud-

kragningens størrelse, udfordres det mulige, og der 

skabes dermed også mere fokus på konstruktioner-

nes rolle, som værende den stabiliserende faktor. 

Gennem arbejdet med udkragningens størrelse, er 

der fundet frem til at et forhold med 1/3 understøt-

ning og 2/3 udkragning, passer godt til projektet. 

Dette er vurderet ud fra, hvad der er realistisk for 

projektet i forhold til planløsningen, de indre rumlig-

heder, konstruktionen og udtrykket.

Specielt konstruktionen vil have stor betydning for 

udhængets udtryk. Problemet med den store udkrag-

ning er nemlig, som vist på illustration 126, at volum-

net skaber stort moment i omdrejningspunktet. 

Det konstruktionsprincip, der vælges til at løse insta-

bilitetsproblemet, vil komme til at have stor betydning  

for det samlede udtryk, og bør derfor være med til at 

underbygge det ønskede udtryk.

På modstående side vises en række løsningsforslag 

på instabilitetsproblemet (illustration 127). Disse 

viser og beskriver kort, hvilket princip der arbejdes 

videre med.

125 Udhængets udkragningslængde forøges for at skabe et mere dynamisk udtryk

126 Udhængets stabilitetsproblem gør at det vipper på grund af den ujævne lastfordeling på hver side af omdrejningspunktet.
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Modvægt

Ved at placere en massiv modvægt, sta-
biliseres udkragningen. Den massive mod-
vægt er dog med til at modvirke letheden 
og dynamikken, som ønskes i det øverste 
volumen. 

Nedhængt modvægt

Ved at lade modvægten være nedhængt 
fra det øverste volumen, bibeholdes det-
tes form og udtryk. For at gøre dette mu-
ligt, er en stor modvægt, der optager me-
get af det indre rum fra basen, nødvendig.

Bærende søjle

For at stabilisere udhænget kan der place-
res en eller flere søjler under udhænget. 
Denne løsning er ikke så vovet, og det øn-
skede dynamiske og udfordrende udtryk 
går tabt her.

Trykstænger

En anden mulighed er, at anbringe stabi-
liserende trykstænger til at understøtte 
udhænget. Denne løsning er dog hverken 
specielt ærlig eller tektonisk i sin konstruk-
tion med en lang udbøjende trykstang. 

Stabiliserende kerne

En stabiliserende kerne, bevarer hele ud-
kragnings længde, hvorved det vovede og 
dynamiske udtryk bevares. Kernen skal 
have en lille hældning ,så den som en telt-
pløkke trækker tilbage i udhænget.

Trækstænger

Ved at anvende trækstænger, som det 
stabiliserende, bevares udkragningens 
længde også, men denne løsning vil kræve 
mange og tykke wires, hvilket vil dominere 
bygningens sydfacade.

127 Skema over forskellige principper for udhængets konstruktion
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PROPORTIONER
Med afsæt i de foregående udhængsreferencer arbejdes der med bygningens proportioner, som også skal forholde 
sig til konteksten og det indledende koncept. 

128

129

130

En optimering af bygningens proportioner, sker gen-

nem en modelworkshop, hvor bygningsvoluminet vari-

eres i højde og bredde. De udarbejdede modeller ses 

på illustration 128-139. 

Højdeforhold

Bygningens samlede højde er, i skitsering 1, bestemt 

til værende omkring 4 etager. Gennem denne model-

workshop er der, med afsæt i dette, arbejdet med en 

varierende højde på de to voluminer, hvor modellerne 

viser forslag med alt fra en lav base og et højt ud-

hæng, til en høj base og et lavt udhæng. 

Modellerne 128, 129 og 130 viser eksempler på en 

lav base, og et højt udhæng. På disse forslag kommer 

udhænget til at virke meget tungt og massivt, ovenpå 

en let base. Desuden efterlader disse forslag meget 

lidt plads under udhænget til bevaring af forpladsen 

med de eksisterende træer og tillader ikke meget lys 

på pladsen. Hvis disse forslag vurderes, i forhold til 

det værdiladede koncept på s. 67, er der stor ulighed 

i det ønskede, og forslagenes kvaliteter, især i forhold 

til tyngde og letheden.

På modellerne131-135, ses forslag som alle ligger 

lidt tættere på værdikonceptet. Her har alle forsla-

gene en høj, tung base og et lavt, let udhæng. Ved 

at gøre basen høj, efterlader bygningen også bedre 

plads til livet på den føromtalte forplads. Af disse for-

slag anses 133, der har et højdeforhold på ca. 2/3 til 

basen og 1/3 til udhænget, som værende det mest 

harmoniske. Her bliver udhænget løfter godt op fra 

forpladsen ved hjælp af en tilpas høj base. Samtidig 

spiller bygningens samlede højde fi nt sammen med 

konteksten, da den massive bases højde svarer no-

genlunde til de omkringliggende bygninger, og kun 

selve udhænget rager op.

Breddeforhold

På modellerne 136-139 arbejdes der videres med 

dette højdeforhold mellem de to voluminer. Med 

højderne besluttet, kigges der på voluminernes ind-

byrdes breddeforhold. Forslag 136 og 137 viser et 

udhæng, der er smallere end basen, og forslag 138 

og 139 viser et udhæng, der er bredere end basen.

Vurderes disse forslag i forhold til det værdiladede 

koncept, giver 138 og 139 den bedste fornemmelse 

af et let og svævende udhæng.Det vælges at arbejde 

videre med proportionerne i 138, da 139 bliver for 

bred og tager noget af fokuset fra udhængets længde.
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131 134 137

132 135 138

133 136 139
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NEDTRAPNING MOD SYD
Efter at have arbejdet med bygningens udkragning mod nord vendes blikket mod syd, og der kigges på eksempler på 
, hvordan bygningen kan opløses mod syd og trappe ned mod parken, samt hvilke kvaliteter denne nedtrapning har 
for bygningen og parken.

140 På denne bygning er hele den ene facade lavet som én stor trappe, med fordelte åbninger og kig

142 Denne nedtrapning viser kombinationen mellem det grønne og betonen på en ordnet måde 143 Grøn nedtrapning på taget af TU Delfts bibliotek 

141 “Trappen” i Århus tiltrækker mange mennesker 
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I projektets indledende koncept vises en overordnet 

idé om en nedtrapning af bygningen mod parken i syd. 

I dette afsnit arbejdes der med, hvordan en sådan 

nedtrapning kan udformes. Desuden kigges der på, 

hvorledes en sådan nedtrapning kan være indbyende 

og tiltrækkende, hvilket var et ønske, der blev udtrykt i 

afsnittet ”Projektværdier”, samt være med til at gøre 

bygningen tilgængelig for offentligheden.

Referencerne på modsatte side (illustration 140-

143) viser kvaliteter for forskellige udvendige ned-

trapninger. Karakteristisk for disse er, at der ved 

hjælp af trapper og skråninger, skabes et offentligt 

rum, som i Universitariums tilfælde vil kunne indtages 

af både bygningens brugere og andre.

På illustration 144-147 er der vist et udsnit af en 

række forslag til, hvordan denne nedtrapning kunne 

udformes på Universitariums nye bygning. Det ønskes 

at skabe en form for nedtrapning, der kan virke indby-

dende på offentligheden og stadig bære det massive 

og rå udtryk, som er karakteristisk for det nederste 

volumen.

Forslag 144 viser nedtrapningen udformet som store 

”trin” på bygningens sydside, hvor forslag 145, deri-

mod viser parkens terræn trukket op omkring byg-

ningen. I forslag 146, er der skabt en græsskråning 

på bygningens sydside, hvor små kig skyder sig ud 

igennem. Forslag 147, viser en meget massiv ned-

trapning, som opdeles af større glaspartier, fra byg-

ningens indre rumligheder. 

Udfra arbejdet med nedtrapningen af bygningen mod 

syd ønskes det at arbejde videre med en massiv ned-

trapning af høje trin, der er gode at sidde på. Trappen 

brydes op af åbninger mod syd, som samtidig skaber 

visuel kontakt mellem bygningens indre og parken.  

For at bevare basens massive og tunge udtryk vælges 

det at lade denne bestå af samme betonmateriale, 

som det øvrige volumen.

144 Nedtrapningen mod syd med store trin der kan siddes på som i et amfiteater

145 Parkens terræn trækkes op omkring bygningens sydside

146 Mindre åbninger skyder gennem en sydvendt skråning

147 En massiv trappe mod parken i syd med åbninger fra bygningens indre
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PLACERING PÅ GRUNDEN
Efter at have dannet en idé om bygningens proportioner arbejdes der med, hvordan den samlede bygningsmasse kan 
fordeles på den valgte grund i Karolinelund.

18 m

GRUNDPLAN

1. ETAGE

2. ETAGE

3. ETAGE

12 m

8 m

4 m

148 Bygningens etagehøjder

Med afsæt i afsnittene ”Kontekstovervejelser” og 

”Organisering” på side 56-61 samt ”Proportioner” på 

side 72, arbejdes der videre med bygningens skala og 

placering på den valgte grund.

Bygningens skala

Gennem en undersøgelse af den nære konteksts ska-

laforhold, holdt op imod de krav og ønsker, der er til 

bygningens organisering og proportioner, er fi re eta-

ger blevet fastlagt. Som det fremgår af illustration 

148 er basen delt op i tre etager med en etagehøjde 

på fi re meter, hvilket vil svare til en rumhøjde på godt 

og vel tre meter. I det øverste volumen forøges eta-

gehøjden til seks meter, og giver Universitarium plads 

til større opstillinger. 

Placering på grunden

Gennem analysen og den tidlige skitsering er bygnin-

gens placering på grunden besluttet. Som det ses på 

illustration 149 er basen placeret, så den dækker det 

meste af grundens bredde, men er derimod trukket 

et godt stykke tilbage mod nord, så den efterlader 

god plads til forpladsen med de eksisterende træer. 

Bygningens overordnede form er opstået ud fra grun-

dens og parkens form, som åbner sig op mod vest, jo 

længere folk bevæger sig mod syd. Derfor er formen 

på bygningens grundplan startet som et rektangel, 

der siden er blevet ændret, så bredden forøges mod 

syd. Den samme form er valgt til bygningens øverste 

volumen, der dog er forøget nogle få meter i bredden. 

(Denne er stiplet ind på illustration 149. 

Østeråens forløb

I afsnittet ”Kontekstovervejelser” blev det besluttet, 

at Østeråen, ved fritlægning, skulle føres tværs gen-

nem grunden. I dette afsnit blev det også besluttet   

at lade Universitariums nye bygning fungere som 

indgang til parken ved at skære en åbning gennem 

bygningen, da det skabte en interessant overgang 

mellem offentligheden i bygningen og parken.

Ved at skære en åbning i gennem bygningen og føre 

Østeråen gennem denne, skabes der en passage, 

hvor både fl owet af mennesker og vand kan ledes gen-

nem.

For at passe til bygningens skarpe geometri er åens 

forløb skabt som et kantet forløb med vinkler og 

knæk. På den måde efterlader åbningen, der skæres 

gennem bygningen, også nogle spændende og brug-

bare rum i bygningens indre. 

Langs det knækkede åforløb er der etableret en sti, 

så offentligheden kan passere under bygningen langs 

åen fra havnefront til park - og omvendt. Midt i for-

løbet er indgangen til Universitairum placeret, da der 

på den måde er skabt én samlet indgang - uanset om 

gæsten ankommer fra havnefronten i nord eller fra 

parken i syd og skal entrere bygningen eller blot er vil 

spadsere igennem den.

Den stabiliserende kerne

På illustration 149, er det desuden vist, hvor den 

stabiliserende kerne (markeret med rødt) placeres. 

Her har den mulighed for at strække sig op i samtlige 

af bygningens etager, da det netop er her basen og 

udhænget overlapper hinanden.

Nedtrapning mod syd

Med bygningens grundplan brudt op i to dele og pas-

sagens placering i den østlige del af grunden skabes 

der god mulighed for at placere den sydvendte trappe 

i bygningens vestlige del (markeret med gult). På den 

måde vil Universitariums gæster og parkgængere  

kunne sidde på trappen og kigge ud over det videre 

åforløb og hele Karolinelundsparken, som åbner sig 

op i en sydvestlig retning.
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UDHÆNGET PÅ 3. ETAGE
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NEDTRAPNING MOD SYD

KERNENS PLACERING

149 Bygningens placering på grunden samt Østeråens forløb gennem grund og bygning
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Med afsæt i det, der blev besluttet i “Skitsering 2” fremkommer bygningens endelige koncept, hvor fokus på den 
bærende kerne øges. Konceptet bygger på en idé om en kerne, hvorigennem alle de vertikale fl ows løber.

SKITSERING 2

Projektets endelige koncept er udformet med afsæt i 

det indledende koncept på side 66, og indeholder en 

ekstra dimension, som er fundet gennem skitseringen 

i dette kapitel.

Det endelige koncept bygger stadig på de to forskudte 

voluminer, hvor basen nu er blevet den massive, sta-

tiske og største volumen, og udhænget er blevet det 

lette, svævende og mest udfordrende volumen. Til at 

stabilisere dette svævende volumen er en bærende 

kerne nu skudt ned gennem bygningen, der hvor de 

to voluminer overlapper hinanden. Kernens primære 

funktion er at føre kræfterne fra det store udhæng 

ned gennem bygningen, men vil også fungere som 

vertikal forbindelse for andre fl ows gennem bygnin-

gen. 

Kernen, som er centralt placeret i bygningen, vil kun-

ne tilgodese vertikale fl ows gennem alle fi re etager, 

og det er derfor ideelt at benytte denne bygningsdel 

som vertikal forbindelse for Universitairums gæster. 

Dermed bliver der skabt fokus på den bærende kerne 

for den besøgende, og oplevelsen af at kunne gennem-

skue, hvordan bygningen hænger sammen, opbygges 

her. Udover at give mulighed for de besøgendes ver-

tikale fl ows mellem etagerne vil kernen også give god 

mulighed for at føre dagslys ned gennem etagerne. 

På den måde, vil kernen fungere som en lysskakt, der 

trækker dagslys ned til det massive volumen i basen. 

Samtidig med at kunne føre lyset ned, kan kernen 

også bruges til et ventilationsprincip. Kernens åben-

hed gennem etagerne, gør det muligt at drage nytte 

af den termiske opdrift, som drivkraft for ventilering 

af bygningen.

