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Synopsis
I projektet er visionen at skabe et velfungerende kollegium og 
campus beliggende på slagterigrunden i Aalborg. Det formgiv-
ningsmæssige tema har været kontraster, som både kommer 
til udtryk i kollegiet og campusområdet, hvor der er skabt en 
kontrast imellem et dynamisk og et geometrisk formsprog.
Processen er forløbet indefra og ud, hvor først den enkelte kol-
legiebolig er udformet, derefter kollegiet som helhed og til slut 
er der arbejdet med hele campusområdet, hvor kollegiet indgår 
som delelement.
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Læsevejledning
Rapporten er bygget op over tre faser; small, medium og large, 
som kommer fortløbende i rapporten og hver slutter af med en 
kort refleksion. Afslutningsvis reflekteres der over det endelige 
resultat som helhed.  
Bag i rapporten findes appendiks, litteraturliste og illustrations-
liste. Appendiks henvises der til i teksten. Kilder er angivet efter 
Harvardmetoden [forfatter]. Illustrationer har illustrationsnum-
mer der henviser til illustrationslisten. Er en illustration ikke 
opgivet på listen, er det egene illustrationer eller egne fotos.
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indledning

1.1	opgavedefinition

Formålet med P4 projektet 2007 er at øve formgivning 
inden for felterne Arkitektur og Urban Design. Opgaven 
går ud på at designe et kollegium og et universitetscam-
pus på kvægslagterigrunden i Aalborg centrums østlige 
periferi (Ill. 1.1.a).
Det er valgfrit for de enkelte projektgrupper om grunden 
betragtes en tom byggegrund eller om der arbejdes 
med at bevare nogle af de eksisterende bygninger. I 
denne gruppe er det besluttet at arbejde med projekt-
grunden som en tom byggegrund.
For at øve formgivning inden for skalaerne der er at finde 
i arkitekturen og planlægningen, er P4 opdelt i en small, 
medium og large fase. 
I smallfasen fokuseres der på at designe en bolig til en 
enkelt studerende eller et par. I mediumfasen skal det 
udarbejdes et kollegium, hvor de enkelte boliger skal 
indgå. Desuden skal inde- og uderelationerne i kollegiet 

designes. Largefasen indebærer udarbejdelse af en 
bebyggelsesplan for det samlede universitetscampus 
på cirka 50.000 m2.

I projektoplægget er det foreslået, at en boliggruppe i 
kollegiet kan bestå af 12 boliger, eksempelvis to tovæ-
relses og ti etværelses boliger. Dette antal er tænkt som 
vejledende. Det er op til de forskellige grupper, om de 
vil lade boliggrupperne bestå af et større eller et mindre 
antal boliger. 

Derudover er det for P4-projektet blevet anbefalet at 
arbejde med træ som konstruktivt og arkitektonisk 
element og det er blandt andet et generelt læringsmål 
på 4 semester at kunne dimensionere og foretage be-
regninger på træbyggeri.
Det er dog ikke noget krav, at alle de konstruktive byg-
gematerialer skal bestå af træ. Det er tilladt at anvende 
andre materialer, hvis det virker mere passende i forhold 
til det formgivningsmæssige princip.

Aalborg og 
Nørresundby 
midtby

Projektgrund

Ill. 1.1.a: Projektgrunden
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1.2	viSion	og	værdier	for	
projeKtet
Kollegiets	rolle

Det er nødvendigt at afgøre hvilken rolle kollegiet skal 
have og opstille en vision for hvordan det ønskede kol-
legium skal være. Arne Victor Nielsen, som er tidligere 
forskningslektor ved Arkitektskolen i Århus, er kendt for 
at have indsigt i sammenspillet mellem arkitektur og 
samfund. Han beskriver kollegierne således;

”Det fine ved kollegiet er, du kommer ind som en-
keltindivid og er nødt til at danne et fællesskab med 
andre individer. Du kan ikke bestemme, hvem der skal 
bo i de andre værelser i modsætning til kollektivet, der 
ofte er en eksklusiv gruppe, hvor man kan udelukke 
andre.[…] Kollegiet, derimod, er en læreplads, hvor 
du skal lære at omgås mennesker, du næppe ville 
omgås, hvis du selv skulle vælge. Se, dét giver sociale 
kompetencer! Men efterhånden har jeg svært ved at 
se, hvor man skulle lære det, hvis ikke på kollegiet” [s. 
2, Christensen, P.B.]

Dette er desuden også en fælles mening i gruppen at 
et kollegium bør være socialt orienteret. Kollegiet skal 
tilbyde gode rammer for at beboerne kan mødes socialt, 
etablere venskaber og nye netværker i den by, de er flyt-
tet til. Den enkelte beboer skal dog have et valg om, hvor 
social han/hun vil være. Det skal være muligt at trække 
sig tilbage, have ro til at samle tankerne og fordybe sig 
i sine studier eller bare tage en pause i en stresset hver-
dag. Boligen vil derfor blive indrettet, så den kan fungere 
som selvstændige lejligheder. Det betyder, at der til hver 
bolig skal være eget bad, toilet og køkken.
Derved vil der, gennem projektet, blive lagt vægt på 
både at sikre de gode sociale rammer samt privatlivets 
fred.

For at kunne arbejde systematisk med opdelingen mel-
lem det sociale og det private er det blevet besluttet at 
arbejde med zoneopdeling i offentlige, halvprivate og 
private zoner. Disse skal indarbejdes i grundplanen for 
kollegiet.
I øvrigt vil det gennem projektet fungere således at 
der i smallfasen overvejende vil blive fokuseret på den 
private sfære, i mediumfasen på den halvprivate sfære 
og i largefasen på den offentlige sfære.
De tre zonetyper beskrives på ill. 1.2.a, 1.2.b og 1.2.c.

Ill. 1.2.a: Offentligt rum hvor det er muligt at være social og hvortil 

alle har lige adgang.

Ill. 1.2.b: Halvprivat zone besående af fælleskøkken og hyggerum, 

hvor kellegiets beboere kan mødes og være sammen.

Ill. 1.2.c: Lejligheden udgør den private zone, hvor den studerende kan 

være sig selv.
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Især for kollegiet vil det blive tilstræbt at skabe en sam-
menhæng mellem de forskellige zoner, så der gradvist 
skabes en overgang mellem dem. Målet er at kollegiet 
så vidt muligt fremstår som en helhed og ikke en række 
opdelte områder.
Samtidig er det hensigten, at en visuel kontakt fra de 
private til de halvprivate zoner opretholdes, så bebo-
erne har lettere ved at orientere sig om andre beboeres 
færden. 

Campus	rolle

Placeringen af et campus på den tildelte projektgrund 
vil give Aalborg bycampus med gode forbindelser til 
banegård, busstation og de servicemuligheder Aalborg 
midtby rummer, i modsætning til Aalborg universitets 
store campus i udkanten af byen.
Placeringsmæssigt og at samle campus på én bygge-
grund kan sammenlignes med Aarhus Universitet, der 
ligger som en ”by i byen” i periferien af Århus midtby. 
Formgivningsmæssigt relaterer Århus universitetscam-
pus sig til den bymæssige kontekst det befinder sig i, 
men det har samtidigt et eget formsprog (Ill. 1.2.d). 
På samme måde ønskes der i dette projekt at benytte 
slagterigrunden til at indrette det nye campus som ”en 
by i byen”. 

Ill. 1.2.d:Aarhus Universitet
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2.1	indLedning

Første trin i arbejdet med et kollegium og campus in-
defra og ud, er arbejdet med den enkelte kollegiebolig. 
Der redegøres for, hvilke kvaliteter boligen skal have i 
rumligheder, funktioner og materialer.

Kollegieboligen er et sted man opholder sig i en periode 
af sit liv, hvor der både er behov for social interaktion og 
ro til studier. Samtidigt må kollegieboligen ikke blive en 
økonomisk belastning for den studerende. Det antages, 
at der tilbringes relativt megen tid uden for boligen, som 
derfor udformes så enkel og lille som muligt.
Studerende har i almindelighed en travl og hektisk 
hverdag på uddannelsen og på kollegiet tilbydes so-
ciale aktiviteter og fællesskab, som kræver deltagelse. 
Værelset bliver derfor det eneste sted, hvor det er muligt 
at isolere sig og finde den ro, der giver mulighed for 
fordybelse og refleksion. 