I det endelige koncept er nedtrapningen mod syd des-

uden illustreret. Nedtrapning skal udelukkende foregå 

i det nederste, massive volumen, og bearbejdes udfra 

ønskes om at gøre trappen til et offentligt rum.

Afrunding

Dermed er det indledende koncept videreudviklet til 

et endeligt koncept, som giver gode forudsætninger 

for at opfylde problemformuleringen fra programmet, 

der lød:

”Hvordan kan en ny bygning til Universitarium, der af-
spejler dets identitet som science center, udformes i 
en tektonisk løsning, hvor bygningsstrukturen bidra-
ger til det arkitektoniske udtryk, og hvor den med en 
sprudlende fremtoning vækker opsigt samt skaber et 
bindeled mellem Aalborg havnefront og den nye by-
park i Karolinelund?”

Konceptet viser idéen om at lade selve bygningen 

fortælle historien om, hvordan det store udhæng 

stabiliseres ved hjælp af den bærende kerne, hvilket 

hænger godt sammen med Universitariums stil med 

at vise tingene frem på en ærlig måde og lade den 

besøgende få del i hele historien.

Den tektoniske løsning kommer i konceptet til udtryk 

gennem arbejdet med det store udhæng og konstruk-

tionen af dette. Udhænget vil blive bygningens mest 

karakteriske element og dermed være en stor del af 

den samlede oplevelse, Universitariums nye bygning 

skaber. Denne oplevelse skal gennem den endelige 

udformning af udhæng og konstruktion forstærkes i 

den følgende syntese.

Med bygningens noget opsigtsvækkende udseende, vil 

den kunne skabe opmærksomhed om sin egen tilste-

deværelse, hvilket er vigtigt på grund af placeringen 

nær den kulturelle havnefront. 

Østeråens forløb gennem bygningen samt passagen, 

som følger denne, leder både folk ind til Universitari-

ums indgang, men skaber også et offentligt rum, der 

opfordrer til transit mellem havnefront og park.

I den videre syntese arbejdes der mere detaljeret 

med udformningen af bygningen og de elementer den 

indeholder, for at lede frem til et endeligt gennembe-

arbejdet designforslag til Universitariums nye bygning 

i Karolinelundsparken.

150 Projektets endelige koncept
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153 Dagslyset trækkes dybt ned i bygningen

152 Kernen skaber fobindelse mellem etagerne for de besøgende

154 Kernen gør det muligt at bruge den termiske opdrift som drivkraft for ventileringen af bygningen

151 Kræfternes vertikale forløb gennem kernen
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154 Lloyd’s, Richard Rogers, 1986, London

ATRIER OG KERNESØJLER
Som nævnt i beskrivelsen af projektets koncept, skal kernen i bygningen indeholde alle bygningens vertikale fl ows. 
Derfor udarbejdes kernen som et atrium, der forbinder de to bygningsvolumener. Herunder ses forskellige eksempler 
på atrier, deres konstruktioner og udformning. 

156 FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Vilanova Artigas,1961, São Paulo 157 FAU - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

155 Lateranese Library, King Roselli Architetti, 
2006, Rom

SYNTESE 1



83

162 Guggenheim Museum

159 Guggenheim Museum, Frank Gehry, 1959, 
New York

158 Cosmocaixa Science Museum,  Esteve + Robert Terradas, 2005, Barcelona

160 Sendai Mediatek, Toyo Ito, 2001, Sendai 161 Sendai Mediatek

163 Gemini, MVRDV, 2005, København

SYNTESE 1
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ATRIUM OG KERNE
Efter at have set på referencer for atrier, arbejdes der i dette afsnit hen imod at defi nere udformingen af kernen og 
det atrium, den skal indeholde. Der undersøges forskellige aspekter, der kan have indfl ydelse på den endelige udar-
bejdning af kernen og atriet, som for eksempel form, højde og hældning.

164 Atriets form

95° 100° 105° 110°

165 Flow i atiret

166 Hældning af kernen

167 Højde på kernen

168 Konstruktion af kernen

SYNTESE 1
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På illustrationerne til venstre, ses et udsnit af en 

række skitser, der har til formål at undersøge forskel-

lige muligheder, for de aspekter, der har indfl ydelse på 

kernens udformning. 

Kernen skal indeholde et atrium, og derfor ses der 

først på atriets form. Først ses der på et helt kvadra-

tisk atrium, som anses for at være den mest prak-

tiske løsning. Dog forholder denne form sig ikke til 

den øvrige form af bygningen, og derfor ses der på 

et trapezformet atrium, som følger bygningens linier. 

Denne løsning er både praktisk og virker harmonisk i 

bygningen. Denne form passer desuden godt til pro-

jektets værdier, såsom nordisk og ærlig, i form af 

dens enkelthed. I mange af referenceprojekterne er 

atrierne cirkulære, så derfor afprøves denne mulig-

hed også. Denne løsning har en harmonisk enkelthed 

og skaber et godt fl ow i mellem etagerne. Dog passer 

denne udformning ikke så godt til dette projekt, da 

overlappet mellem de to bygningsvoluminer er be-

grænset, og et cirkulært atrium skaber udefi nerbare 

rum rundt om atriet, hvilket virker som spildplads, 

når der i forvejen ikke er meget plads. Til sidst blev 

mere organiske former afprøvet, men disse havde 

samme problem, som det cirkulære atrium og blev 

derfor fravalgt. 

En stor del af atriets udtryk består også af, hvordan 

folk bliver distribueret ud på etagerne. Derfor ses der, 

i illustration 165, på forskellige muligheder for dette. 

Først ses der på en meget simpel løsning, hvor der 

løber trapper hele vejen rundt i kanten af atriet. Dog 

bliver der mange lave trin over en lang distance og 

hældningen af trappen kunne udføres bedre. Derfor 

blev der udarbejdet forslag på, hvordan en mindre 

trappe kunne udformes. For eksempel blev trappen 

udført som en halvsvings reposetrappe som i Gemini-

projektet på forrige side og som en almindelig spin-

deltrappe. Disse løsninger skaber dog et ringere fl ow 

og den funktionelle transparens forsvinder, således at 

gæsterne ikke får så god en oversigt over etagerne, 

som netop er fordelen ved et atrium. Desuden er atri-

et en oplagt mulighed til at hænge forskellige store 

udstillingsobjekter op, og derfor er det en god idé at 

skabe et fl ow rundt i kanten af atriet. Derfor blev der 

udarbejdet forskellige forslag til rampeløsninger, som 

det ofte ses i de cirkulære atrier, men også i rektan-

gulære atrier såsom i FAU-projektet på forrige side.

Denne løsning har mange gode kvaliteter, både rum-

ligt, fl owmæssigt og funktionelt. Ramperne er også 

gode i forhold til Universitariums primære målgruppe, 

børn, som kan løbe op og ned ad ramperne uden den 

store risiko for at falde og komme tilskade. Derfor 

blev denne løsning valgt, og der blev udviklet et prin-

cip, hvor rampen har en hældning på to ud af tre sider. 

Efter at have bestemt de rent rumlige løsninger, ses 

der nu på selve udtrykket af kernen. Det er ønsket, 

at kernen skal synes at skyde ned gennem de to 

bygningsvolumener. Desuden skal det understreges, 

at det er dén, der bære, hele udhænget og skaber 

stabilitet i bygningen. Allerede i afsnittet ”Stabilise-

ring” blev det derfor bestemt, at kernen skulle have 

en hældning, så den virker som en teltpløk, der træk-

ker tilbage i udhænget. Denne hældning varieres 

derfor for at fi nde det passende udtryk. På grund af 

begrænsningen i overlappet mellem de to bygningsvo-

lumeners kan vinklen mellem kernen og grundplanet 

befi nde sig i mellem 95° og 110°.  Ved de 95° synes 

kernen ikke dynamisk nok og det virker ikke, som om 

den trækker tilbage i udhænget. Ved 110° er hæld-

ningen dog for stor og atriets rumligheder på hver 

etage bliver for forskudt i forhold til hinanden. Dette 

sker ikke i forslagene med 100° og 105° og der stræ-

bes mod, at få kernens hældning til at befi nde sig her 

i mellem. I forhold til højden af kernen, blev det hurtigt 

klart at den skulle stikke op af de to volumener, da det 

på denne måde bliver mere tydeligt, at den er et sær-

skilt element, og for teltpløk-effekten vil stå frem. Inde 

fra atriet anses vertikaliteten også som en kvalitet, da 

kernen på den måde virker mere robust, som tårnet 

i en boreplatform. Altså er vertikalitet et vigtigt ele-

ment, rent udtryksmæssigt. Der blev derfor arbejdet 

med forskellige løsninger, hvor kernen stikker op af 

atriet og det er valgt at kernens top skal have rette 

vinkler og stikke ca. 2 meter op i den laveste ende, da 

den også skal være synlig fra gadeplan. På illustration 

168 ses et udsnit af muligheder for måder at kon-

struere kernen på. For at understrege vertikaliteten 

og det robuste boreplatformsligende udtryk, blev det 

valgt, at lave en søjle-konstruktion i kernen, der mø-

der etagernes dæk og udhængets dæk og tag. Dette 

detaljeres senere i afsnittet ”Konstruktion i kernen”

Konklusion

I dette afsnit  blev det besluttet, at lave en trapezfor-

met, høj kerne der stikker op af de to bygningsvolume-

ner. Denne kerne skal have en hældning på 100-105° 

og konstrueres af søjler. I atriet,der skabes inde i ker-

nen, skal fl owet mellem etagerne skabes ved hjælp af 

ramper, som løber i atriets kant.

SYNTESE 1
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UDSTILLING

LAGER

INDGANG

ATRIUM

VÆRKSTED

UDSTILLING

PERSONALERUM

LAGER

ATRIUM

UDSTILLING

UDSTILLING

LAGER MØRKE-
RUM

TEKNIKTEK-
NIK

TEKNIK

PLANLØSNING
Den indledende organisering af rum påbegyndtes i programmet, hvor rummene i de tre overordnede zoner for 
henholdsvis ansatte, vidensgæster og attraktionsgæster blev fordelt. Denne organisering af rummene har indgået 
undervejs i designprocessen, og efterhånden som bygningen har taget en mere fast form, er planløsningen næsten 
på plads.

Efter at have skitseret på forskellige planløsninger, ses der i dette afsnit, et 

udkast til de fi re etageplaner, som de ser ud efter organiseringen af rummene i 

samspil med bygningens endelige udforming. 

Ovenfor ses bygningens grundplan, som er opdelt af den åbnede Østerå. Åen 

binder by og park omkring Universitarium sammen med dens styrede og urbane 

forløb. Med et fl ow som nærmest peger på bygningen, leder åen folk ind gennem 

en skjult glasarkade, der åbenbarer nogle af Universitariums mange aktiviteter. 

Indgangen er placeret midt i arkaden, og som et centrum på stueetagen, så 

uanset om folk ankommer fra nord eller syd, er indgangen nemt tilgængelig, og 

bygningen får ikke som sådan en for- og en bagside.

Fra indgangen er der efter billetkøb fri adgang til udstillingen, der ligger mod 

nord, mens de mere praktiske personalerum ligger under sydtrappen og mod 

den Kanalstien, hvor der af praktisk hensyn, er særskilt adgang for personale 

og varer. 

På 1. etage er et stort åbent udstillingsrum, hvilket var et af Universitariums 

ønsker til bygningen, da de således selv kan tilpasse rummet efter behov. Derud-

over er der et mørkt udstillingsrum til opstillinger, som kræver det.

For at komme fra grundplanen op til de resterende etager bruges rampen op gen-

nem atriet, som kan føre det primære fl ow af mennesker i bygningen til deres 

ønskede destination. Børnene kan få brændt lidt krudt af, mens de bevæger sig mel-

lem de forskellige udstillingstemaer, på rampen som danner en slags rute gennem 

udstilllingen med afstikkere undervejs på hver etage. 

Bygningens praktiske rum er også på 1. etage placeret ud mod Kanalstien og udstil-

lingselementer kan nemt transporteres mellem etagerne i to elevatorer, som ligger 

i begge sider af bygningen, heraf den ene delvist er integreret i lageret. Elevatorerne 

er vist med et kryds i en boks på illustrationerne. De to elevatorer, i henholdsvis 

øst- og vestsiden af bygningen, kan i kombination med toiletter, teknikrum og brand-

trapper udgøre stabiliserende vertikale kerner i  hver side af bygningen.  

Bygningens stabiliserende kerner danner også et sekundært fl ow i bygningen, og kan 

nemt benyttes af personale, handicappede eller gæster, der medbringer barnevogne 

eller klapvogne, og som ikke har lyst til at skubbe disse op ad rampen i atriet. Toilet-

169 Funktionerne på 0. etage 170 Funktionerne på 1. etage
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ATRIUM ATRIUM

KONFERENCESAL

VIDENSLOUNGE
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TEKNIKTEK-
NIK

VIDENS-
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UDSTILLING

BUTIK SPISEOMRÅDE

TEKNIK

KØKKEN

TEKNIK

terne får fælles faldstammer, og rørføring til både vand og ventilation kan føres 

i teknikrummene. 

Slutteligt kan kernene bruges som fl ugtvej i tilfælde af brand i bygningen, da der 

er mulighed for direkte udgang til det fri. 

Den endelige planløsning vil vise idéen om de stabiliserende kerner mere detal-

jeret. 

På ovenstående illustration ses 2. etage, som indeholder rum til vidensgæsterne 

i bygningen. De kan mødes i et fælles loungeområde og udveksle idéer, drikke en 

kop kaffe og kigge ud over Teglgaardsplads mod nord elller Karolinelundsparken 

mod syd. Udstillingsgæsterne kan på denne etage nyde forestillinger i ly af mør-

ket i vidensbiografens univers. 

På 3. etage er der igen et stort åbent udstillingsrum, som Universitarium kan 

indrette på forskellige måder. Denne etage er opbygget anderledes en de re-

sterende, da den udgør bygningens udhæng, og derfor er der glaspartier i alle 

retninger, som giver udsigt over Limfjorden, og gør det muligt, at folk udefra 

kan se livet på denne etage. Det er også på denne etage, at gæsterne kan besøge 

Universitariumbutikken og nyde mad i spiseområdet, på tagterrassen eller på trap-

pen mod syd.

Denne øverste etage skal konstrueres på en måde, så den kommer til at fungere 

som en stor bjælke for at muliggøre et stort udhæng og differentiere den fra de tre 

nederste etager. Disse tre etager bliver af skiver og søjler, der så vidt muligt pla-

ceres over hinanden i planerne, og selvfølgelig også af de førnævnte stabiliserende 

kerner, som indeholder praktiske funktioner.

Mulighederne for konstruktionen af den øverste etage vil blive beskrevet i den senere 

syntesefase 2, mens den endelige planløsning vil fremgå af præsentationen.

171 Funktionerne på 2. etage 172 Funktionerne på 3. etage
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FLOWS
Bygningens mange brugere bevæger sig rundt i bygningen på forskellige måder, det gør bygningen dynamisk og det 
fl ow af mennesker, som strømmer gennem den dagligt, gør den levende.

SYNTESE 1

I dette afsnit beskrives fl owet for de tre indellinger af 

brugere, som er givet i “Organisering”. 

De ansatte er markeret med en blå linie på modstå-

ende illustration og ankommer fra Kanalstien til deres 

personaleindgang, hvorfra de kan benytte personale-

faciliteterne, inden de spreder sig ud i selve udstil-

lingen på de forskellige etager, hvor de forklarer gæ-

sterne om hverdagens små og store mysterier. Nogle 

ansatte vil arbejde meget i lager og værksted, hvor 

de også nemt kan komme til fra personaleindgangen.

Bygningens vidensgæster er markeret med en rød 

linie. De kan enten komme ind ved at gå langs åen 

i grundplanen, uanset om de ankommer fra parken 

eller fra byen. Ydermere vil de kunne gå op ad trap-

pen mod syd, hvor der også vil være en indgang til 2. 

etage, hvor de funktioner, som de primært er brugere 

af, ligger. Når de kommer fra arkaden, vil de kunne gå 

op gennem atriet, indtil de ankommer til loungen, hvor 

de kan drikke en kop kaffe, inden de skal ind til konfe-

rence, workshop eller arbejde i et af laboratorierne.

Universitariums besøgende kan ligesom vidensgæ-

sterne entrére bygningen ved at gå ind i den ene ende 

af arkaden og købe en billet i indgangen, hvorefter de 

allerede kan få en forsmag på udstillingen, inden de 

går op gennem atriet og kommer ud på hver enkelt af 

de fi re forskellige etager, som vil rumme attraktioner 

for netop dem. På første etage kan de gå ned gennem 

et dobbelthøjt rum og se Universitariums specialud-

stilling samt den fritlagte Østerå, som løber lige uden 

for arkadevinduet, hvorefter en elevator i den anden 

ene af rummet, leder dem videre i udstillingen.

På 2. etage kan de nyde en forestilling i vidensbio-

grafen, og på 3. etage er et stort udstillingsrum med 

masser af lys, en spændende konstruktion og en 

fantastisk udsigt til vand, by og park. Der kan købes 

spændende sager i Universitariumbutikken og nydes 

mad både inde og ude på tagterrassen eller trappen 

mod Karolinelundsparken. Hvis nogle af gæsterne 

skulle ankomme til bygningen på toppen af trappen vil 

det også være muligt at købe billet på 3. etage i bu-

tikken. Derpå følges ovenstående rute blot i omvendt 

rækkefølge.

Atriet vil udgøre det største fl owskabende element i 

bygningen og vil kunne fordele gæsterne vertikalt ud 

til hver enkelt etage.
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173 Flows i bygningen
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BØRNEVENLIGT BYGGERI
Før den videre bearbejdning af bygningen, ses der i dette afsnit nærmere på byggeri, der er henvendt til børn og unge, 
da dette også er hovedmålgruppen for Universitarium. 

175 Munkegårdsskolen, Dorte Mandrup Arkitekter, 2009, Gentofte
176 Laban Dance Centre, Herzog de Meuron, 
2002, Deptford - London

174 Munkegårdsskolen

177 Laban Dance Centre 178 Laban Dance Centre
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91

179 Dynamo, Diederen Dirrix, 2005, Eindhoven 180 Dynamo

183 Ørestad Gymnasium, 3xN, 2007, København

181 Ørestad Gymnasium 182 Bakkegaardsskolen, Cebra, 2005, Gentofte 

184 Bakkegaardsskolen
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MATERIALER INDVENDIGT
Materialerne er en vigtig faktor for arkitekturens fremtoning på fl ere områder. Styrke, robusthed, lethed, transper-
ens, varme, kulde, blødhed og ikke mindst farvevalget er blot nogle af de ting, som er i spil. Materialerne skal fremvise 
en sammenhæng mellem konstruktion og æstetik. 

SYNTESE 1

Det indvendige materialevalg i Universitarium er først 
og fremmest taget ud fra brugernes præmisser. Uni-
versitarium er en bygning til unge og børn, og den skal 
derfor indbyde til, at den må bruges. Det er derfor valgt 
at gulve og vægge skal være af lyst, gråt beton, som 
kan holde til mangt og meget - der er en form for ær-
lighed i materialet. Derudover stjæler det ikke fokus fra 
udstillingen, og børnene skal ikke være nervøse for, om 
de ødelægger noget. Beton er et lokalt materiale, som 
passer godt i den nordiske kontekst og holder i mange 
år uden vedligehold.

På lofterne opsættes Troldtekt, som er et danksprodu-
ceret naturprodukt med rigtig gode støjabsorberende 
egenskaber på grund af materialets porøsitet. Loftet 
skal være lyst, så der kommer lys langt ind i de store 
rum og giver en rustik kontrast til det glatte beton på 
vægge og gulv.

De store stålsøjler i atriet er hvidmalede med en stærk 
brandmaling fra Nullfi re, som producerer maling i en 
kvalitet, der kan modstå en brands varme i helt op til 
120 minutter. Søjlernes hvide fremtoningen gør dem til 
stærke og fremtrædende skrå linier i byggeriet. De skal 
spille sammen med den øvrige synlige konstruktion, som 
beskrives senere i afsnittet ”Konstruktivt princip for ud-
hæng” på side 98. 

Op igennem hele atriet og ved det dobbelthøje udstil-
lingsrum, vil der være enkle rækværk med balustre og 
gelænder i stål og glas monteret mellem balustrene. 
Dette giver en let fremtoning, mens gelænderet vil dan-
ne en linie som snor sig op gennem atriet og nærmest 
viser gæsterne det fl owforløb, der er i bygningen.

Materialerne er rå, ærlige og indbyder til, at de gerne 
må bruges, da det alle er materialer, som kan holde til at 
blive slidt. Børn behøver ikke være nervøse for at komme 
til at løbe, sætte mærker eller svine lidt i bygningen, når 
de er på vej hen til en spændende opstilling. Materialer-
ne gør Universitarium oplagt at besøge for hele familien, 
da de voksne således ikke behøver at være nervøse for, 
om børnene gør noget forkert.

GULV OG VÆGGE LOFTER

185 Lysegråt beton. 187 Lyst Troldtekt.

188 Bikuben Kollegiet i Aalborg af Kim Utzon.
186 Benesse Museum på Naoshima af Tadao 
Ando.
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SØJLER OG SYNLIGE KONSTRUKTIONER RÆKVÆRK OG GELÆNDER

189 Brandmalet stål.

190 Crowne Plaza i København af 3XN.

191 Rækværk.

192 Glasrækværk i atrium i indkøbscenter.
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INTERIØR
De førnævnte indvendige materialer harmonerer godt med hinanden, men bygningen mangler stadig en smule spræl, 
for at børn og barnlige sjæle straks vil blive trukket ind i Universitariums univers, som er præget af klare farver.  

SYNTESE 1

I mange af referencerne på side 90-91 ses det, at der 
ofte bruges stærke farver i inventaret af bygninger til at 
appelere til børn og unge, og derfor ønskes det også at 
bruge friske farver i den nye bygning til Universitarium. 
Ved at bruge forskellige farver på de forskellige etager,  
kan det også hjælpe gæsterne med, at være bevidste 
om, hvor de er i bygningen.

Billetsalg og entré på stueplan er i friske grønne farver, 
som spiller sammen med parken og træerne på pladsen 
foran bygningen. Denne grønne farve skaber et link mel-
lem nord og syd i denne etage og vil være et fl ot partner 
til den sprudlende Østerå, der med dens løb ind gennem 
arkaden også forbinder by og park.

På 1. etage bliver gæsten mødt af inventar i en varm rød 
farve, som også vil danne felter på gulvet til opstillinger 
af bestemte emner i udstillingen. Dørerne på etagen vil 
også være røde og være det vertikale modspil til felterne 
på gulvet.

På 2. etage skal der være plads til både attraktionsgæ-
ster og vidensgæster til konferencer og labs. Her er den 
blå farve brugt, da den signalerer viden, logik og tillid. 
Møblementet må dog godt være udformet forskelligt alt 
efter om det er børnefamilier, der venter på at komme 
ind til en forstilling i videnbiografen, eller om det er kon-
ferencedeltagere, som skal holde en 5-minutters pause. 
Møblerne på højre side illustrerer forskellige muligheder. 

3. etage er udhængsetagen. Dette er en meget åben 
og luftig etage, som lukker masser af lys ind. Der vil 
derfor være en glad gul farve i cafémøblementet, som 
fremhæver facadens transparens. I dæk og tag er der 
kig til henholdsvis jord og himmel gennem glasstriber, 
hvor karmen i de forskellige åbninger vil være i varme 
gule nuancer. Udformningen af disse åbninger vil blive 
behandlet senere i rapporten på side 102.

Farverne i inventaret giver glæde og skaber en klar for-
bindelse til grundens tidligere funktion, som et farverigt 
tivoli. Børn vil kunne kende forskel på de forskellige eta-
ger og fortælle deres kammerater om, at der f. eks. på 
den røde etage er en fed opstilling, som kan få håret til 
at stritte uden at røre ved det! Det kunne også tænkes 
at lokale kunstnere kunne indbydes til at lave workshops 
med børnene, hvor der laves kunst til de forskellige eta-
ger. Sådanne projekter er også set på skoler og giver 
lokale borgerne et tilhørsforhold til stedet.

194 Rødmalet beton

198 Rødmalet felt på Munkegårdsskolen.

197 I skabene kan gæster opbevare værdigen-
stande.

196 Rødt felt markerer en bestemt del af udstill-
ingen.

195 Garderobeskabe

193 Grøn billetskranke
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204 stribe af glasgang med kig jorden. 
203 Børnemøbel til eventel ventetid ved vidensbi-
ograf.

199 Loungestole til ophold 200 Cafémøblement

202 Glasgulv i Spinnaker Tower i Portsmouth 

205 Karmenes gule nuancer i dækkets åbninger.

201 Et sofamøblement, der kan bugte sig igennem loungeområdet og bruges af både vidensgæster og familier.
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KONSTRUKTIONER
Som start på fasen “Syntese 2”, vises der i dette afsnit forskellige referencer for, hvordan konstruktionen i bygnin-
gens udhæng kan laves. Principielt skal det konstrueres som en udkraget bjælke, hvilket kan gøres på fl ere måder. 
Herunder ses der eksempler på gitterbjælker og vierendeelsystemer.

207 Skuespilhuset, Lundgaard & Tranberg, 2008, København 

206 Cosmocaixa Science Museum,  Esteve + Rob-
ert Terradas, 2005, Barcelona

209 Skuespilhuset

208 Rennweg Footbridge, SOLID Architecture, 
2011, Wien

210 CCTV, Rem Koolhaas, 2009, Beijing
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213 Planalto, Oscar Niemeyer, 1960, Brasilia

214 Bürohaus Hähl, Imagine Structure, 2008, 
Karls-ruhe - Tyskland 215 Bürohaus Hähl

211 Torre Cuajimalpa, Meir Lobaton Corona + 
Kristjan Donaldson, 2011, Mexico

212 Vierendeel bridge at Grammene, Belgium
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Udkragede bjælker

Facaden og det indre rum i etagen er helt 
fri. Dæk og tag bliver ekstraordinært tykke 
for at opretholde stivhed, og manglen på 
samvirke mellem dæk og tag gør risikoen, 
for at disse deformerer ved last, stor. 

Udkraget bjælke

Bjælkens hoved og fod er bundet sammen 
af to diagonale stænger, som optager 
henholdsvis tryk og træk. Dette giver et 
stort dominerende kryds i facaden af me-
get store stænger.

Gitterbjælke

Lodrette og diagonale stænger sammen-
binder bjælken. De lodrette optager tryk, 
mens de diagonale optager træk. Syste-
met her er ikke så enkelt rent udtryks-
mæssigt som ønsket.

Gitterbjælke

Diagonalerne er skiftevis træk og tryk-
stænger. Kræfterne i de lodrette stænger 
er afhængige af belastningen i knudepunk-
terne. Igen er udtrykket ikke så enkelt som 
ønsket.

Gitterbjælke

Hoved og fod sammenbindes med dia-
gonale tryk- og trækstænger i charniere. 
Konstruktionern giver et let og dynamisk 
udtryk og viser fint - næsten grafisk - kræf-
ternes forløb.

Vierendeelsystem

Stænger og hjørner er udført stive. Her er 
udtrykket ensformigt og statisk. Konstruk-
tionens store stivhed gør, at bøjning kan 
forekomme i alle stænger og hjørner så 
hele etagen deformeres samtidigt. 

KONSTRUKTIVT PRINCIP FOR UDHÆNG
Ud fra referencerne på forrige side, afprøves der i dette afsnit forskellige konstruktionsmuligheder for udhænget. 
Målet for udhænget er, som beskrevet i konceptet, at skabe en let struktur i en åben form af glas, så derfor søges 
der, i dette afsnit, forskellige muligheder for at gøre dette muligt.

SYNTESE 2

216
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Hovedgrebet med to klodser, hvor den ene nærmest 

balancerer på den anden, giver de to volumener hver 

deres konstruktive egenskaber. Som det er beskrevet 

i det tidligere afsnit ”Indledende koncept”, er den ne-

derste klods den tunge volumen med et konstruktivt 

system bestående af bærende vægge suppleret med 

søjler for at opnå åbenhed visse steder. Derimod er 

det konstruktive system i den øverste og ubalance-

rede volumen, skabt ved at lave hele etagen som en 

stor udkraget bjælke. Dette kan gøres på forskellige 

måder, og giver forskellige udtryk inde i bygningen og 

ikke mindst i facaden, der skal være meget åben på 

den udkragede etage.