Værelset ses som et personligt refugium for den stude-
rende og derfor er det også vigtigt, at beboerne selv har 
mulighed for at indrette sig, som de har lyst. Specielt når 
der er tale om så lille en bolig som kollegieboligen, er 
det væsentligt, fordi der ikke er andre private steder at 
søge hen. Som udgangspunkt forventes det derfor, at 
tilflyttere medbringer egne møbler, sengen undtaget, 
hvilket naturligvis stiller krav til møbleringsvenligheden. 
Den påkrævede grad af privathed forudsætter også, at 
der er mulighed for helt at lukke af for omverdenen. 
Dagslys og udsigt er to andre væsentlige kvaliteter for 
den gode studielejlighed. Dagslyset fordi det er godt 
arbejdslys og fordi det har en positiv indflydelse på 
humøret. Kvaliteten ved udsigten er meditativ. Det be-

skæftiger tankerne med noget, der ikke kræver noget 
umiddelbart engagement. En chance for at betrakte 
sine omgivelser distanceret. Det kræver naturligvis, at 
udsigten ikke domineres af hektisk aktivitet, men af 
rolige omgivelser, som natur.

De kvaliteter, der herudfra bliver afgørende for lejlighe-
den er enkelhed, ro, indretningsvenlighed, dagslys og 
udsigt til rolige omgivelser. Samtidigt er det væsentligt, 
at lejligheden i sin form understøtter kollegiets sociale 
aspekt.
Enkelhed er et vidt begreb, men forstås her som geome-
trisk enkelhed med den rette linie som udgangspunkt. 

”En arkitektur hvor lineære elementer rettes mod, 
og stilles op imod noget, der ikke er menneskeskabt, 
men vild natur, vil det være et stærkt symbol på men-
neskets natur. Geometri repræsenterer mennesket, og 
kan sættes som kontrast til den øvrige natur.

En bygning, der er åben mod naturen skaber et 
spændingsfelt mellem det bearbejdede og det ube-
arbejdede, det ukontrollerede og det kontrollerede. 
Det kontrollerede giver os fred og beskæftiger os ikke, 
det ukontrollerede giver os beskæftigelse for tankerne. 
Det geometriske overfor det naturlige repræsenterer 
menneskelig aktivitet. Meget passende for et kolle-
gium.” [anonym studerende]

Ill. 2.1: Simpel geometri og udsigt 
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2.2	formgivning	af	LejLig-
heden

Udgangspunktet for boligen bliver en simpel, rektangu-
lær grundplan (Ill. 2.2.a). På den ene side af lejligheden 
ligger fællesrum og det øvrige kollegium, på den anden 
er der udsigt over området. Ad hensyn til udsigt og lys 
åbnes lejligheden fuldstændigt op mod omgivelserne. 
I den modsatte ende af lejligheden laves en mindre 
åbning ud mod fællesarealerne (Ill.2.2.b). Denne åbning 
skal give mulighed for udsyn til kollegiets fællesrum for 
at understøtte samværet kollegiets beboere imellem. 
Det giver beboerne mulighed for at holde øje med, om 
der foregår noget socialt, de kan være en del af. Det er en 
åbning hvorigennem beboerne kan aktiveres af fælles-
skabet, men hvor det også er muligt at trække et gardin 
for og være sig selv, hvis det er det de ønsker. 
Lejligheden opdeles nu i to zoner (Ill.2.2.c). Den første 
zone placeres ved indgangen og indeholder funktioner-
ne; toilettet og tekøkkenet. Her er alle møbler placeret 
fast og beboerne har meget lidt indflydelse på indret-
ningen. Ved den åbne facade placeres det frie rum. Her 
skal det være muligt at indrette sig efter behov. Nogle vil 
indrette sig med gode vilkår for at arbejde. Andre med 
muligheder for at slappe af. Den væsentligste kvalitet 
ved denne del af lejligheden er udsyn og lys. Dette er 
den helt private zone, orienteret væk fra fællesskabet, 
hvor de fleste timer i lejligheden vil blive tilbragt. Sove-
pladsen er en fast funktion, der imidlertid også bruges 
til ophold. Den placeres derfor ved toilettet og køkkenet, 
men orienteret mod opholdszonen (Ill.2.2.d).

Sovepladsen er løftet op i 1,50m, for at optage mindst 
muligt rum og for at trække den lidt væk fra opholds-
rummet (Ill.2.2.e). Derved gøres den ekstra privat, da 
det undgås at den bliver anvendt som møbel af gæster. 
Under sengen dannes en krog, der kan bruges til et skri-
vebord, et skab, eller bare som krog til en lænestol. For at 
kunne arbejde ved et skrivebord under sengen kræves 
en frihøjde på 1,50m. Hertil lægges en madrastykkelse 
på 15 cm. For at kunne sidde i sengen sættes afstanden 
fra madras til loft til 1,15m og den totale loftshøjde bliver 
derfor 2,8m.
Da opholdszonen er det sted, hvor der tilbringes mest 
tid og desuden er det sted, hvor det er mulighed for 
personlig indretning, prioriteres denne zone højest i 
forhold til plads. Køkken, indgang og toilet komprimeres 
derfor mest muligt og definerer lejlighedens bredde til 
3,8m. Størrelsen af det frie areal, ved den åbne facade, 
bestemmes ud fra kravet om, at det skal være så småt 
som muligt men stadig indretningsvenligt (Ill. 2.2.f og 
2.2.g). Lejlighedens længde er fundet ved at afprøve 
forskellige indretninger, suppleret med prøver af lej-
ligheden i 1:1.

Ill
. 2

.2
.a

Udsyn

Udsyn

Ill
. 2

.2
.b

Multifunktionelt

Funktionsbaseret

Ill
. 2

.2
.c

Ill
. 2

.2
.d
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Ill. 2.2.e:  Lejlighedens faste interiør

Ill. 2.2.f:  Mulig møblering Ill. 2.2.g:  Mulig møblering
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holdbart. Det gør at eg, selv i kontakt med jord, har en 
lang levetid. Dog kan eg ikke tåle kontakt med jern i f.eks. 
søm og skruer, da træet er surt og får søm og skruer til 
at korroderer, hvorved der skabes sorte misfarvninger 
[trae.dk]. Over tid vil træet patinere og blive brunt på 
overflader der ikke rammes af regn og gråt i varierende 
mørke nuancer hvor træet er udsat for regn [trae.dk].
Træets store styrke kommer til udtryk under flere for-
skellige parametre, som gør sig gældende når træet 
benyttes i byggeri og udsættes for forskellige kræfter. 
Disse parametre kaldes træets mekaniske egenskaber 
og kan findes ved foretagelsen af prøver:

Mekaniske egenskaber for små knastfrie prøver med 
12% træfugt [trae.dk]:
Trækstyrke i fiberretningen 
  90MPa
Trykstyre i fiberretningen
  53-65MPa
Bøjningsstyrken i fiberretningen
  90-100MPa
Elasticitetsmodul i fiberretningen
  10.000-13.000MPa
Hårdhed, [Janka] i endetræ
  69-71,5MPa

Endnu en egenskab er et meget lille svind ved tørring af 
træet. Det gør eg nemt at arbejde med i byggeri:

Svind: Fra frisk træ til absolut tørt [trae.dk]:
Radialt  4 %
Tangentialt   7,8 %
Volumen  12,2 %

Egs ulempe er dens tyngde. Træet har en meget stor 
egenvægt, hvilket der skal tages højde for i benyttelsen 
af den:

Densitet [trae.dk]:
Tørrumvægt (ovntør)       630-670-710 kg/m³
Vægt (lufttør)                   670-710-760  kg/m³