Sammenbindingen af dæk og tag kan ske på forskelli-

ge måder. Dette er vist på illustrationerne til venstre, 

som dog starter med et eksempel uden sammenbin-

ding for at tage det som udgangspunkt.

På illustrationerne til højre ses en bearbejdning af 

mulighederne for, hvordan det valgte gittersystem 

kan udformes.

På den øverste ses muligheden for at differentiere 

vinklen og dermed mellemrummene i gitteret. På 

denne måde kan det vises, hvordan der er en større 

belastning ved omdrejningspunktet. Det samme vi-

ses på den næste illustration, blot ved at indsætte 

ekstra gitre omkring belastningspunktet. Den tredje 

mulighed viser det udvalgte princip fra venstre side, 

som har en kombination af enkelthed og dynamik, og 

samtidig viser, hvordan kræfterne løber i bjælken. Det 

nedereste eksempel viser, at det er muligt at skrue 

op og ned for tykkelsen på gitteret alt efter, hvor der 

er brug for at blive optaget fl est kræfter. 

De tre ikke-udvalgte eksempler ville ændre meget i 

den indre og meget åbne rumlighed, som den udkra-

gede etage har. Derfor vælges den helt simple, enkle 

og lette model, som kan give kvalitet til både faca-

deudtryk og den indre rumlighed, som og desuden 

passer godt ind i en nordisk kontekst, som er en af 

projektværdierne.

220

219

218

217
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FACADEBEARBEJDNING AF UDHÆNG
Efter at have bestemt konstruktionen af udhænget, bearbejdes facadeinddelingen nu. Facadeinddelingen på udhænget, 
skal være med til at understrege det lette og dynamiske udtryk, som er karakteristisk for denne bygningsdel.

SYNTESE 2

Efter at have fastslået udformningen af udhængets 

konstruktion, kan der arbejdes med facadeudtrykket 

for denne del af bygningen.Som tidligere nævnt, skal 

udhænget fremstå let og dynamisk, hvorfor der vil 

blive arbejdet med en facade bestående udelukkende 

af glas. 

Tilbage i projektets koncept, blev der opstillet et vær-

disæt for denne volumen. Dette værdisæt dækkede 

blandt andet over ordene let, svævende og dynamisk. 

Dette udtryk skal facadeinddelingen pege hen imod.

På denne side er der vist et udsnit på seks forslag for, 

hvordan inddelingen i facadeglasset kan udformes. På 

illustration 221-224 er der vist forslag, som består 

af forskellige former for vertikale og horisontale ind-

delinger. Vurderes disse i forhold til værdisættes, er 

de for statiske. De udtrykker ikke den svævende let-

hed og dynamik i deres form. Forslag 225 er mere 

dynamisk, men det cirkulære formsprog passer ikke 

sammen med bygningens øvrige formsprog. Forslag 

226 er derimod både dynamisk og legende, samtidig 

med, at formsproget forholder sig meget til og under-

bygger udtrykket i de bærende gitterbjælker.

På modsatte side er der skitseret videre på denne 

idé, hvor alle forslagene viser skarpt geometriske ind-

delinger, som understreger gitterbjælkernes form. 

De udtrykker alle i forskellig grad det dynamiske og 

svævende.

Som den endelige facadeudformning er forslag 228 

valgt, da denne både er dynamisk og legende samti-

dig med, at inddelingernes horisontale forløb under-

streger udhængets længde. I dette forslag ligger der 

også en vis harmoni, da inddelingen er lavet i et styret 

og ordnet system, selvom det umiddelbart virker dy-

namisk og rodet.

221

222

223

224

225

226
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227

228

229

230
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ÅBNINGER IGENNEM UDHÆNG
Åbninger i udhængets dæk og tag, skal give det et mere dynamisk udtryk, samtidig med at åbningerne skal skabe kig, 
fra udhængsetagen og ned på forpladsen med de eksisterende træer og åforløbet.

SYNTESE 2

231

232

233

Åbningerne i udhængets dæk og tag skal gøre udtryk-

ket mere dynamisk og åbne op ned mod forpladsen. 

Det store dæk, der spænder over pladsen, skal bry-

des op af en række mindre åbninger, som skaber en 

visuel forbindelse mellem 3. etage, og pladsen foran 

Universitarium, samtidig med at det også lukker lys 

ned til pladsen - især om aftenen, hvor åbningerne vil 

lyse ned på pladsen.

Som det ses på illustration 231-242, og der skitse-

ret forskellige forslag på, hvordan disse åbninger kan 

udformes. Fælles for alle forslagene er, at åbningerne 

er placeret mellem de to midterste gitterrækker på 

3. etage. Dermed er åbningerne med til at under-

strege et visuelt forløb, som starter ved ankomsten 

til etagen via rampen i atriet, og strækker sig gennem 

midten af etagen mod udsigten i nord. 

Forslagene viser, hvordan forskellige størrelser og 

former på åbningerne er blevet undersøgt for at fi nde 

frem til, hvordan den visuelle forbindelse fra atriet til 

udsigten i nord bedst understreges. Til dette er de 

lange horisontale bånd valgt. 

Gennem skitsering af forskellige måder, de lange ho-

risontale vinduesbånd i dæk og tag kunne udføres på, 

blev der valgt et forslag, hvor  båndene fl ugter de 

samme yderkanter, men med variende længder. Her 

er der valgt forslag 233, hvor vinduesbåndende vari-

erer mellem tre forskellige længder.
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234 237 240

235 238 241

236 239 242
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KONSTRUKTION I KERNEN
De vertikale kræfter fra udhænget skal, som tidligere beskrevet, føres ned gennem kernen, der forbinder de to byg-
ningsvoluminer og fungerer som et atrium. I afsnittet “Atrium” blev det bestemt, at kernen skulle konstrueres af søjler 
til at optage de henholdsvise tryk-og trækkræfter fra udhænget. I dette afsnit ses der på søjlernes profi l, hyppighed 
og placering i forhold til dækkene. 
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243

244

245

246
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Til venstre for denne side ses en række illustrationer, 

som viser forskellige overvejelser angående konstruk-

tionen af kernen. Som beskrevet i afsnittet ”Atrium” 

ønskes det, at kernen skal fremstå som ét element, 

der på en og samme tid forbinder, men også adskiller 

sig fra de to bygningsvolumener. Dette skal ske ved at 

give kernen et anderledes udtryk, hvor især vertikali-

teten skal understreges. 

Søjlerne profi l 

Først ses der på, hvilke profi ler søjlerne skal have. I 

udhænget er bjælker og gitterbjælker lavet som hen-

holdsvis I- og H-profi ler og får derved et meget råt 

og industrielt udtryk. I-profi lerne skal gå ud og møde 

søjlerne i kernen og derved føre kræfterne ned til jor-

den.  Søjlerne i kernen skal derved både optage tryk 

og træk på grund af det moment, der opstår i mødet 

med udhænget. Derfor ses der på forskellige mulig-

heder for stålprofi ler, da stål er et godt materiale til 

at optage både tryk og træk. 

Hvis søjlen udføres af plus-profi ler får de samme ud-

tryk som konstruktionen i udhænget, og derfor ønskes 

det ikke at anvende disse. Det cirkulære profi l er lavet 

i to versioner; en cylinderformet søjle og en cigarfor-

met søjle. Den cigarformede søjle er den mest ærlige 

af søjlerne, da den er tykkest, der hvor den bliver ud-

sat for størst udbøjning. Denne type søjle vil snævre 

ind ved hvert dæk og udvides igen mellem etagerne. 

Søjlerne vil derfor fremstå som fl ere små søjler og 

desuden anses dette formsprog som forfi net, hvilket 

ikke harmonerer med resten af udtrykket i bygningen. 

Den cylinderformede søjle er mere ærlig end søjlen 

med et kvadratisk profi l, da det kvadratiske profi l ikke 

vil bære noget i hjørnerne, og derfor består af unødigt 

materiale. Den cylinderformede søjle passer godt til 

projektets værdier i form af at være ærlig og samtidig 

enkel i en nordisk stil. Derudover opfylder den kravet 

om at skille sig ud fra resten af bygningsstrukturen. 

Hyppighed og størrelse af søjler

Kernen skal fremstå stor og robust, da det skal være 

tydeligt, at det er den, der holder bygningen sammen. 

Den skal have et vertikalt udtryk og nærmest fremstå 

som tårnet på en boreplatform. Derfor er det væsent-

ligt at se på søjlernes antal og størrelse, samt deres 

placering i forhold til dækkene. Ud fra diverse skitser 

på søjlerne, kunne det ses, at fl ere slankere søjler gav 

et mere luftigt og rumligt atrium, hvilket rent funktio-

nelt er en fordel, da det skaber plads til ramperne, 

der skal fordele folk på forskellige etager. Dog var der 

en grænse for, hvor mange søjler, der skal være, og 

hvor små de skal være, da kernen hurtigt kommer til 

at se for spinkel ud og dermed ikke særlig robust. 

Desuden ville for mange små søjler nærmest skabe 

en mur af søjler og derved lukke atriet meget af. 

Derfor blev det bestemt, at to gange fi re søjler med 

en diameter på ca. 80 cm passer bedst til at give et 

højt og slankt udtryk, der understreger vertikaliteten 

og gør plads til funktionen som atrium, men samtidig 

også virker robust som i en boreplatform. 

Søjlernes placering blev hurtigt bestemt til at være 

rykket helt fri af dækkene, da de derved understrege-

de den fulde form af kernen, som var det et element 

skudt ned gennem de to bygningsvolumener.

Afstand fra dæk

Udfra dette valg blev der gået dybere ned i detajlen 

om søjlernes afstand fra dækkene. Ved for lille en 

afstand var samlingen mellem I-profi lerne i dækkene 

ikke tydelige nok, og søjlerne virkede ikke løsrevet fra 

dækkene. Ved for stor afstand mistes forbindelsen 

mellem bygningsdelene, og kernen mister sin form. 

Derfor besluttes det at lave en afstand på 40 cm, 

som gør, at søjlerne underbygger kernens form og 

samtidig gør samlingen mellem søjlerne og dækkene 

synlige. 

Nedenstående ses en skitse af mødet mellem de 

store I - profi ler i dækkene og søjlerne.  I - profi lerne 

skyder ud af dækkene og føres ind i og lægger af på 

søjlerne.

Konklusion

I dette afsnit blev det altså bestemt at konstruktio-

nen i kernen skal bestå af høje robuste cylindersøj-

ler, der giver et boreplatformslignende og vertikalt 

udtryk. Søjlerne skal være ca. 80 cm i diameter og 

være rykket fri af dækkene for at understrege kernens 

form og lade den fremstå som et særskilt element i 

bygningen. Kræfterne fra udhænget og dækkene i det 

nederste volumen føres hen til søjlerne ved at lade 

I-profi lerne fortsætte ud gennem dækkene og over i 

søjlerne. 

Efter at have bestemt kontruktionen af kernen, som 

skal føre kræfterne fra udhænget ned gennem det 

nederste bygningsvolumen og heri understøtter dæk-

kene, arbejdes der i næste afsnit på at detaljere det 

nederste volumen. 

247
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FACADEBEARBEJDNING
Kernen føres ned i gennem det nederste volumen, basen. Hvor udhænget er lavet af glas med en underliggende åben 
struktur af gitterbjælker, skal basen derimod fremstå tung og massiv. Bearbejdningen af basens facader starter med 
en analyse af, hvilken åbningsgrad funktionerne på de tre etager peger på. Åbningsgraden er illustreret på planerne, 
hvor der skelnes mellem rum med behov for store vinduesåbninger og rum med behov for mindre åbninger.

SYNTESE 2

UDSTILLING

LAGER

INDGANG

ATRIUM

VÆRKSTED

UDSTILLING

PERSONALERUM

LAGER

ATRIUM

UDSTILLING

UDSTILLING

LAGER MØRKE-
RUM

TEKNIKTEK-
NIK

TEKNIK

Store vinduesåbninger

Små vinduesåbninger/kig

Denne analyse, af åbninger i facaden, skal ligge til 

grund for den videre facadebearbejdning, og hjælpe til 

bedre at kunne sammenholde de funktionelle, æste-

tiske og tekniske faktorer, der er vigtige i forhold til 

det endelige facadeforslag.  I denne analyse fokuseres 

der på de funktionelle og faktorer, idet der kigges på, 

hvordan åbningerne kan bidrage kvalitativt til de indre 

rumligheder, og være med at gøre rummene rare, at 

opholde sig i.

Universitarium er et science center, som skal kunne 

lave spændende udstillinger i deres rum, men ligger 

ikke i kategori med typiske museer, hvor lyset kan 

have en æstetisk betydning. Rummene i Universita-

rium vil godt kunne drage nytte dagslyset og har ikke 

nogle krav om forhindring af direkte lys, hvilket tit er 

kendetegnende for for eksempel kunstmuseer.  

Derimod peger Universitariums krav hen imod store, 

lyse rum, som oplyses af naturligt lys i den grad, det 

er muligt. Der stræbes imod at lave lysinfald fra to el-

ler fl ere sider i alle bygningens primære rum. Dog har 

Universitarium få rum, som har et andet behov. Dette 

gælder vidensbiografen, hvor der ikke er behov for 

åbninger, da dette rum skal bruges til fremvisning af 

fi lm, og skabt så det mest af alt minder om en gængs 

biograf. I Universitariums udstillingsrum, er der også 

et behov for, at kunne lukke af og skabe et helt mørkt 

rum til specille opstillinger, som kræver dette. Derfor 

er der etableret rum til dette på 1. etage.

Analysen af åbningsgraden for Universitariums fi re 

på planer ses på illustration 248-251. Her er store 

åbninger markeret med røde felter, hvor behov for 

mindre åbninger eller kig, er illustreret med gule pile. 

På Universitariums grundplan, er det vurderet, at en 

stor åbning mod nord, som giver visuel kontakt mel-

lem det åbne atrium og forpladsen med det styrede 

åforløb og de eksisterende træer, kan være med til at 

vække opsigt for folk, der passerer bygningen. På den 

måde vil Universitarium kunne bruge en del af deres 

udstillingsrum, som trækplaster for gæsterne. Ud fra 

samme tanke, samt ønsket om at gøre passagen gen-

nem bygningen mere lys og levende, er det valgt, at 

store åbninger fra indgangsrum, atrium og udstilling, 

skal give de besøgende og offentligheden en forsmag 

på, hvilke udstillinger Universitarium har at byde på. 

Mod sydvest er de mere praktiske rum placeret. Her 

er der lagt vægt på, at skabe små åbninger og kig til 

det fri fra alle rum, som skal give gode forhold for de 

ansatte samtidig med, at der holdes en vis grad af 

privathed i rummene. Mod sydøst er en stor åbning, 

248 Åbninger i grundplanen 249 Åbninger på 1. etage
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ATRIUM ATRIUM

KONFERENCESAL

VIDENSLOUNGE

LABS

TEKNIKTEK-
NIK

VIDENS-
BIOGRAF

UDSTILLING

BUTIK SPISEOMRÅDE

TEKNIK

KØKKEN

TEKNIK

som strækker sig op igennem det dobbelthøje rum, 

illustreret,  hvilket også ses på 1. etage. 

På 1. og 2. etage, er den store åbning mod nord 

fortsat, så folk fra forpladsen vil kunne beskue hele 

atriet. Samtidig vil der fra etagerne være udsigt over 

havnefronten med de mange kulturbygninger. På disse 

etager, ses også de føromtalte rum, der ikke har be-

hov for åbninger, hvilket gælder mørkerummene på 1. 

etage og vidensbiografen på 2. etage. På 1. etage, er 

der mod syd og vest skabt åbninger fra udstillings-

rummene, og på 2. etage er der også i lounge og 

konferencesal, placeret åbninger mod syd. Derudover 

har konferencesalen kig mod både øst og vest, da der 

er lagt vægt på, at dette rum skal være et sted, hvor 

vidensgæsterne kan beskue omgivelserne. 

Som beskrevet i de forgående afsnit om udhænget 

er facaden på 3. etage én åben glasfacade, hvilket er 

illustreret på illustration 251. På den måde, vil der 

fra udhænget kunne ses langt udover by og fjord, og 

udhængets meget udtryksfulde konstruktion vil være 

synlig fra bygningens ydre såvel som dens indre. 

Disse analyser vil ligge til grund for den videre fa-

cadebearbejdning af basen, hvor også faktorer som 

udtryk og bidrag til indeklima samt energiovervejelser, 

vil spille ind.

250 Åbninger på 2. etage 251 Åbninger på 3. etage
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FACADEBEARBEJDNING AF BASE
Efter at have analyseret behovet for åbninger i basen, arbejdes der nu på bearbejdningen af basens facader, hvor der 
arbejdes hen imod et mere tungt og statisk udtryk end det, der fi ndes i det lette og dynamiske udhæng. 

252 253

254 255

256 257

258 259

260 261
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I dette afsnit arbejdes der på at skabe et facadefor-

salg til bygningens base, der skal fremstå i et mere 

massivt udtryk. Tilbage i projektets koncept blev der 

opstillet et værdisæt for denne volumen, som dække-

de over ordene tung, statisk og jordbunden. Dette ud-

tryk skal facadeinddelingen af basen pege hen imod.

På modstående side er der skitseret en række for-

slag på, hvordan forskellige åbninger giver forskelligt 

udtryk på facaden. Her ses det, hvordan store, regu-

lære åbninger (forslag 252, 253 og 254) skaber en 

meget opbrudt og usammenhængende facade, mens 

små åbninger i facaden (forslag 255-258) efterlader 

facaden et mere tungt og massivt udtryk. Dog er de 

helt små åbninger i facaden ikke optimale i forhold til 

rummenes funktion og behovet for at få en vis mæng-

de dagslys ind gennem facaden.

Derfor er der arbejdet med nogle mellemstore åbnin-

ger (forslag 259, 260 og 261), hvor det igennem pla-

ceringen af dem er forsøgt at bevare volumets massi-

ve form. Dette kommer specielt til udtryk i det valgte 

forslag (261), hvor vinduerne er trukket et stykke væk 

fra facadens kant, hvilket efterlader formens omkreds 

ubrudt, og får den til at virke mere tung og massiv.

På denne side, er der vist skitseforslag på den egen-

tlige udformning af de pågældende facader. Her er 

det forsøgt, at kombinere behovet for åbninger fra 

analysen i ”Facadebearbejdning” med det valgte ud-

tryk. Samtidig er der lavet en energioptimering af fa-

cadernes åbningsgrad i forhold til deres orientering, 

som fi ndes på vedlagte cd. 

Med afsæt i de funktionelle, æstetiske og tekniske 

overvejelser, er de fi re facadeforslag fundet. De ses 

på illustrationerne 262-265, og det endelige forslag 

for hele bygningens facade redegøres for i afsnittet 

”Endeligt facadeforslag” på side 114.

262 Skitseforslag på bygningens østfacade

263 Skitseforslag på bygningens vestfacade

264 Skitseforslag på bygningens nordfacade

265 Skitseforslag på bygningens sydfacade med trappen mod parken
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MATERIALER UDVENDIGT
De ydre materialer og formerne udgør det primære visuelle indtryk af bygningen. Det er derfor vigtigt at materialerne 
giver et indtryk, som underbygger bygningens konstruktion og værdier, samt spiller sammen med konteksten. 

Bygningens base, bestående af de tre nederste etager, 
er opbygget af højisolerende beton. Dette er et lokalt 
materiale, som passer til konteksten og understreger 
basens durabilitet. Betonen farves sort for at fremstå 
massiv og for at skille sig ud fra mængden af andre byg-
ninger i den nære kontekst, som også indeholer beton. 
Derudover står den mørke farve godt til den grønne Ka-
rolinelundspark mod syd og kontrasterer til det lette top-
volumen, som skal balancere på toppen af denne mørke 
base. 

For at basen skal fremstå, som et samlet volumen og 
for at vinduerne skal matche betonen, udføres de der-
for en smule tonede og med blændpartier, der hvor 
etagedæk eventuelt skal skjules. Blændparti og vindue 
skal dog have stort set samme visuelle udtryk, så det 
kommer til at fremstå som et samlet glasparti, når de 
ses i facaden. Ud over at være tonede er ruderne også 
solafskærmene, så der ikke bliver overophedning på 
grund af store glaspartier mod syd. Vinduerne i basen 
har desuden sorte rammer og sprosser, så de falder ind 
i basens mørke udtryk.

På den sydlige trappe som også er lavet af beton, laves 
der en træbelægning på de store trin, som derved bliver 
til opholdsfl ader. Træets taktilitet er mere indbydende og 
varm og signalerer en opfordring til at benytte trappen.  
Der fræses tynde riller ned i brædderne så evt støv og 
skidt ikke ligger direkte på overfl aden, men alligevel kan 
blæse væk eller i grove tilfælde fejes bort.

Udhænget skal være lyst, let og vise konstruktionen 
frem. Derfor laves alle facaderne på dette volumen i tre- 
lags energiglas, hvor rammer og sprosser er lavet af et 
nyt kompositmateriale indeholdende specielle fi bre, som 
ikke blot gør vinduet mere energieffektivt, men også har 
en styrke der kan gøre store slanke glaspartier stabile. 

Sprosserne i udkragningen fortolker de bagvedliggen-
degitterbjælkers mønster i facaden. For at skabe en 
dybde og et samspil er gitterbjælkerne lavet hvide, mens  
sprosserne er sorte, hvilket også forbinder dem visuelt 
med basens sorte beton. Dette ses der et eksempel på 
på illustration 273. 

Undersiden af udhænget er beklædt med zink, som 
lysner op på pladsen nedenunder, og samtidig spejler 
Østeråen og livet fra mennesker samlet ved Universi-
tarium. Zinken vil blive belyst om aftenen, så pladsen 
ved Universitarium også er indbydende på denne tid af 
dagen.

YDERVÆGGE VINDUER OG BLÆNDPARTIER I BASE

267   Casa Negra i Buenos Aires af André Remy. 269 Chelsea Modern i New York af Audrey Matlock

268 Solafskærmende ruder266 Sort indfarvet beton
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TRAPPENS TRÆBEKLÆDNING VINDUER I UDHÆNG BEKLÆDNING UNDER UDHÆNG

270 Terrassebrædder med fræsede riller.

271 Træbelægning   i hårdfør træsort.

272 Energiruder og kompositmateriale i rammen

273 Munkegårdsskolen i Vangede af Dorte Man-
drup Arkitekter.

274 Zinkbeklædning  

275 Det Jødiske Museum i Berlin af Daniel Libeskind. 
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ENERGIOVERVEJELSER
Universitariums nye bygning skal leve op til Bygningsreglementets krav om energiforbrug, og undervejs i processen 
er der gjort forskellige tiltag for at opfylde dette.

SYNTESE 2

I Bygningsreglementet 2010, fi ndes der to energi-

klasser, som nye bygninger kategoriseres efter. Nye 

bygninger skal som minimum overholde rammen for 

standardklasse 2010, og kan kategoriseres som 

lavenergi, hvis det overholder lavenergiklasse 2015. 

De to energiklasser stiller forskellige krav til bygnin-

gens energiforbrug, og for at overholde rammen for 

henholdsvis klasse 2010 og 2015 må en bygning af 

Universitariums størrelse ikke have et energiforbrug, 

der overstiger henholdsvis 71 kWh/m2 år og 41 kWh/

m2 år.

Lavenergiklasse 2015

Projektet er udarbejdet med afsæt i Universitariums 

ønske om, at få deres egen bygning efter ophør af 

nuværende lejemål i 2014. Derfor bør energikravene 

til projektet afspejle, at en realisering først vil kunne 

fi nde sted inden for en årrække. For at bygningen vil 

kunne leve op til fremtidige energikrav, anses den nu-

værende lavenergiklasse 2015 for en god rettesnor. 

Derfor vil forslaget til Universitariums nye bygning, 

sigte efter at opfylde energirammen for dansk lav-

energibyggeri anno 2011. På den måde vurderes det, 

at projektet om en kortere årrække stadig vil opfylde 

skærpede energikrav.

Opfyldelse af energirammen

For at sikre at det energimæssige mål for projektet 

overholdes, er der undervejs i processen blevet gjort 

forskellige tiltag, som har ledet designet af Universi-

tarium i retning mod et lavenergibyggeri. Disse til-

tag er blevet foretaget undervejs i processen og har 

bygget på teoretisk viden om lavenergi, erfaring fra 

tidligere projekter overslagsberegninger fra Måneds-

middelregnearket og evalueringer i Be10.

De helt tidlige energiovervejelser har især spillet ind 

i bygningens generelle udformning, hvor bygningens 

grad af kompakthed har været et vurderingskriterie 

set med lavenergi-øjne. Kompaktheden er en betyd-

ningsfuld parameter, som har indgået i designet fra 

konceptstadiet og frem mod den endelige form. Hvor 

de helt tidlige skitser viser idéer i alle ’shapes and 

sizes’, ses en større kompakthed i formen med de to 

klodser, der arbejdes med efter det indledende kon-

cept. 

I facaden har energiovervejelserne også haft betydning 

for placeringen og udformningen af åbningerne. De 

foreløbige facadeforslag har været skitser på, hvor-

dan facaderne kunne udformes med hensynstagen til 

 

STANDARD 
KLASSE 
2010

71 kWh/m2 år

41 kWh/m2 år

LAVENERGI 
KLASSE 
2015

ÅBEN FORM KOMPAKT FORM

UNIVERSITARIUM

276 Energirammerne for andre bygninger end boliger ifølge Bygningsreglementet 2010

277 Bygningens kompakthed har stor betydning i det tidlige designforløb
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bygningens funktioner og udtryk. I sammenhæng med 

dette er Be10-programmet blevet anvendt, så den 

energimæssige effekt, som ændringen af åbningerne 

har haft, er blevet vurderet (Disse beregninger fi ndes 

på vedlagte cd). Disse energisimuleringer blev foreta-

get med en total åbenhed i alle retninger på 3. etage, 

som er essentielt for hele designet, hvilket der derfor 

ikke ændres på. I simuleringerne blev der justeret på 

mængden af åbninger på de fi re facader i basen mod 

henholdvis nord, syd, øst og vest. Dette viste sig dog, 

kun at have en meget lille effekt på det samlede ener-

giforbrug, hvilket sansynligvis skyldes effekten fra de 

store glaspartier på 3. etage. Også i opløsningen af 

den massive sydvendte trappe, har de energimæs-

sige hensyn haft betydning for udformningen. Især 

har to faktorer haft betydning - graden af åbenhed 

mod syd, for at muliggøre en varmegevinst fra solen 

og samtidig ønsket om at bevare bygningens overord-

nede kompakthed, så klimaskærmens størrelse ikke 

unødigt forøges. Det er endt ud i et forslag, hvor der 

er lavet små åbninger, som kan lede lidt dagslys ind 

til de praktiske rum, der ligger på 0. og 1. etage. 

Samtidig er der lavet to store åbninger på 1. og 2. 

etage, som udover at tillade solopvarmning skaber 

visuel kontakt mellem bygningen og parken.

I arbejdet med bygningens konstruktive princip som 

projektets tektoniske tilgang har det været et mål at 

lave en både ærlig og synlig konstruktion, som skulle 

bidrage til bygningens karakter. Det ligger i Universita-

riums stil at fortælle, hvordan ting er skruet sammen. 

Derfor har det været vigtigt, at bygningens konstruk-

tion ikke gemmes væk bag store mængder isolering. 

Dette er især gjort ved at lade konstruktionen stå 

tydeligt frem inden for bygningens klimaskærm, så 

konstruktionen ikke skaber kuldebrosforbindelse.

Desuden er der valgt stor åbenhed i facaden i forbin-

delse med de mest karakteristiske konstruktionsele-

menter, så disse synliggøres og fremhæves.

I valget af materialer til facaden har det energimæssi-

ge mål også haft stor betydning. Her er der lagt vægt 

på at vælge produkter, der har lav varmetransmis-

sion, og som giver minimale kuldebroer i samlingen 

mellem to elementer. Også valget af vinduer og glas-

partier er blevet taget på baggrund af energimæssige 

overvejelser. Her er der valgt energirigtige løsninger 

med lave transmissionstab for at bringe varmetabet i 

de store glaspartier, så langt ned som muligt. På den 

måde er det forsøgt, at skabe en tæt klimaskærm 

med et minimalt transmissionstab.