2.3	materiaLer	og	udtryK

Materialerne indvendigt i lejligheden skal understrege 
formgivningsprincippet om enkelhed og samtidigt være 
egnet til det slid, de er udsat for. 
Væggene i lejligheden bliver brugt til at hænge ting 
op på og er væsentlige i forhold til at fordele lyset i lej-
ligheden. Det første medfører, at væggene skal kunne 
spartles og males. Det næste medfører, at væggene 
males i en lys farve. 
Gulvet skal være slidstærkt og behageligt at gå på. Det 
skal desuden være rengørings- og vedligeholdelses-
venligt, så mærker og slidmønstre kan fjernes igen ved 
rensning eller slibning.
For at kunne opleve en afklarethed i rummets geometri, 
arbejdes der med to materialer: ét materiale til lodrette 
flader og et andet til vandrette. De to materialer skal 
adskille sig væsentligt fra hinanden i farve og stoflighed, 
så pointen understreges.
Det er valgt at arbejde med hvidmalede vægge mod 
træ på gulv og loft, da begge materialer lever op til 
de opsatte krav (Ill. 2.3.a). De hvide vægge reflekterer 
lyset rundt i lejligheden. Trægulv og -loft vil give lidt 
varme og liv til lejligheden. Træ opfattes også som et 
sympatisk materiale, fordi det er et naturprodukt der er 
ærligt i forhold til oprindelse og fabrikation. Desuden 
har det en relativt lav varmekapacitet i forhold til de 
fleste andre hårde materialer. På et kollegium, hvor 
gulvene skal renses ofte ved udflytning, kan trægulve 
klare belastningen. 
Det er et krav til træsorten, at den kan danne en ensartet 
flade og at der ikke er nogen markant struktur- eller 
farvetegning. Træsorten skal også kunne anvendes 
udendørs uden at tage sig så markant anderledes ud, 
at beklædningen udendørs og indendørs opfattes som 
to forskellige træsorter. 
En træsort, der lever op til dette krav, hvis det behandles 
korrekt, er egetræ. 

Egetræ er ideelt til byggeri pga. dets hårdhed, styrke og 
holdbarhed [skovognatur.dk]. Eg har et kerneved der 
indeholder beskyttende bistoffer som gør det yderst 

Ill. 2.3.a: H
vid væ

g og egetræ
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Solindfald

Det store vinduesparti er med til at give en god belys-
ning i rummet, hvilket kan justeres ved hjælp af lamel-
lerne, så lysets styrke er forskelligt i rummet. I Bygnings-
reglementet for Erhvervs- og etagebyggeri er det fastsat, 
at der skal være en dagslysfaktor på minimum 2% ved 
faste arbejdspladser. Dette er opfyldt i hele lejligheden 
med undtagelse af badeværelset, hvor der skal benyttes 
kunstig belysning (Ill. 2.4.b).

2.4	faCaden

Lejlighedens store facade opsprosses til 16 felter. Indde-
lingen sker for at give muligheder for at have oplukkelige 
vinduer i en rimelig størrelse indenfor et grid. Det regu-
lære grid er en gentagelse af det enkelte, rektangulære 
tema for lejligheden og samtidigt foregribes mulighe-
den for at lave en redningsåbning af dimensioner som 
en almindelig dør, 95cm x 210cm.
For at kunne give en variation i facaden ved sammenstil-
ling af flere lejligheder placeres lameller i forskydelige 
kassetter. Indadtil kan de bruges til at justere lys og 
skygge, så brugerne kan indrette sig som de har lyst 
(Ill.2.4.a). 

> 10 %

> 7,5 %

> 5 %

> 3 %

> 2 %

> 1 %

< 1 %

Ill. 2.4.a:  Lameller på facaden

Ill. 2.4.b:  Diagram over dagslysfaktor
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2.5	detaLjering

Detaljeringen i lejligheden er holdt til sammen simple 
princip som resten af lejligheden. Strukturen i tapetet er 
så usynligt som muligt ved at benytte glasvæv. Yderdø-
ren er plan med indervæggen i lejligheden, og er uden 
tydelige karme og hvidmalet for at undgå for megen 
opmærksomhed mod detaljer. Det samme gælder 
døren til badeværelset. Sanitet i badeværelset er hvide 
standartelementer for at holde udtrykket simpelt. Gulvet 
varierer fra den øvrige lejlighed og er lysegrå fliser. Disse 
forholder sig anonymt i badeværelses sammenhæng og 
er nemmere at vedligeholde i et vådrum end trægulve. 
Loftet holdes dog i træ som i resten af lejligheden. I køk-
kenet er bordpladen træ som de resterende horisontale 
planer. I denne bordplade er der nedsænket en simpel 
stålvask. Alle skabsgreb og dørhåndtag er så enkle i 
deres geometri som overhovedet muligt. Desuden er 
der ingen fodlister i lejligheden for at fremhæve den 
stramme geometri lejligheden er bygget op efter. Alt i 
alt er detaljeringen minimal, simpel og meget standard 
for at lade lejlighedens enkle form komme til udtryk og 
forstyrre det rene udtryk med detaljer.

2.6	refLeKSion

Oprindeligt har processen med at udvikle lejligheden 
omfattet både en et- og en toværelses lejlighed. Tovæ-
relseslejligheden er skåret fra i den senere proces, og er 
derfor ikke indeholdt i den foregående præsentation. 
Lejlighederne er ikke blevet fuldt ud gennemarbejdet. 
De er eksempelvis ikke tilpasset principperne om modul-
byggeri. Dog er der en god sammenhæng mellem vision 
og produkt. Enkelheden og muligheden for at indrette 
sig efter behov er kvaliteter, der fra starten blev vægtet 
højt og denne målsætning kan med rimelighed siges at 
være nået. Lamellerne i facaden, sprosserne og den op-
hængte køje er naturligvis elementer, der går imod den 
visuelle enkelthed, men de tilføjer andre arkitektoniske 
kvaliteter og er søgt udført så enkle som mulig. 
Prisen på lejlighederne forventes ikke at være høj, da 
der ikke er brugt specielle materialer, og lejligheden er 
under 20 m2.
Det er i lejligheden muligt for beboerne at opnå den 
fuldkomne privathed og at have visuel kontakt til fælles-
skabet i den grad det er ønsket. Det er samtidigt muligt 
at nyde udsigt fra næsten hele facaden og styre lyset 
nemt ved enkle midler.

Ill. 2.6.a: Stemning af lejligheden
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Ill. 2.6.c: Stem
ning af lejligheden

Ill. 2.6.b: Stem
ning af lejligheden
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medium

Ill.3.1.a: Hovedgreb

I mediumfasen bearbejdes hovedsageligt den halvpri-
vate sfære. Som beskrevet i visionen skal denne være 
rammen om fællesskabet i kollegiet. Samtidig må dette 
ikke ske på bekostning af de fundne krav i small, så 
vores private bolig stadig kan give plads og ro til den 
enkelte beboer.

3.1	viSion

Den formgivningsmæssige vision for det samlede kol-
legium er at skabe en kontrast mellem de to typer liv 
kollegiet skal rumme. Dette gøres ved at vise kontrasten 
imellem det rolige og geometriske i lejligheden og en 
organisk helhed der omfatter det liv og fællesfunktio-
ner, som kollegiet indeholder (Ill. 3.1.a). Det organiske 
afspejler derved det liv og den aktivitet der foregår i 
den halvprivate sfære og det geometriske og faste er et 
udtryk for det privatliv og den ro der findes i lejligheden. 
Inspirationsbilleder ses på ill.3.1.c og ill.3.1.d.

Ill.3.1.c: Kontrast Ill.3.1.d: Kontrast

Ill.3.1.b: Formgivningsskitse
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3.2	programmering
Boligerne

Boligerne skal placeres omkring fællesrummene. Fra 
smallfasen er boligerne designet med henblik på at 
vinduesfacaden skal vende ud mod det grønne område 
og indgangen ligger ind mod det halvprivate.
fællesrum
Fællesrummene skal placeres centralt i forhold til bo-
ligen, så der ikke er langt fra lejligheden og ud til de 
sociale aktiviteter. I fællesrummene skal der være køk-
kenfaciliteter, spiseborde og hyggekroge. 
transport
Ved ankomst til kollegiet skal det være muligt at se, om 
der er liv i fællesrummene. Derfor skal disse være synlige 
fra terræn og i bevægelsen op til lejligheden (Ill. 3.2.a).
praktiske	funktioner
I det nederste plan er de praktiske funktioner i kollegiet 
placeret. Det er her cykler stilles, tøj vaskes og affald smi-
des ud. Derfor er dette rum ikke tænkt som opholdsrum 
eller hovedindgang.