 

SOLBANE

NORD

VEST

HØJISOLERET 
FACADEELEMENT

ØST

SYD

278 Ved placering af åbninger i facaden, er der arbejdet med solindfaldet fra de forskellige retninger

279 Konstruktionen er placeret indenfor kli-
maskærmen, da den er vigtig for bygningens udtryk 
og ikke bør skjules. 

280 Til klimaskærmen er der valgt elementer med 
lav varmeledningsevne
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ENDELIGT FACADEFORSLAG
Det endelige facadeforslag for Universitariums nye bygning, tager afsæt i den samlede facadebearbejdning, som 
fandt sted i ”Syntese 2”, og viser hvordan udformningen af åbningner, blændpartier og inddelinger på facaderne har 
været med til at underbygge det ønskede udtryk for de to voluminer. 

SYNTESE 2

Det endellige facadeforsalg er her vist gennem en 

række skitser, hvor der er fosøgt at anskueliggøre, 

hvordan det endelige udtryk for bygningen vil tage sig 

ud på de fi re facader. I dette afsnit følger en genenm-

gang af det endelige forslag, som ses på illustration 

282-284.

Basen

I bygnignens base, er der forsøgt at skabe et tungt, 

og massivt udtryk samtidig med, at de invendige 

rumligheder, skulle belyses af naturligt lys, i den grad 

funktionerne lagde op til det. 

Ved at lade hjørnerne stå massive frem og trække 

de tonede vinduer helt ud i facaden, er der skabt en 

sammenhængende fornemmelse af voluminet. Faca-

dernes vekslen mellem glas- og blændparti, der sam-

les i store felter, er med til at gøre facaden mindre 

dynamisk og mere statisk end mange små, forskellige 

vinduer ville have gjort. 

I basens top, hvor overgangen til udhænget sker, er 

der skabt en smal glas-recess (se illustration 281). 

For at synliggøre, at det store udhæng ikke er båret 

af basens facader, og dermed skabe en undren over, 

hvorledes det egentlig er båret, er udhænget løftet en 

anelse fra basen. Dette vil især være synligt om af-

tenen, hvor lys inde fra bygningen, vil lyse ud gennem 

det tynde vinduesbånd, og så udhænget til at fremstå 

svævende over basen.

Trappen

Mod syd, er den massive trappe brudt op af åbnin-

ger fra udstillingsrum på 1. etage og lounge på 2. 

etage. Gennem disse åbninger, vil det være muligt, 

for Universitariums gæster at bevæge sig ud på den 

offentlige trappe, og beskue livet i Karolinelundspar-

ken. Der er desuden skabt mindre åbninger i trappen 

mod de praktiske rum, så de ansatte kan få små kig 

mod parken i syd. 

Udhænget

Facadeforslaget for bygningens udhæng er med til at 

understrege ønsket om en let, legende, dynamisk og 

opsigtvækkende bygningsdel. Her er vinduesinddel-

linger med til at understrege konstruktionens form, 

og samtidig bryde den lidt statiske konstruktion op ti 

mere dynamiske felter.

Desuden er der, som før nævnt, skabt en række åb-

ninger i udhængets dæg og tag, som giver vertikal 

forbindelse til konteksten.

Toppen

Som afslutning på de bærende søjler i bygningens 

atrium, er der skabt en topvolumen af glas, hvis form 

følger disses forløb. Fra toppen, vil der kunne trækkes 

lys ned gennem etagerne, samtidig med, at etable-

ring af åbninger i dette volumen kan benyttes som 

ventilationsåbninger og røglemmer.

Afrunding

Dermed er det endelige facadeforslag fundet, hvilket 

vil indgå i beregningen af det endelige energiforbrug 

på side 122.

281



115

SYNTESE 2

282 Universitariums nord- og vestfacader

283 Universitariums syd- og østfacader

284 Åbningerne i Universitariums sydvendte trappe
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286 Overførsel af de horisontale laster i udhænget for henholdsvis dæk og tag

KRAFTFORLØB I BYGNINGEN
I dette afsnit redegøres for bygningens endelige kraftforløb, som skal sikre at specielt kræfterne fra det store ud-
hæng, bliver ført ned.

SYNTESE 3

AKTION

KRAFTFORLØB

REAKTION

OVERFØRSELSPUNKTER

AKTION 

DÆK TAG

KRAFTFORLØB

AKTION

OVERFØRSELSPUNKTER

Gennem projektet har bygningens konstruktion været 

meget betydende i formgivningen. Med afsæt i ønsket 

om at skabe en bygning

hvor konstruktionen gennem valg af materialer, teknik 

og form skulle spille sammen med og underbygge det 

arkitektoniske udtryk, har synlighed og gennemsku-

elighed af konstruktionen været vægtet højt. 

I dette afsnit beskrives det overordnede konstrukti-

onsprincip, som den endelige bygning er endt ud med. 

Bygningens kraftforløb er anskueliggjort gennem skit-

ser, der viser kræfternes forløb i både udhænget og 

basen. 

Udhænget

Konstruktionen af bygningens store udhæng

har skullet sikre at en udkragning på ca. 35 meter er 

mulig. Som før nævnt, er det valgt at benytte gitter-

bjælker til konstruktionen af udhænget. Der anbringes 

fi re gitterbjælker, som kobles på de bærende søjler i 

kernen, der så leder kræfterne ned til fundamentet. 

På illustration 285, er dette princip vist i en skitse. 

Her ses det hvordan de vertikale laster videreføres 

gennem konstruktionen. De vertikale laster dækker 285 Overførsel af de vertikale laster i udhænget
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287 De bærende konstruktioner i basen og deres reaktion på de horisontale laster

SYNTESE 3

AKTION

REAKTION

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

LETTE KONSTRUKTIONER

ETAGE 00

ETAGE 01

ETAGE 02

over nyttelast, egenlast og snelast og er symboli-

seret med røde aktionspile på illustrationen. I selve 

konstruktionen viser de blå pile kræfternes forløb gen-

nem først gitterbjælkerne og dernæst ned gennem de 

bærende søjler. Punkterne, hvorselve udkragningen er 

indspændt i søjlerne, er markeret med gule cirkler 

på skitsen. 

På illustration 286 ses overførslen af horisontale la-

ster fra for eksempel vind i udhænget. De horisontale 

laster, som bygningen påvirkes af, rammer facaden 

og føres ind mod den bærende kerne af de fi re git-

terbjælker samt af en række tværgående bjælker i 

dæk og tag. I kernen overføres kræfterne til de otte 

bærende søjler.

Basen

Konstruktionen af bygningens base er udformet no-

get anderledes end udhænget. Denne  er konstrueret 

som et skive-pladesystem bestående af dæk og bæ-

rende vægge, suppleret af et antal søjler - heriblandt 

de otte søjler i kernen. 

På illustration 287 er de bærende konstruktioner på 

de respektive etager illustreret med sort mens de 

lette, ikke-bærende konstruktioner er illustreret med 

grå.

Gennem designprocessen er der blevet arbejdet hen 

imod en planløsning, som rummer et passende antal 

skiver. Skiverne, som går gennem alle tre etager, kan 

modtage de vertikale kræfter, som bygningen påvir-

kes af. De tværstående skiver, som står ortogonalt 

på ydervæggene kan modtage de horisontale kræfter. 

Reaktionen i de tværgående skiver er illustreret på 

planerne med grønne reaktionspile over for de røde 

aktionspile, som symboliserer for eksempel vindla-

sten. 
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BRANDFORHOLD
Bygningsreglementets krav til brand og sikkerhed i bygningen undersøges og der vises en oversigt over brandforhold-
ene, som er en estimering af, hvordan de funktionsbaserede brandkrav kan opfyldes.

SYNTESE 3

Anvendelseskategori

Universitarium ligger ifølge SBi i anvendelseskategori 3, som omfatter byg-

ningsafsnit til dagophold for mange personer. Disse personer kender ikke 

nødvendigvis bygningens fl ugtveje på forhånd, men er i stand til ved egen 

hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Funktionsbaserede brandkrav

For Universitariumbygningen vil det være nødvendigt at få udarbejdet funk-

tionsbaserede brandkrav på grund af det store gennemgående atrium, hvor 

brandmyndigheden skal godkende, at bygningen er sikker i tilfælde af brand. 

Det er bygherrens, i dette tilfælde Universitarium, opgave at overbevise 

brandmyndighederne, om at sikkerhedsniveauet er i orden.

Tilkørselsforhold

Redningberedskabet vil kunne evakuere på tre sider af bygningen, både nord-,  

øst- og vestsiden af bygningen. På nordsiden kan de  evakuere fra Østerbro, 

på Vestsiden fra vareindleveringen på Kanalstien og mod øst kan personerne i 

bygningen evakueres fra Karolinelundsvej. 

Flugtveje

Evakueringen af Universitarium sker ved hjælp af fl ugtveje, som fører direkte 

ud i det fri. Dørerne i fl ugtvejene åbnes i fl ugtretningen, så det er muligt at 

komme ud i en jævn hastighed. Alle steder i bygningen er der taget højde for, 

at afstanden til en udgang eller en dør til en fl ugtvej ikke overstiger de tilladte 

25 meter.  

Der er lavet lukkede brandtrapper i bygningens stabiliserende kerner med ud-

gang direkte til det fri. Derudover er der på både 1., 2. og 3. etage udgang til 

det fri på trappen eller tagterrassen mod syd, hvorfra det også er muligt at 

forlade bygningen. Derudover er der adskillige fl ugtmuligheder i grundplanen 

gennem indgangsdøren, vareindlevering, brandtrappedørene samt personale-

indgangen.

288 Brandforhold på 0. etage 289 Brandforhold på 1. etage
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Brandtekniske installationer 

Universitarium ligger kun cirka 500 meter fra Beredskabscenteret i Aalborg, 

som i tilfælde af brand vil kunne være ved bygningen i løbet af kun et par 

minutter. 

Bygningen skal desuden udstyres med automatiske brandalarmanlæg, der re-

gistrerer en brand i begyndelsesfasen og som sender automatisk besked til 

redningsberedskabet. Anlægget kan desuden aktivere andre brandtekniske in-

stallationer. I dette tilfælde ville det være relevant med anlæg som røglemmer 

samt varslingsanlæg, der advarer personerne i bygningen ved en talebesked 

og en panikbelysning i de mørke udstillingsrum og i vidensbiografen, som kan 

lede folk til fl ugtvejene.

Brandceller og brandsektioner

De mange store og åbne rum i bygningen gør det svært at defi nere sektioner 

og celler, da atriet for eksempel er åbent hele vejen op igennem bygningen. På 

illustrationerne 288-291 ses dog et bud på, hvordan bygningen kan opdeles. 

290 Brandforhold på 2. etage 291 Brandforhold på 3. etage
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VENTILATION
Bygningens ventilationsstrategi er designet, som en hybrid mellem naturlige og mekaniske principper. Ved at komi-
nere de to ventilationstyper opnåes et system, hvor luftskiftebehovet tilvejebringes på en fornuftig måde og med 
hensyns-tagen til energiforbruget.

SYNTESE 3

292 Bygningen ventileres primært ved hjælp af naturlig ventilation om sommeren, hvor den termiske opdrift gennem atriet fungerer som drivkraft

293 Fra de højforurenende rum benyttes mekanisk ventilation over hele året, og i vinterhalvåret benyttes et mekanisk system med varmegenvinding i hele bygningen
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Ventilationsprincip

Ventilationsstrategien dækker over et mekanisk sty-

ret ventilationsprincip for de højtforurenende rum så-

som toilet og køkken, et naturligt drevet princip i den 

resterende bygning, der primært anvendes i situatio-

ner med kølebehov, og et mekaniske styret system til 

anvendelse i situationer med behov for opvarmning.

Den mekaniske ventilation til de højtforurenende rum, 

bygger på udsugning fra de implicerede rum på alle 

etager, samt en tilsvarende mængde indblæsning i 

rum som lager, konferencesal og laboratorier. Det er 

essentielt, at netop udsugningen foregår i de forure-

nenede rum, for at undgå spredning af denne luft til 

øvrige rum.

Den naturlige ventilationsstrategi, som typisk vil blive 

anvendt i sommerhalvåret, bygger på termisk opdrift 

i bygningens kerne. Her vil uren luft fra de fi re etager 

stige op gennem atriet, og forlade bygningen gennem 

åbninger i atriets top. Systemet indebærer manuelt 

eller automatisk styrede åbninger på etagerne, hvor 

ren og kølig luft udefra kan komme ind i bygningen. I 

takt med at denne luft forurenes af bygningen og dens 

brugere, vil den under forudsætning af, at den samti-

dig opvarmes, stige op gennem bygningens åbne atri-

um, hvor automatisk styrede åbninger vil lede den ud.

Den mekaniske ventilationsstrategi anvendes i perio-

der med behov for opvarmning. Strategien bygger på 

et mekanisk system, hvor ren luft udefra opvarmes 

før indblæsning. Opvarmningen foregår gennem et 

ventilationsanlæg med varmegenvinding, som udvin-

der varmeenergien fra den forurenede luft, der su-

ges ud af bygningen, og bruger denne til at opvarme 

indblæsningsluften. Et system med varmegenvinding 

er essentielt for at kunne opfylde de skærpede ener-

gikrav i Bygningsreglementets Lavenergiklasse 2015.

Luftskifte

Beskrevet er strategien for, hvordan bygningen venti-

leres. Der er nu behov for, at undersøge, hvor meget 

bygningen skal ventileres. Luftskiftebehovet beregnes 

på tre forskellige måder. Ud fra sensorisk komfort, 

med CO2 som indikator for luftkvaliteten og ud fra 

termisk komfort i Døgnmiddel-regnearket. (Resulta-

ter samt beregning af de to første ses på i neden-

stående skema. Døgnmiddelarket samt de viste be-

regninger fi ndes på den vedlagte CD.) De første to 

resultater angiver det nødvendige luftskifte, der skal 

til for at opnå en tilstrækkelig luftkvalitet. Altså benyt-

tes et minimumsluftskifte over hele året på 0,88 h-1. 

Det sidste resulat angiver det nødvendige luftskifte, 

der skal til for at undgå overtemperatur i bygningen 

om sommeren. Altså benyttes et sommerluftskifte på 

4,2 h-1. 

Det beskrevne ventilationssystem og det beregnede 

luftskifte indgår efterfølgende i beregningen af byg-

ningens energiforbrug, som udføres ved hjælp af SBi-

programmet Be10.

SENSORISK KOMFORT CO
2
 INDIKATOR TERMISK KOMFORT

   q

V = 10 ·   [Forelæsning 3]
  c - c

i

              (200 p. · 1,1 olf) + (8373 m2 · 0,1 olf)

V = 10 ·   

       1,4 - 0,1

V = 8133 L/s  => 0,97 L/s pr m2  => 0,88 h-1

 

          q

V =   [Forelæsning 3]
        c - c

i

               200 p. · 19 L/h pr p.

V =    

        0,00101 m3/m3 - 0,00035 m3/m3

V = 5758 m3/h  => 0,19 L/s pr m2  => 0,17 h-1

 

Døgnmiddel-regnearket         [Forelæsning 4]

(Døgnmiddelarket fi ndes på vedlagte CD)

V = 4,2 h-1   => 4,65 L/s pr m2
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ENERGIFORBRUG
Gennem en energisimulering i Be10, dokumenteres Universitariums forventede energiforbrug. 
Som tidligere nævnt har det været et mål, at den nye bygning skulle holde sig inden for lavenergiklasse 2015. 

SYNTESE 3

De tiltag, der er blevet taget undervejs i designpro-

cessen for at overholde den ønskede energiramme, 

er tidligere blevet beskrevet. I projektets sidste fase, 

bliver det nu vurderet, hvorvidt det endelige forslag 

overholder lavenergirammen på maksimum 41 kWh/ 

m2 år. 

Alle bygningens data er indtastet i Be10-arket, der 

forefi ndes på medfølgende cd.

Standard-versionen 

Ved indtastning af bygningens data, samt de luftskif-

ter, som blev beregnet i forrige afsnit, fås en bygning 

med et årligt energiforbrug på 43,5 kWh/m2, hvilket 

ligger over den ønskede energiramme. Hvis der kig-

ges nærmere på resultaterne for de enkelte faktorer 

i det samlede energiforbrug, ses det, at overtempe-

ratur i rum sluger meget energi. Altså bruger byg-

ningen en stor mængde energi på køling - og det er 

på trods af det allerede høje luftskifte om sommeren. 

Ikke overraskende, skyldes dette i høj grad de store 

glaspartier på øverste etage, hvor en stor mængde 

solenergi trænger igennem. Som bygningen er nu, bli-

ver der tilført en stor mængde energi om sommeren, 

som den ikke har behov for, og derfor må skaffe sig af 

med ved hjælp af køling og et højt luftskifte. 

Dette anses ikke som en optimal løsning, og der vil 

blive arbejdet med hvilke tiltag, der kan gøres for at 

nedsatte energitilførslen om sommeren for på den 

måde at kunne undgå overtemperaturer i rummene, 

som så skal ventileres væk med et højt luftskifte. 

Udvendig solafskærmning

En mulighed kan være solafskærmning i form af ud-

vendige persienner på glaspartierne på 3. etage. 

Dette kan for eksempel være horisontale persienner, 

som dækker for solens stråler, når de står højst på 

himlen. Dermed kan der skærmes af for tilførsel af 

solenergi,  i den del af døgnet/året, hvor der er størst 

behov, men stadig lade solen trænge ind, når den står 

lavere på himlen.

Der vælges en persienne med en hældning på 60° i 

forhold til ruden, som indtastes i Be10-arket, for at 

se hvilken betydning dette vil have på energiforbruget. 

Persiennen tilføjes til alle vinduespartier på 3. etage. 

Resultatet af denne optimering er et energiforbrug på  

40,8 kWh/m2 pr år, hvoraf der går 7,3 kWh/ m2 pr 

år til overtemperatur i rum. Dette er en forbedring i 

forhold til de 11,2 kWh/m2 pr år, der var i den første 

version, og overholder rammen forLavenergiklasse 

2015.

Solafskærmende glas

En anden mulighed for nedbringning af solindfaldet, 

kan være brug af glas, der er mere solafskærmende. 

Altså vil en tynd fi lm på ydersiden af ruden, forhindre 

en del af solens stråler i et trænge gennem glasset. 

Denne form for solafskærmning har samme effekt 

uanset solens vinkel.

Der vælges nu at foretage en Be10-simuleringen med 

solafskærmende glas på 3. etage. Her ændres glas-

sets g-værdi fra 0,48 til 0,25. Nu ses det, at det 

samlede energiforbrug er nedbragt til 35,4 kWh/m2 

pr år, og at der ikke længere bruges energi på over-

temperatur i rum. 

Endeligt energiforbrug

Nu er der kigget på to forskellige måder for, hvordan 

den uønskede overtemperatur kan nedbringes. På 

baggrund af resultater, samt et ønske om at bevare 

et let og transperant udtryk i bygningens udhængs-

etage, vælges det at anvende solafskærmende glas.

Dermed er der mulighed for, at nedsætte ventilati-

onsmængden om sommeren fra 4,65 L/s pr m2 til 

4,15 L/s pr m2.

Det samlede energiforbrug for Universitariums nye 

bygning er ud fra ovenstående tilvalg nu landet på 

35,4 kWh/m2 pr år (se appendiks C), hvilket ligger 

pænt inden for rammen for Lavernergiklasse 2015, 

som var målet. 

STANDARD
VERSION

OVERTEMPARATUR I RUM

10

20

30

40

ENERGIFORBRUG
[kWh/m2 år]

SAMLET ENERGIFORBRUG

UDVENDIG SOLAFSKÆRMNING
SOLAFSKÆRMENDEGLAS ENDELIGT 

FORSLAG

294 Energiforbrug og overtemperatur for de fire energiforslag
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KONKLUSION

AFSLUTNING

I designet af en ny bygning til Universitarium var må-

let at skabe en tektonisk løsning, der kunne udtrykke 

Universitariums identitet som science center samt 

vække opsigt iblandt kontekstens øvrige kulturtilbud. 

En afdækning af Universitariums identitet ledte til en 

forståelse af deres humoristiske og ærlige stil, hvor 

primitive opstillinger viser tingene, som de er, og hvor 

en afslappet atmosfære giver plads til børnene – den 

primære målgruppe. Denne børnevenlige stil er vide-

reført til den nye bygning gennem en rå og farverig 

stil. I bygningens indre giver den rå fremtoning en for-

nemmelse af robusthed, som giver plads til legebørn 

og gør Universitarium til et sted, hvor de kan udfolde 

sig. Den farverige stil er specielt kommet til udtryk 

gennem en kolorering af interiøret på de fi re etager. 

Én farve for hver etage giver en letforståelig opbyg-

ning for de mindste. Ærligheden og den primitive stil, 

der er kendetegnende for Universitariums udstillin-

ger, er videreført til bygningen i bearbejdningen af den 

synlige konstruktion, hvor rå konstruktionselementer 

bidrager til stilen. Elementernes grove fremtoning 

med profi lerne, der står rene hen, giver sammen 

med rummenes rå fi nish følelsen af en robust byg-

ning, hvor der er plads til de legende børn. 

Den valgte tektoniske tilgang i projektet var at arbejde 

med bygningens konstruktive princip, og der er skabt 

en løsning, hvor strukturen bidrager til det ønskede 

arkitektoniske udtryk. Et udtryk som er kendeteg-

nende ved én statisk og massiv volumen samt én 

svævende og dynamisk volumen, der er forbundet af 

en stabiliserende kerne, som nærmest er skudt ned 

i gennem de to volumner. Denne kerne indeholder et 

atrium, hvor alle vertikale fl ows i bygningen løber  så 

som menneskefl ow, lys, luft og kræfter. Tektonikken i 

de to volumner er indarbejdet ved at vælge konstruk-

tionsprincipper, der fremhæver hvert deres udtryk. 

Specielt i bygningens store udhæng kommer tekto-

nikken til sin ret. Her er det valgt at lade rækker af 

gitterbjælker føre kræfterne fra udkragningens spids 

og ind til de bærende søjler i atriet, som derefter 

leder dem til jorden. De skråtstillende gitterbjælker 

i udhænget bidrager med et dynamisk udtryk, som 

giver karakter til både den indre rumlighed og faca-

deudtrykket. I facaden er denne dynamik fremhævet 

gennem en legende fragmentering af facadens glas-

partier. I bygningens base er der valgt en skive-pla-

de konstruktion, hvor de bærende vægge udtrykker 

tyngde og bidrager til det massive og statiske udtryk.

Ønsket om at Universitariums nye bygning skal vække 

opsigt i konteksten er opnået gennem et spektaku-

lært ydre, hvor udhænget krager ud over pladsen 

foran grunden og tiltrækker sig opmærksomhed fra 

stort set alle retninger. Her vil beskuere af bygnin-

gen stoppe op og undre sig over, hvordan udhænget 

holdes oppe. Ved en færden i bygningens indre vil 

denne historie udfolde sig gennem konstruktionens 

synliggjorte kraftforløb, og den besøgende vil opleve 

en dybere forståelse for strukturen. Også ved hjælp 

af bygningens funktion som indgang til den nye Karo-

linelundspark, hvor en offentlig passage gennem byg-

ningen er skabt og understreget af Østeråens paral-

lelle forløb, bliver der skabt fokus på bygningen. Her 

vil bygningens uderum blive en del af det offentlige 

rum og derfor trække folk tættere på. Det samme gør 

sig gældende for den store trappe mod syd, hvor der 

skabes et offentligt rum, som virker indbydende og 

tiltrækker folk fra byparken til bygningen.

I det endelige designforslag er det vist, hvordan en ny 

bygning til Universitarium, der tilgodeser bygherrens 

krav og ønsker, kan udformes. Bygningen er skabt 

med fokus på samspillet mellem strukturen og det ar-

kitektoniske udtryk og er tilpasset den kontekst, som 

den vil blive en del af.
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VURDERING

Den integrerede designproces

Arkitektur og Design-uddannelsen er kendt for at ar-

bejde ud fra begrebet integreret design, idet det in-

deholder både arkitektur- og ingeniørfaglige aspekter. 

Netop derfor er det også anvendt på dette speciale-

projekt. 

I modsætning til tidligere semestre på uddannelsen 

har der i specialeperioden ikke været indlagt nogen 

kurser i løbet af projektperioden. Det har været selv-

valgt, hvilke emner, der skulle indarbejdes i projek-

tet, og hvor meget fokus, der skulle være på de ting, 

som er blevet lært på de tidligere semestre – det 

kan siges, at der lige pludselig var frit valg i værk-

tøjskassen. Det har været beroligende og opløftende 

at mærke, hvordan de værktøjer har ligget parat, og 

hvordan den integrede designproces for alvor kan in-

korporeres i et projekt. På tidligere semestre var det  

ofte svært at nå nok iterationer i designprocessen, da 

der var indlagt mange nye kurser og fag, som skulle 

læres og bearbejdes. Derimod har der har på specia-

let for alvor været mulighed for at gå frem og tilbage 

i designprocessen og efterhånden indarbejde fl ere og 

fl ere aspekter uden at stå med følelsen af at være 

bagud. Designet er som helhed blevet langt mere vel-

overvejet. Der er selvfølgelig stadig iterationer, som 

kan gøres, da det er et skitseprojekt, men alt i alt er 

arkitekturen, konstruktionen og funktionaliteten smel-

tet sammen igennem den integrerede designproces 

under udarbejdelsen af dette speciale.

Projektværdier

Projektet har været styret af en række værdier, der 

har hjulpet under processen mod det endelige for-

slag. Værdierne skulle være synlige i det færdige pro-

jekt, som nu er blevet fremsat, og derfor vurderes 

der i dette afsnit på tilstedeværelsen af netop disse 

værdier i det endelige design.

Tiltrækkende: Universitarium konkurrerer med andre 

kulturelle tilbud og derfor er bygningen designet til 

at vække opsigt i bybilledet med sit store udhæng, 

kontrastering i materialevalget og udvalgte kig til livet 

i bygningen. Den indbyder såvel forbipasserende som 

planlagte gæster til et besøg. Ved at åbne Østeråen 

og lade den løbe gennem bygningsmassen, indram-

mes Universitarium på en naturlig måde og vandet 

har i sig selv en dragende effekt, som kan lede folk 

til indgangen ad det stiforløb, der knytter sig til åen. 

Derudover er bygningens spændende konstruktive 

elementer, spændende og de vil tiltrække sig mange 

nysgerrige blikke, der vil gøre Universitarium attraktiv 

for området.

Udfordrende: I Universitarium er fortællingen om 

samspillet mellem det bærende og det bårne, vist 

gennem den måde de indre rumligheder og det struk-

turelle system er sammensat. Dette kunne gøres på 

et utal af forskellige måder, men det blev helt i starten 

af projektet vurderet, at Universitarium skulle vise et 

eksempel på, hvordan tyngdeloven kan udfordres, og 

at bygningen skulle have en vovet konstruktion. Besku-

eren skulle ved ankomsten undres, og jo tættere de 

kom på bygningen, skulle konstruktionen vise mere og 

mere af sin tektoniske side frem. Først når bygningen 

blev entreret skulle gæsten have den fulde forklaring 

på, hvordan den vovede konstruktion kunne lade sig 

gøre. Den store udkragning på bygningen og kernen 

der holder denne udfordrer tyngdeloven og viser Uni-

versitariums gæster og nysgerrige sjæle, at viden-

skaben kan fortolke og udfordre naturlovene.

Børnevenlig: Universitariums målgruppe er primært 

børnefamilier, og derfor er bygningen opbygget, så 

børn kan bruge og bevæge sig i bygningen. Materia-

lerne i bygningen er holdbare og børn behøver ikke 

være forsigtige, når de besøger Universitarium. Der 

er underholdende elementer, hvor børnene kan inter-

agere med bygningen på deres egen måde, nemlig på 

trappen mod syd, hvor de kan lege med kammerater 

og få brændt lidt krudt af på de mange trin, samt på 

rampen i atriet, der giver dem et forløb i bygningen de 

må bruge, og som de kan fordele sig ud til spændende 

udstillinger fra. Interiøret i Universitarium er farverigt 

og møblementet har underholdene elementer med hu-

moristiske træk. Indretningen er ligefrem og er som 

resten af bygningen i holdbare materialer. 

Ærlig: Konceptet i bygningens facadeudtryk, med den 

tunge base og den lette udkragning, er ærligt i forhold 

til konstruktionen og ligeledes tilpasset konteksten, 

da udsigten over fjord og park opnås fra den øverste 

transparente etage. Konstruktionen af udhænget som 

én bjælke og dennes fæstning i den bærende kerne-

er synliggjort, og gæsterne vil få et kig til, hvordan 

kræfterne føres ned til jorden gennem atriet. Mate-

rialevalget i Universitarium er råt og passer til den 

aalborgensiske kontekst og til de mange forskellige 

funktioner bygningens skal kunne indeholde. 