Mediumfasen vil blive beskrevet som lineær (Ill. 3.2.b). 
Under projektet blev der dog arbejdet iterativt med 
udformningen. 

Ill. 3.2.a: Diagram af bevægelsen fra offentlig til privat

Ill. 3.2.b: Illustrationer af delelementer i kollegiet
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3.3	BoLigerne

For at bibeholde det geometrisk rene udtryk, bliver 3 
lejligheder samlet til en større byggeklods (Ill. 3.3.a). 
Omkring fællesarealet skal lejlighederne placeres så 
de har udsyn til fællesskabet. Først i processen er der 
derfor arbejdet med en cirkulær struktur omkring fæl-
lesrummet, der udmøntede sig i et udtryk, der kunne 
referer til siloerne på havnen (Ill. 3.3.b). I denne struktur 
er fællesrummet placeret hængende frit i midten (Ill. 
3.3.c). Kernen i midten skulle rumme fællesfaciliteterne 
så alle havde udsyn til disse fra deres lejlighed. Rummet 
i midten skulle her være overdækket (Ill.3.3.d). Udtryk-
ket er strammet op ved at fjerne den rotation, der sker 
for hver etage i ’silobygningen’ for dermed blot at have 
fire løsrevne blokke på 5 etager placeret symmetrisk 
omkring et gårdrum (Ill. 3.3.e og 3.3.f ). Gårdrummet 
er dimensioneret under hensynstagen til, at det skal 
rumme fællesfaciliteter, fordelingsareal og at lyset skal 
kunne komme ned mellem de monolitiske bygninger. 
De fire selvstændige bygninger skal opfattes som en 
helhed, så de står med næsten samme indbyrdes afstand 
som bygningerne i ’silobygningen’.

Ill. 3.3.a
Ill. 3.3.b

Ill. 3.3.c
Ill. 3.3.d

Ill. 3.3.e
Ill. 3.3.f
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udvendig	facade	

Lejlighedsblokkene er nu defineret stramt og enkelt. 
Facaden er i den sammenhæng vigtig for at understrege 
det samlede udtryk, med indrammede lejligheder i en 
stram geometrisk figur. De skal derfor visuelt virke som 
afsluttede former. Samtidig med facaden er der også 
arbejdet med forskellige bundløsninger, der kan give 
blokkende en svævende effekt. 
På ill. 3.3.h er de horisontale trædæk og de vertikale 
betonmure taget med fra small. Bunden er trukket ind 
og siderne er ført til jorden. Det giver et ubrugeligt rum 
på ydersiden af bygningen. Derfor blev bunden trukket 
frem til 30cm fra kanten, som vinduerne i lejlighederne 
(Ill. 3.3.i). På ill. 3.3.j er den øverste træplan blevet til 
beton for at samle lejlighederne i en betonramme, 
der kan understrege den overordnede geometriske 
form. Denne ramme blev også implementeret i det 
nederste etagedæk og bunden blev til en klods med 
dybe udgravninger for at forhindre lejlighederne i at 
stå massivt på jorden (Ill. 3.3.k). Denne bundløsning 
tager dog for meget plads fra grundplanen, som skulle 
bruges til praktiske funktioner for kollegiet. Derfor er 
lejlighedsrammen forsøgt placeret på to betonpiller 
med et glasrum omkring sig (Ill. 3.3.l). Dette skaber en 
kontrast mellem den tunge, massive kasse mod den 
lette, luftige bund. Effekten med at bruge glas i bunden 
giver den svævende blok der var ønsket, men bunden 
mangler stadig en fast afgrænsning. På ill. 3.3.m har 
rummet under blokken fået faste vægge der definere 
rummet, men stadig glasfacader til at holde blokken 
svævende. Desuden er der implementeret to skiver på 
tværs for at sikre stabiliteten. 

Den endelige facade fremstår herved som en svævende 
bygningsmasse, hvori der findes et grid, hvor de hori-
sontale skiver er træ og de vertikale er beton. Desuden 
opstår der inden for de stramme rammer et varieret 
udtryk gennem lamellerne ved hver enkel lejlighed.

ill: 3.3.h

ill: 3.3.i

ill: 3.3.j

ill: 3.3.k

ill: 3.3.l

ill: 3.3.m
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indvendig	facade

Den indvendige facade tager sit udtryk fra yderfacaden 
for at videreføre den formmæssige idé herfra. Inderfa-
caden er derfor beklædt med horisontale lameller på 
betonvæggen for at imitere solafskærmningen på den 
udvendige facade (Ill. 3.3.n).
Svalegangen kunne enten tilhøre det organiske system 
imellem bygningerne eller være omfattet af boligernes 
geometriske regler (Ill.3.3.o). Da det senere besluttes 
ikke at overdække rummet imellem boligerne, er det 
mest hensigtsmæssigt at svalegangen bliver integreret 
som overdækkede svalegange i boligklodserne. Dette 
sikrer også en mere direkte tilgang til boligen. Svale-
gangen afspejler derved roen fra lejligheden, men giver 
mulighed for udkig til fællesarealets dynamiske struktur. 
For at integrere svalegangen i bygningsmassens strin-
gente og enkle form, er trædækkene fra lejlighederne 
trukket ud på gangen sammen med betonvæggene, 
der ved perforeringerne danner en søjlerække mellem 
svalegang og det halvoffentlige rum (Ill. 3.3.p).

Ill. 3.3.p Svalegangens endelige udformning

Ill. 3.3.n: Lameller på den indvendige facade.

Ill. 3.3.o: Svalegangen tilhører et dynamisk formsprog.
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3.4	rummet	imeLLem

Imellem de stringente bygningsvolumener ligger kol-
legiets fællesrum. Funktionerne er placeret i stueetagen 
nærmest indgangen og rummene til ophold oppe 
mellem bygningerne. Denne opdeling har en parallel 
til formgivningen af lejligheden, men det er samtidigt 
praktisk at have funktioner som cykelparkering og affald 
i nederste plan (Ill 3.4.a).
Den formgivningsmæssige vision for rummet imellem 
boligerne er at skabe en organisk helhed der snor sig 
ind igennem det faste og geometriske som et udtryk 
for det liv der skal være i fællesrummene. Som ved det 
enkelte værelse ønskes det at skabe en kontrast imellem 
det organiske og geometriske. 

trappeopgangen

Formgivningsmæssigt er der arbejdet med enkle geo-
metriske former, der gennem gentagelse og placering 
kan skabe en organisk helhed. Dette sker inspireret af 
de workshops, der blev afholdt sideløbende med pro-
jektet (Ill 3.4.b). 
Imellem bygningerne er trappen det organiske element, 
der laver en bevægelse ind og op igennem kollegiet, 
som forbindelse mellem terræn, svalegange og fælles-
rum (Ill. 3.4.c og 3.4.d). Bevægelsen sikrer et let flow op 
mellem blokkene (Ill. 3.4.e og 3.4.f ).

For at lette konstruktionen af planerne er der anvendt 
fem standardstørrelser (appendiks 7.2). Det forventes 
derved at planernes indvendige stålrammer vil kunne 
bestilles fra en fabrik, boltes sammen og beklædes på 
stedet.
For sikkerheden er der placeret et gelænder med en 
højde på 1,20m. Den øverste del er udført i eg som resten 
af planet og nedefter er der placeret tynde wirer med 
en afstand på ca. 10cm (Ill. 3.4.g og 3.4.h).
Der er i appendiks redegjort for samlingsdetaljer. Her 
er der også udført beregninger af beklædningsbræd-
dernes tykkelse. Disse findes også i appendiks.

Ill. 3.4.a: Diagram, ophold og funktioner

Ill. 3.4.b: Formmæssig ide

Ill. 3.4.c: Den organiske bevægelse 

Ill. 3.4.d: Planerne imellem bygningerne
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Ill 3.4.e og 3.4.f: Planerne, der udgør trappen, er tilpasset for at give brugerne en blød bevægelse op i bygningen. 

De to modsvarende bygninger har et tilsvarende trappe system 

Ill 3.4.g og 3.4.h:  For at bibeholde planernes horisontale formsprog er gelænderet udformet med 

tynde stål stænger, der udspænder wire.

Ill 3.4.i : Pladernes bevægelse op til fællesrummet og fordelingen videre. 
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Ill. 3.4.j: Plan af fællesrum

Ill. 3.4.k: Perspektiv af de to fællesrums placering og tagterrasse 

fællesrummene

Fællesrummet er udformet så der er plads til 24 beboere 
i hver. Ved at have to fællesrum i stedet for et enkelt, er 
der mulighed for at placere dem tættere på lejligheden. 
Socialt er det også mindre grupper der skal holde styr 
på aftaler om brug af f.eks. køkkenfaciliteter. Fællesrum-
mene er udformet, så de indgår i samme formsprog som 
trappeopgangen. For at de planer fællesrummene er 
placeret på, ikke skal virke for store i forhold til de der 
benyttes til trappen, er funktionerne opdelte (Ill. 3.4.j). 
Dette betyder, at fællesrummene består af flere planer, 
der overlapper hinanden. Det største plan bruges til 
køkkenet og tæt ved dette er spisefaciliteterne placeret. 
Fjernest ligger hyggekrogene. Da fællesrummet er et 
stort rum, og der er siddepladser til alle, er det muligt 
at bruge lokalet til mindre fester. Taget i det nederste 
fællesrum bliver skabt af gulvet i det øverste. Taget i det 
øverste fællesrum bliver brugt til transport til de øverste 
lejligheder, og de største planer skaber en tagterrasse 
med god udsigt, læ og gode lysforhold.  
Fællesrummet er understøttet af søjler der går langs 
kanten af rummene. Søjlerne understøtter også trap-
pen (Ill. 3.4.k).
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gårdrum

Gårdrummet er beregnet til både praktiske gøremål 
og transit. Under boligerne ligger cykelparkering, 
vaskerum og affaldscontainere i lukkede rum med 
store glasfacader. Belægningen under bygningerne er 
rå beton, for at holde samme materialevalg som i resten 
af boligblokken. Desuden er det nemt at rengøre og 
yderst slidstærkt. Glasfacaderne og den lyse beton er 
med til at sikre, at gårdrummet under planerne ikke 
bliver mørkt. Fra belægning til fællesrummet ovenover 
er der en højde på 4,5m, dette er også med til at give 
fornemmelsen af et stort rum. Rummet er ikke tænkt 
som et opholdsrum, men som et transitrum for gående 
og cykler både internt i kollegiet og eksternt. Derfor er 
der i gårdrummet mulighed for, at stierne fra parken kan 
passere igennem. Gårdrummet har en ensartet belæg-
ning, som skal stemme overens med den belægning, 
der vælges til parken, for at understrege at rummet 
mellem massiverne også er beregnet til offentlig brug. 
Denne belægning er kun brudt af søjler, som vokser op 
af jorden og skaber en åben ”skov” af søjler, som bærer 
planerne, der svæver ovenover. Derved understreges 
udtrykket af, at parken vokser op fra grunden og ind 

imellem bygningerne. For at gøre passage på cykel gen-
nem kollegiet mulig, uden at køre ind i en søjle, er stien 
markeret med mindre lysarmaturer der også markerer 
stien i dagtimerne. Der er udført beregninger på de 
maksimale spænd for planerne for at minimere antallet 
af søjler (se appendiks 7.3).

Omkring kollegiet skal det være muligt for brandkøre-
tøjer at komme til på alle sider, fordi underkanten af de 
øverste redningsåbninger er over 10,8 meters højde. 
Redningsarealet udlægges fire meter fra forkanten af 
facaden og i 4 meters bredde, der er minimumskrav. 
Grunden skal her kunne ryddes for sne og bære et 
hjultryk på fire ton. En løsning på hjultrykket er at lægge 
stabilgrus ud [hillerod.dk]. Oven på gruset kan lægges 
et tyndt lag jord og hullede plastmåtter, som giver 
mulighed for at der stadig kan gro græs op [vegtech.
se]. Dette gøres for at bygningen manifesterer sig i et 
grønt område og ikke en grå belægning, samtidig med 
at brandkravene opfyldes.  
For at kollegiet skal gribe sammen med området, fø-
res planerne desuden kort videre ud i området som 
gangstier.

Ill. 3.4.l: Grundplan af gårdrum uden fællesrum 
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3.5	teKniSKe	overvejeLSer	
energi

Efter at have dimensioneret bygningsdelene i forhold 
til brand- og lydkrav er det nødvendigt at eftervise at 
energikravene ligeledes er opfyldt. Der vil derfor i de 
følgende afsnit være set på indeklimaet i forhold til 
ventilation, døgnmiddeltemperaturen samt energifor-
bruget. Af disse krav vil det være muligt at antage om 
bygningsdelene kan benyttes.
ventilation
Vinduerne i gavlen kan åbnes og derved kan luften i den 
lille lejlighed hurtigt udskiftes.
Den mekaniske ventilation, suger luften ud på toilettet 
og blæser luft ind i sove-/arbejdsafdelingen, i energi 
beregningerne er der regnet med et luftskifte på 0,6/h
døgnmiddeltemperatur
En overslags beregning for en sydvendt lejlighed i juni 
måned viser at døgn maksimal temperaturen kan holdes 
under de 26 grader. Dette skyldes især at der er benyttet 
beton i væggene, der derved øger bygningens akum-
muleringsevne, samt at de udvendige persiennerne altid 
dækker 50% af vinduesarealet.
energiforbrug
Ifølge bygningsreglementet skal kollegiets energifor-
brug være under 70 + 2200/978kvm = 72,25 kWh/m2 
[pkt. 8.2.2 Tillæg 12 – BR95 ].  Der er udført en overslags 
beregning i regneark, hvor det findes at det er muligt 
at opfylde kravene. Diagram ses under.

Ill. 3.5.b: Nordvendt lejlighed

Energiforbrug opvarmning pr kvm, år = 66,4 kWh/kvm

Energiforbrug køling pr kvm, år = 0 kWh/kvm

Total energiforbrug = 63,5 kWh/kvm

Ill. 3.5.a: Sydvendt lejlighed

Energiforbrug opvarmning pr kvm, år = 37 kWh/kvm

Energiforbrug køling pr kvm, år = 0 kWh/kvm

Total energiforbrug = 37 kWh/kvm

opsamling:

Det kan konkluderes at kvaliteten af indeklimaet af-
hænger meget af at brugerne af bygningen, benytter 
denne korrekt, især brugen af persiennerne har stor 
betydning for indeklimaet, men disse giver også en 
frihed ved at kunne tilpasse vinduesarealet efter vejret 
udenfor. Valget af betonvægge er også vigtigt da det 
øger bygningens akumuleringsevne.

Brand	og	Lyd

I et nybyggeri er der forskellige faktorer der skal foku-
seres på ved dimensionering af bygningsdelene. Der 
er opstillet forskellige krav til disse faktorer i bygnings-
reglementet. Disse faktorer indebærer at bebyggelsen 
sikres for et ikke for højt varmetab samt tager stilling til 
brandforholdene og lydforholdene i byggeriet.

Bygningsdelene vil blive løst igennem en bearbejdning 
af lyd og brand, hvorefter de valgte bygningsdele vil 
blive efterprøvet i forhold til energiberegninger.
Brand
Som udgangspunkt for dimensioneringen og konstru-
eringen af etageadskillelserne er det blevet prioriteret 
højt, som et designparameter, at benytte materialer, der 
hvor de er bedst egnet. Dette vil sige, at beton benyt-
tes de steder, hvor der skal tages tryk og træ de steder, 
hvor der er træk. Dette har medført at et kriterium for 
konstruktionen var, at etageadskillelserne skulle bestå af 
træ. Det er som udgangspunkt ikke muligt at konstruere 
de øverste dæk i træ, da bebyggelsen er cirka 14 meter 
uden dækhøjde og dermed over den lovlige højde 
for trækonstruktioner i Danmark. Det er dog muligt at 
brandsikre dækkene ved hjælp af et automatisk sprink-
lersystem, som installeres i alle lejlighederne. Derved vil 
det kunne lade sig gøre at have de ønskede trædæk på 

alle etagerne(www.kf.dk ). 
Lyd
Idet der er valgt tunge vægge og lette etageadskillelser 
bevirker det at der skal opsættes forsatsvægge, da der 
ellers vil forekomme flanketransmission.