Nordisk: Bygningens enkelhed og materielle simplici-

tet passer ind i den nordiske stil. Den er ikke avance-

ret og stemningen i bygningen er uhøjtidelig på grund 

af materialernes upolerede fremtoning. Det handler 

igen om at være ærlig i arkitekturen og på en ele-

gant og harmonisk måde, tilpasse sig den konkrete 

kontekst. Gennem en uhøjtidelig stil, bliver bygningen 

anvendelig og kan tilpasse sig brugeren over en lang 

årrække.

Universitarium-bygningen er et samspil mellem æste-

tik, konstruktion og funktionalitet som ligeværdige 

partnere.
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AFSLUTNING

I perspektiveringen refl ekteres over en række faktorer, 

som har tilknytning til det endelige bygningsdesign.

Universitarium > < Kontekst

At placere Universitarium på grunden for det gamle 

Tivoli Karolinelund var oplagt fra projektets start, da 

Universitarium på denne måde ville ligge centralt i 

Aalborg midtby og have en god tilknytning til havne-

fronten. Aalborg Kommunes plan om at lave området 

til en bypark gør kun beliggenheden endnu bedre, da 

der vil kunne opstå en synergi-effekt, hvor både par-

ken og Universitarium får gavn af hinanden. De grønne 

omgivelser og åbningen af Østerå bevirker, at motio-

nister, naturelskere, folk på picnic, hundeluftere og 

solbadere kan bruge byparken. 

Samtidig indbyder nedtrapningen af bygningen mod 

syd også til ophold, hvor gæsterne og udefrakom-

mende blandt andet kan nyde udsigten over parken 

og eventuelt se udendørsarrangementer arrangeret 

af Universitarium. Caféen, der er åben for alle, vil li-

geledes kunne benyttes som spisested for dem, der 

ønsker at nyde udsigten over parken fra den lækre 

tagterrasse. 

Udover at have en god placering i et nyt grønt områ-

de, ligger Universitarium bymæssigt på en perlesnor, 

som en af mange kulturelle og urbane tilbud, og skal 

selvfølgelig kunne konkurrere med Nordkraft, Musik-

kens Hus, Utzon Centret og Teglgaards plads. Disse 

forskellige konkurrenter har andre primærmålgrupper 

end Universitarium som, ud over familier og turister, 

også vil tiltrække skoleklasser fra store dele af lokal-

området, konferencegæster og ansatte fra Aalborg 

Universitet. Samlingen af kulturelle tilbud i området 

omkring Nordkraft og ved Havnefronten kan desuden 

også skabe en synergi-effekt, netop da det store ud-

bud af aktiviteter i området, appellerer til et bredt og 

forskelligt publikum. På denne måde kan folk der gæ-

ster Nordkraft, måske bliver interesseret i at besøge 

Universitarium og omvendt. 

Bygningens endelige design har mange af de elemen-

ter, der skal til, at for at tiltrække et stort og bredt 

publikum. Da konteksten er Aalborg, som er en for-

holdvis lille by, er det dog tvivlsomt om Universita-

rium vil kunne få et besøgstal, der er passende for  

den størrelse bygningen har i dette projekt. Det ville 

derfor være oplagt at skære kvadratmetrene ned,  i 

tilfældet af, at en egentlig Universitarium-bygning 

realiseres. 

Tektonik >< Energioptimering

Tidligt i skitsefasen blev det besluttet, at de konstruk-

tive elementer i bygningen skulle vise gæsterne noget 

om, hvordan tyngdeloven kan omgås, så den store 

udkragning kunne lade sig gøre. Den synliggjorte tek-

toniske løsning bliver en del af den videnskabelige for-

tælling i Universitarium. 

I udarbejdelsen af den tektoniske løsning undervejs i 

projektforløbet blev det klart, at hvis den tektoniske 

løsning skulle være en synlig del af både det ydre og 

det indre af bygningen, kunne der opstå store kom-

plikationer med  kuldebroer. Den endelige løsning 

med den indvendige atrium-konstruktion, der holder 

udhænget og fortsætter op i en glasboks oven på ta-

get, et resultat, som faktisk formår at være synlig 

både inde som ude. I udhænget er det også valgt at 

lave en indvendig konstruktion, som er pakket ind i tre 

lags energiglas, og derved er også denne konstruk-

tion synlig såvel ude som inde. Med disse forslag var 

det muligt at opfylde energikravene for 2015, hvilket 

havde været svært hvis konstruktionen skulle stikke 

ud i det fri.

Denne problemstilling mellem tektonik og energikrav 

kan i fremtiden blive langt mere udfordrende. Mulig-

hederne for nye spændende og vilde konstruktioner 

bliver konstant bedre, men eftersom energikravene 

bliver strengere og strengere og der er begyndt at 

være en tendens til at pakke konstruktionerne ind i 

tykke vægge og lag af isolering, kan det synes umu-

ligt at kombinere. Det er derfor et problem, som vi 

som kommende civilingeniører i arkitektur, skal være 

opmærksomme på og arbejde målrettet med for at 

skabe gode løsninger, der både kan være tektoniske 

og opfylde myndighedernes krav til energiforbruget. 
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Step 5 – konsensus:

Hvilken tektonisk tilgang ønskes der at arbejde med i 

dette projekt? Er der en (eller fl ere) af de tre tilgange, 

som egner sig specielt godt til netop dette projekts 

mål? Beslut og forklar hvorfor.

Teori

De tre grupper knytter sig tæt op af den tektoniske 

forståelse af Semper, Bötticher og Frampton. Grup-

perne er herunder frit oversat fra ”The tectonic prac-

tice”, side 66. 

For eksempler, se fi gur 14 s. 68 i ”The tectonic prac-

tice”.

Materialitet og teknik

(Semper/Frampton)

Tektonikken kan udføres i praksis ved intentionelt at

• ... bruge eksisterende bygningsmaterialer for at 

opnå en vis menneskelig oplevelse.

• ... bruge teknikker i materialeforarbejdning for at 

opnå et bestemt arkitektonisk udtryk.

Tektonikken kan udføres i praksis ved at imødekomme

• ... nye byggematerialer med nye arkitektoniske 

udtryk.

• ... nye teknikker i materialeforarbejdning med 

nye arkitektoniske udtryk. 

Tektonikken kan udføres i praksis ved at udvikle

• ... nye byggematerialer for at skabe visse men-

neskelige oplevelser.

• ... nye teknikker i materialeforarbejdning for at 

opnå et bestemt arkitektonisk udtryk.

Komponent og komposition

(Semper/Bötticher/Frampton)

Tektonikken kan udføres i praksis ved intentionelt at

• ... samle bygningskomponenter for at opnå en 

vis menneskelig oplevelse.

Tektonikken kan udføres i praksis ved at imødekomme

• … nye bygningskomponenter med nye arkitek-

toniske udtryk.

Tektonikken kan udføres i praksis ved at udvikle

• … nye bygningskomponenter for at skabe visse 

menneskelige oplevelser.

Bygningens princip

(Bötticher/Frampton)

Tektonikken kan udføres i praksis ved intentionelt at

• ...bruge strukturelle principper* for at opnå ar-

kitektonisk udtryk.

Tektonikken kan udføres i praksis ved at imødekomme

• … nye strukturelle principper* for at opnå arki-

tektonisk udtryk.

Tektonikken kan udføres i praksis ved at udvikle 

• … nye strukturelle principper* for at skabe vis-

se menneskelige oplevelser.

* Kan ifølge Anne Beim (Tectonic visions of architec-
ture, 2004) også være andre principper end struktu-
relle, som f.eks. ventilation, klimatiske eller akustiske 
principper. 

Workshoppens konklusion fi ndes i afsnittet ”Tektonisk 

tilgang”.
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Oplæg

Dette er et oplæg til en workshop, som har til formål 

at defi nere vores individuelle forståelse af tektonik og 

skabe konsensus om valg af tektonisk tilgang for dette 

projekt.

 

Den underlæggende forståelse for tektonik bygger på 

baggrundslæsning af følgende teoretikere: Bötticher, 

Semper, Sekler og Frampton. Dette blandt andet i 

form af forelæsningsnoter af Ida Wraber. Kendskabet 

til teorien bag tektonikken blev især stiftet på studi-

ets 1. master-semester, hvor temaet var ”Tektonisk 

design: arkitektonisk form og struktur” (Kilde: Studie-

ordning, A&D).

Den teori der ligger til grund for dette projekt fi ndes 

imidlertid i Ph.d. -afhandlingen ”The tectonic practice” 

fra 2007 af den tidligere A&D-studerende Anne Ma-

rie Due Schmidt. Her er tektonikken opdelt i 3 grup-

per, dybt inspireret af Anne Beims ”Tectonic visions of 

architcture” fra 2004. Selve denne opdeling introdu-

ceres dog først lidt senere i workshoppen.

Step 1 – forberedelsen:

Hver deltager udvælger tre værker, som for dem 

anses for værende tektoniske. For hvert værk, skal 

der medbringes et billede, og der skal redegøres for 

byggeår og arkitekt. (For at opnå en bred forståelse, 

bør følgende opfyldes: både danske og internationale 

værker skal være repræsenteret, og værkerne må 

gerne udvise forskellige former for tektonik – dette 

er dog ikke et krav.)

Step 2 – beskrivelsen: 

Deltagerne beskriver på skift deres medbragte vær-

ker for de øvrige, og forklarer hvorfor de mener, at 

værket er tektonisk. Begrundelserne noteres under-

vejs.

Step 3 – introduktion af de tre tektonik-tilgange:

De tre tektonik-tilgange introduceres, og der nævnes 

et eksempel på hver af dem for at skabe praktisk for-

ståelse.

Step 4 – analyse:

I fællesskab fordeles de valgte værker efter hvilken 

form for tektonik, de udviser. Diskuter undervejs – er 

der enighed om hvor værkerne passer ind? Hvad bety-

der det, hvis et værk passer ind i mere end én gruppe 

eller slet ikke passer ind i nogen gruppe?

APPENDIKS A: TEKTONIK-WORKSHOP
Hvad er tektonik? Og hvordan gøres opfattelsen af begrebet ens?
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APPENDIKS B: SCIENCE CENTRE
Phaeno i Wolfsburg af Zaha Hadid

Planen af Phaeno-bygningen. Her ses et stort 
udstillingsrum med mindre temarum i bygningens 
stabiliserende betonkerner.

Snit gennem Phaeno-bygningen. 

Fotoet til venstre viser forløbet under Phaeno-byg-
ningen, og hvordan de bærende betonkerner løfter 
bygningen.
Fotoet til højre er et interiorbillede, hvor kassette-
systemet i loftet er tydeligt. Dette system ses og på 
billedet til højre, blot udefra.

295

296

297 298
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Cosmocaixa i Barcelona af Robert og Esteve Terradas

Snit gennem den yderste del af CosmoCaixa. 
Bemærk hvor meget af bygningen, der ligger under 
jorden. 

Snit lavet lidt længere inde i bygningen. Her ses 
hvordan en stor spiral arbejder sig ned gennem 
bygningens etager. På snittet ovenover, ses denne 
spiral sporadisk bag ved selve snitfladen.

Venstre foto viser de V formede strukturelle el-
ementer, som er gennemgående for bygningen. 
På højre foto ses disse V-formede elementer brugt i 
et af udstillingsrummene.

299
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Universeum i Göteborg af Gert Wingårdh

Detalje fra facaden, som bruges til at lave naturlig 
ventilation i bygningen. Den er designet til at op-
varme luft på solrige vinterdage og køle luften med 
et par grader om sommeren.
På bygningens tag er solceller sat op på den fine 
træstruktur

Snit gennem Universeum. Her ses, hvordan to 
forskellige strukturelle systemer er brugt i hver sin 
ende af bygningen.

Her ses et kort over bygningen, der i modsætning 
til normale besøgskort er lavet som et snit, da 
bygningens funktioner er tænkt som kravlende op 
ad bakken.
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Academy of Sciences i San Francisco af Renzo Piano

Her ses det levende tag på bygningen. Der er 
placeret et observationsdæk, så gæster kan komme 
op og se plantelivet og lære om, hvordan taget 
fungerer.

En plan over selve hoveddelen af bygningen. Her ses 
kuglerne, som bygningen er bygget op omkring. Der 
er enkelte steder kig til underetagen.

Den nederste etage indeholder akvarier med fisk fra 
forskellige områder på jorden.
Billedet herunder viser et snit af bygningen, hvor 
funktioner også er tegnet ind.
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APPENDIKS C: BE10
Nøgletal fra den endelige beregning.
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Model: 2011.05.29, Universitarium_4_Solafskærmende glas og ændret ventilation_35,4 kWh 
pr m2 år

SBi Beregningskerne 5, 10, 
12, 5

Be06 nøgletal: Universitarium

Transmissionstab, W/m²

Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 3,9

Energiramme BR 2010, kWh/m² år

Energiramme BR 2010, uden tillæg 71,5

Tillæg for særlige betingelser 0,0

Samlet energiramme 71,5

Samlet energibehov 39,3

Energiramme lavenergibyggeri 2015, kWh/m² år

Energiramme lavenergibyggeri 2015, uden tillæg 41,1

Tillæg for særlige betingelser 0,0

Samlet energiramme 41,1

Samlet energibehov 35,4

Bidrag til energibehovet, kWh/m² år

Varme 19,4

El til bygningsdrift, *2,5 7,9

Overtemperatur i rum 0,0

Netto behov, kWh/m² år

Rumopvarmning 13,7

Varmt brugsvand 5,7

Køling 0,0

Udvalgte elbehov, kWh/m² år

Belysning 5,0

Opvarmning af rum 0,0

Opvarmning af varmt brugsvand 0,0

Varmepumpe 0,0

Ventilatorer 2,9

Pumper 0,0

Køling 0,0

Varmetab fra installationer, kWh/m² år

Rumopvarmning 0,0

Varmt brugsvand 0,4

Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år

Solvarme 0,0

Varmepumpe 0,0

Solceller 0,0

Vindmøller 0,0

Samlet elbehov, kWh/m² år

Elbehov 31,8