Brandkrav, lydkrav og isoleringskravene antages at 
være blevet opfyldt idet at tegningerne (Ill. 3.4.a) tager 
udgangspunkt i allerede eksisterende tekniske detaljer 
fundet på Rockwool og Expans hjemmesider (Appendiks 
7.1), hvorefter de er blevet modificeret så de passer til 
bebyggelsens konstruktion.
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tekniske	detaljer



�4

Ill. 3.6.a: Fra fælleskøkkenet 

Ill. 3.6.b: Oppefra og ned over rummet mellem bygningerne 

3.6	præSentation	
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Ill. 3.6.c: Kollegiet i dagtimerne

Ill. 3.6.d: Kollegiet i nattetimerne
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3.7	refLeKSion

Udformningen har opnået at vise den ønskede kontrast, 
hvor hver funktions udformning afspejler det liv de dan-
ner ramme for. Blokkene er holdt rolige og stringente, 
mens fællesskabet er ved at sprænge rammerne for 
kollegiet i den livlige struktur, der flyder rundt mellem 
bygningerne.
Netop denne dynamiske form har også gjort det umu-
ligt for handicappede at bo i eller besøge kollegiet. Det 
samme gælder gangbesværede, så det kan sågar blive 
problematisk at få sine bedsteforældre på besøg. Det 
kunne dog løses ved implementering af elevatorer ved 
alle svalegange, men det sker stadig en isolation fra 
fællesskabet. 
I processen er det dog valgt stadig at fastholde den spe-
cielle struktur for kvaliteten i det udtryk, der understøtter 
livet i kollegiet. Et specielt udtryk der kan give en mer-
værdi til det område kollegierne ligger i, hvor alle kan få 
glæde af dem ved at tage en gåtur mellem dem. Det er 
dog vigtigt at stierne igennem byggeriet ikke kommer 
til at virke private. Dette er forsøgt løst ved gennemsyn, 
så det ses at stien fortsætter på den anden side.
Det er igennem processen nøje blevet overvejet om 
rummet imellem bygningerne skal overdækkes. 
En overdækning vil kunne bidrage med både praktiske 
og arkitektoniske fordele. Hvis rummet er overdækket 
behøver fællesrummene ikke at være lukkede, hvilket 
vil mindske den mentale afstand fra lejlighed til fæl-
lesområde.
Praktisk vil en overdækning yde beskyttelse mod vind, 
regn og sne på og omkring planerne. Desuden vil 
planerne kunne hænges op og dermed fremhæve den 
lethed som træet har overfor den massive beton. 
Dette vil dog forstyrre bevægelsen fra parken op gen-
nem bygningen. Planernes bevægelse går fra jorden 
og op gennem de stringente bygningsmasser, og en 
ophængning vil modstride den effekt. I de former 
overdækningen har været afprøvet giver den en visuel 
effekt af, at lægge tag på bevægelsen og lukke den inde, 
hvilket vil virke tæmmende, på den dynamik der var øn-
sket i planerne. Der har ikke kunnet findes en løsning på 
en overdækning, der ikke forstyrrer både bygningernes 
stringens og den kaotiske bevægelse inde i rummet.  
Derfor blev løsningen uden overdækning valgt til fordel 
for overdækningen. 
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Large

I de følgende afsnit vil der, på baggrund af en kontekst-
analyse, blive defineret hvilke elementer, der anses for 
vigtige at fokusere på i henhold til bearbejdningen af 
grunden. Herefter vil en bebyggelses- og belægnings-
plan samt plan for det grønne område blive udformet 
efter de krav og parametre der opstilles i analysen..
Efter udformningen af grunden vil der være en samlet 
præsentation af området i forhold til stemninger, møb-
lering og udtryk.

4.1	KonteKStanaLySe

Formålet med kontekstanalyserne - udover at få et kend-
skab til projektområdet set fra et formgivningsmæssigt 
synspunkt - er at identificere de dele af grunden, der 
er mest egnede til henholdsvis universitetsfunktioner, 
grønne/rekreative områder, kollegieboliger og lig-
nende. 
For at få et overblik over projektområdets kontekst og 
de problemstillinger/muligheder der findes, opstilles en 
analysemodel baseret på en metode beskrevet af Kevin 
Lynch i bogen ”Image of the City” (1973).

Ifølge Lynch kan bylandskabet generelt opdeles i 5 
forskellige typer 
Trafikårer og knudepunkter: Ved trafikårer og knudepunkter 
undersøges det fysiske flow af
trafikkanter gennem området. Antallet af bilister, cyk-
lister og gående der befinder sig i området til daglig, 
hvilke veje de benytter sig mest af,
samt i hvilke knudepunkter trafikken fordeler sig.

Kvarterer: Ved kvarterer forstås områder af byen, der af 
dens brugere opfattes som sammenhængende enheder, 
som for eksempel Øgadekvarteret og
Kanalbyen.

Kanter: Kanter opstår hvor forskellige bylandskabstypo-
logier står skarpt overfor
hinanden, som for eksempel hvor karéen ved Tegl-
værksallé møder parken
Østre Anlæg.

Landmarks: Landmarks oversættes som markante ele-
menter i landskabet. Det kan
være bygningsværker, skulpturer særlige landskabstræk 
eller lignende,
som skiller sig ud, og kan benyttes som pejlingsmærker 
af byens brugere
[Image of the City].

For at danne et indtryk af hvordan området opleves, 
når man bevæger sig omkring det, gennemgås det 
fotografisk. Idéen er hentet fra bogen [”The concise 
Townscape”] af Gordon Cullen, hvor oplevelsen af det 
at bevæge sig gennem et byrum beskrives ved hjælp af 
en serie i tegninger eller billeder. 
I forbindelse med området omkring projektgrunden, 
bliver fokus udelukkende, lagt på de veje og byrum 
der afgrænser grunden. Der foretages ingen fotografisk 
gennemgang af selve projektgrunden, da den betragtes 
som en tom byggegrund.
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Kanter

*Tra�kårer

* Tal hentet fra melchiors slides

kvarterer

Østerbro

Midtbyen

Landmarks

Knudepunkter

park og forlystelser

Stort knudepunkt

Mindre knudepunkt

Håndværkerkvarteret

Øgadekvarteret

Kanalbyen

Projektgrunden

Stærkt tra�keret 
(ca. 15000 biler pr. døgn)

moderat tra�keret 
(ca. 1000-5000 biler pr. døgn)

let tra�keret 
(ca. 0-800 biler pr. døgn)

1. Krydset Karolinelundsvej/Østerbro: Mange cyklister på vej mod de 

centrale handelsgader eller vejgård passerer krydset til daglig. Der 

passerer også en del busser med forbindelse imellem de to bydele

2. Krydset Karolinelundsvej/Nyhavnsgade: Overvejende bilkryds. 

Fordeler trafikken til centrum og motervejsnettet

  

3. Siloerne på havnefronten: Siloerne på Aalborgs centrale 

havnefront afviger ligesom Nordkraft markant fra områdets øvrige 

bygninger, i kraft af deres størrelse. 

4. Markuskirken: Det markante tårn, gør at kirken træder frem som et 

markant Landmark. 

5. Krydset Karolinelundsvej/Fynsgade: Vigtigt kryds for området hvad 

angår kollektiv trafik og opkobling fra vejnettet i øgadekvarteret 

til den nye ringvej. Der er gode kollektive trafikforbindelser 

til hovedbanegården og busstationen samt det store 

universitetscampus i  Aalborg øst.

6. Krydset Karolinelundsvej/Sønderbro: Det første store kryds bilister 

møder når de er drejet fra motervejen og har sat kursen mod Aalborg 

midtby.

7. Forlystelser i Karolinelund: Nogle af forlystelserne i tivoli 

karolinelund rager op over tagene på mange af områdets bygninger, 

og kan ses langt væk. De fantasifulde udsmykninger der ses om 

dagen og de blinkende lys der ses om aftenen, sætter et anderledes 

præg på bydelen 

8. Nordkraft: Norkraft er en markant monolitisk bygning, der kan ses 

over det meste af Aalborg. Bygningen er under ombygning (2007) 

fra kulkraftværk til kulturelle formål, og indgår i Aalborg kommunes 

målsætning om at omdanne den centrale havnefront fra industrielle 

til kulturelle formål. Det forventes at Nordkraft kommer til at spille 

en væsentlig rolle i den østlige del af Aalborg midtbys fremtidige 

udvikling [www.nordkraft.dk] 
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1: Kanten mod nord er spredt og sporadisk bebygget, længere nede 

lukker karré bebyggelsen igen til. 

Det er endnu uvist hvad fremtiden er for dette område (2007) men 

i Aalborg kommune arbejdes der på en samlet planlægning af 

området. [www.aalborgkommune.dk (2007)]

 

A: Mod øst kan man ane det grønne rekreative område Østre Anlæg, 

Når parkener passeret, er der igen karréebyggelse

 

2: Det første stykke af kanten mod øst er lukket bebyggelse i op til seks 

etagers højde, længere oppe af vejen dannes kanten af Østre Anlæg 

og bliver derved grøn.

 

B: Fra den anden ende af vejen opleves den grønne mur fra Østre 

Anlæg

 

3-C: Mod syd grænser området op mod kanten af Øgadekvarteret, 

dette opleves som en lukket karrébebyggelse afgrænset af en bred vej.  

 

4-D: Her er kanten defineret af forlystelsesparken   Karolinelund der 

ligger i et grønt område. Imellem området og forlystelsesparken 

ligger den brede vej Karolinelundsvej. 

kanter

Kanter ved tæt bebyggelse

Grønne kanter

Spredt bebyggelse

opsamling	på	kontekstanalyse

Med udgangspunkt i kontekstanalysen kan det konklu-
deres, at projektgrunden ligger som en slags rumdeler 
mellem varierede bytypologier. Grunden er omkranset 
af en blanding af karréstrukturer, erhverv og grønne/
rekreative områder. Bygningshøjderne varierer fra lavt 
byggeri i 1-2 etager til storskala byggeri som Nordkraft 
og de store silobygninger. Det er dog kendetegnende 
for området omkring projektgrunden, at de forskel-
lige bygningstyper og højder for det meste er samlet 
i relativt veldefinerede enklaver med klare grænser og 
markerede kanter.
Da projektgrunden ligger i midten mellem disse vel-
definerede enklaver, vil der være god mulighed for at 
arbejde med at forstærke de urbane tendenser, der 
allerede eksisterer i området og lade dem samles og 
møde hinanden.
 
Blandt andet kan der arbejdes med at skabe en forbin-
delse mellem Østre anlæg og det grønne område ved 
Karolinelund. Mod syd, hvor grunden møder Øgadekvar-
teret, kan der arbejdes med at forstærke den tætbebyg-
gede urbane form. Mod nord, ved Østerbro, er der ingen 
klar kant en fremtidig bebyggelse kan spille op imod, 
men der er mulighed for, at fortsætte det gadeforløb 
der kendetegner sydsiden af Østerbro med bygninger 
i 4-5 etager.
Der findes flere markante landmarks i området som for 
eksempel Nordkraft, forlystelserne i Karolinelund og 
Markuskirken, som kan være mål for sigtelinjer.
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Østre Anlæg

Karolinelund

N
Siloer

Nordkraft

Hovedindgang

Sigtelinjer

Stier

Kant

4.2	BeByggeLSeSpLan	

På baggrund af kontekstanalysen vælges følgende 
overordnede inddeling af området med kollegium og 
campusbebyggelse.
Den formgivningsmæssige ide bag inddelingen er at 
binde området sammen med de omkringliggende for-
skelligartede områder og samtidigt forsøge at skabe en 
internt sammenhængende form på grunden.  
Som udgangspunkt vil der blive arbejdet med sigtelinjer 
til landmarks og indsyn fra Fynsgade, for at det indre af 
grunden ikke skal isoleres mod boligkarréerne.
Arbejdet inddeles i to faser. Den første fase behandler 
fordelingen af volumener på grunden, anden fase 
tilpasser volumenerne til de funktioner, området skal 
indeholde.

første	fase
Idet der ønskes at skabe en sammenhæng med de 
omkringliggende områder er der taget udgangspunkt i 
en styret formgivningsproces, hvor der på konceptplan 
er arbejdet med en 100 % bebyggelse. Det vil sige, at 
der i den første fase af udformningsprocessen er arbej-
det med et kort, hvor der blev placeret små klodser i 
målestok på 10*10 meter med en højde, der svarer til 
en etagehøjde på 2,5 til 3 meter. På baggrund af disse 
klodser er det muligt at danne et formgivningskoncept, 
som sikre en visuel sammenhæng imellem bebyggel-
sesplanen og den omkringliggende kontekst. Ligeledes 
er der i denne fase fokuseret på hvilke arealer, der skal 
friholdes på baggrund af vigtige sigtelinier, landmarks 
og trafik, som er med til at tilføje området identitet (Ill. 
4.2.a). De næste figurer er repræsentative for processen 
(Ill 4.2.b, 4.2.c, 4.2.d, 4.2.e). 

På baggrund af første fase findes det at:
- Mod Fynsgade og den sydlige del af Karolinelundsvej 
skal bebyggelsen være på højde med karréerne på 
sydsiden af Fynsgade.
- Kanten mod Karolinelund trappes ned mod nord, idet 
at bebyggelsen, som er i Karolinelund, spredes. 
- I det nordøstlige hjørne af grunden vælges det at 
prioritere en massiv bebyggelse, som skal fortsætte fa-
caderækken langs Østerbro samt være med til at danne 
kant mod det grønne område. 
- Det grønne område bliver derved afgrænset af byg-
ningsmassiverne mod syd og nordøst, det grønne om-
råde opfattes derved som et snit i bebyggelsen.   
- Kollegierne skal ligge i det grønne område mellem 
Karolinelund og Østre Anlæg.
- Det besluttes at videreføre den formgivningsmæssige 
ide fra Small og Medium, og skabe en kontrast imellem 
en grøn kile der grænser op til en stringent bebyggelse 
mod nord og syd. 

anden	fase	

I det følgende arbejdes der med den endelige formgiv-
ning af de tæt bebyggede områder på grunden. Den 
endelige formgivning af det grønne område følger 
i et senere afsnit. Samtidig udarbejdes der, med ud-
gangspunkt i resultatet fra første fase, et program for 
universitets- og øvrige funktioners placering i bebyggel-
serne. I projektbeskrivelsen er der opstillet vejledende 
kvadratmeter for hver funktion på campus. 

Den samlede bebyggelse på 50.000 m2 svarer til en 
bebyggelsesprocent på 75. I formgivningsprocessen 
er der arbejdet med en bebyggelsesprocent på 100. 
De ekstra 25% er lagt oveni af flere årsager. Det står al-
lerede klart, at der er behov for et stort parkeringsareal 
på ca. 25.000m2. En del af dette areal vil blive fordelt 
over jordoverfladen i parkeringshuse, der skal indgå 
i bebyggelsen. Formgivningsmæssigt giver de ekstra 
kvadratmeter mulighed for at lave en tættere og højere 
bebyggelse, der fremhæver de urbane rum og lave de 
koblinger mellem bygningsvolumenerne der er priori-
teret. De ekstra kvadratmeter anvendes til bolig, par-
kering samt en stor rekreativ funktion. Dette vil kunne 
tilføre området mere liv og da bebyggelsen flere steder 
grænser op til parkområdet, er der mulighed for mange 
attraktive boliger tæt ved universitet og centrum.  
disponering	af	områdets	funktioner
De universitetsfunktioner bebyggelsen skal indeholde 
organiseres efter deres indbyrdes relationer og krav til 
støj og lys. Ad hensyn til orienteringen i området og 
en formodning om, at de enkelte funktioner bør være 
samlet ad hensyn til deres infrastrukturelle effektivitet, 
prioriteres det højt, at de enkelte funktioner så vidt mu-

Ill. 4.2.a:  Skitse med sigtelinier, kanter, forbindelse og landmarks
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Ill. 4.2.b: 100% bebyggelse Ill. 4.2.c: Forbindelsesveje og stier er lagt ind i forhold til sigtelinier og 

byggemasse er blevet lagt til i kanterne mod syd og vest 

Ill. 4.2.d: Grøn forbindelse med forstærket kant mod bebyggelsen og 

pladsdannelser

Ill 4.2.e: Markerede kant mod Østerbro og kollegierne placeret i  kilen.
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Ill. 4.2.f: Diagram over funktionernes placering i forhold til hinanden

ligt fastholdes som selvstændige bygningsmasser. 
Undervisning og forskning er de to største funktioner. 
De to funktioner vurderes begge at have behov for 
direkte kontakt til administration, en åben plads og 
en fælles kantine. Auditorierne skal ligge i forbindelse 
med undervisningen, og biblioteket lægges tættest 
ved forskningen. Det er en ønsket kvalitet, at gæster 
der kommer til området skal kunne aflæse, i hvilke 
bygninger de forskellige funktioner ligger ud fra deres 
facader. Aflæseligheden af en facade afhænger af dens 
eksponering og derfor vurderes det, at også auditorierne 
og biblioteket bør ligge op til en plads. 
Da alle bygninger nu fordrer eksponering mod en plads, 
kan der med fordel placeres en centralplads, hvor alle 
funktioner er repræsenteret. At pladsen ligger centralt 
styrker dens position i området og lader den fungere 
som et samlende centrum for universitetets funktio-
ner. 

På grunden placeres funktionerne efter deres indbyrdes 
relationer, kontekstuelle krav og formgivningsmæssige 
idé. De to tunge funktioner, undervisning og forskning, 
placeres ud til hhv. Karolinelundsvej og Fynsgade. Der 
er behov for den højeste kant mod Fynsgade, hvorfor 
forskning placeres her.
Ved grundens mest eksponerede hjørne placeres en 
hovedindgang til området. Denne skal fungere som 
adgangsvej for gående og cyklister og fortælle, at her 
ligger et universitet. I den forbindelse er der lavet en lille 
forplads, hvor der placeres en administration, så gæster 
hurtigt kan lokaliserer den. Desuden placeres også en 
bager, døgnkiosk eller lign. da studerende tit benytter 
en sådan om morgenen. 
Den store plads er lagt midt i bebyggelsen med kontakt 
til alle de seks funktioner. Kantinen forventes at være 
den største bruger af pladsen, hvorfor den er orienteret 
mod sydvest, hvor solen står det meste af en skoledag. 
Biblioteket og auditorierne ligger også i solsiden, der 
samtidigt er den side, der får facadeeksponering mod 
besøgende, der kommer ind i området fra hovedind-
gangen.
I bebyggelsens sydøstlige hjørne er der lagt butikker 
og restauranter. Denne placering er valgt på grund af 
nærheden til de handels og servicefunktioner der findes 
i Øgadekvarteret. 
De ekstra boliger i området er primært orienteret mod 
det grønne område, hvor de forventes at have den mest 
attraktive placering.

Bebyggelsen mod nord på grunden ligger for langt 
væk fra den øvrige bebyggelse til at kunne anvendes 
til universitetsformål, når der er arbejdet med et princip 
om at samle funktionerne. Området ved Nordkraft og 

østre havnefront er som tidligere beskrevet tiltænkt 
kulturelle formål. En funktion, der i den forbindelse 
ikke er til stede, hverken i de nye planer eller bydelen 
overalt, er en svømmehal. At der vil være tilstrækkeligt 
med brugere til at legalisere opførelsen af en svøm-
mehal, viser den overbelagt Haraldslund svømmehal 
og det faktum, at en svømmehal opført her vil være 
den nærmeste svømmehal for størstedelen af Ålborgs 
befolkning. Samtidigt giver en svømmehal mulighed 
for en bygning, der i proportioner spiller op til de øvrige 
større bygninger ved havnen og Nordkraft. De kvadrat-
meter der ikke bruges til svømmehal tænkes anvendt til 
kontorer til eksempelvis DGI, der allerede er involveret i 
Nordkraftbygningen (Ill 4.2.f ). 
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fastlæggelse	af	bygningsmasser

Den endelige justering af byggelinierne tilpasses efter 
behovet for kvadratmeter, parkering og ekstra kvaliteter, 
der kan tilføjes bebyggelsen og dens funktioner. 
Samtlige boligbebyggelser har adgang til eget gårdrum, 
hvor der er plads til en halvprivat zone med lidt grønt, 
ro til at grille og eventuelt et par lukkede boldbaner. Der 
er ligeledes placeret gårdrum  forsknings og undervis-
ningsbygningerne. Formålet med disse er dels at trække 
lys ned og dels at give plads til cykelparkering, der ellers 
vil optage uforholdsmæssigt meget plads i byrummene 
mellem husene. Dele af de nederste etager i forskning og 
undervisnings bygningerne benyttes til parkering. 
De endelige byggelinjer er vist på ill. 4.2.g og funktio-
nernes placering kan ses på 4.2.h.

Ill. 4.2.h: Rummeligt funktionsdiagram

Ill. 4.2.g: Bebyggelsesplan

100m
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4.3	Byrummene	ved	CampuS

I den tætbebyggede campus del planlægges gade-
nettet efter de bløde trafikanters behov. Desuden 
skal gadenettet opfylde brandvej kravene, hvor bred-
den på vejene skal være mindst 3,5 m for at opfylde 
disse[hillerod.dk].
For at kunne dimensionere gaderummene er eksiste-
rende byrum blevet anvendt som inspiration deriblandt 
gågaden Bispensgade i Aalborg (Ill. 4.3.a). 
Bygningerne i Bispensgade er ca. 3 etager, hvilket svarer 
til bygningshøjden internt i campusbebyggelsen. Denne 
vej er cirka 8 meter i bredden og forekommer forholdsvis 
bred, så det vurderes som muligt at en sådan vej kan 
benyttes både af gående og cyklister (Ill. 4.3.b). 
Gaderne tænkes møbleret med bænke langs kanten, 
hvor det er muligt og stedsegrønne elementer med et 
stringent udtryk (Ill. 4.3.c).

facader	

For at opnå variation i facaderne i gaderummene, og 
derved give flere oplevelser og indtryk ved bevægelse 
gennem området, arbejdes der med forskydninger i 
byggelinjerne så de lige forløb vil fremkomme afveks-
lende. Derved vil der i gadenettet blive skabt mindre 
opholdsrum eller cykelparkering.

pladsen

I forbindelse med indretningen af pladsen er der i det 
overordnede design taget udgangspunkt i den centrale 
plads. Pladsen skal virke som et samlingspunkt for de 
universitetsfunktioner, der omgiver den. Desuden 
ønskes det at bevare gadernes forløb langs kanten af 
pladsen. Campoen i Siena har derfor været inspiration 
for udformningen af pladsen. (Ill. 4.3.d).  
De forskellige funktioner der grænser op til pladsen 
samles ved en markering i belægningen, som udsprin-
ger fra Administrations bygningen og fordeler sig til 
indgangene i bygningerne.
Byområdet ønskes stringent og ren i sit udtryk derfor 
er der på pladsen ikke opstillet grønne møblementer. 
Rummene på pladsen dannes ved hjælp af belægnin-
ger samt faste møbler. Møblerne skabes ved at hæve 
arealer i en højde på 45cm og beklæde disse med træ. 
[hfb.dk]. Møblerne er placeret i yderkanten af pladsen 
for at markere dens hjørner og bidrage til aktiviteterne 
i pladsens periferi. 
Belægningen på pladsen er af en anden type end 
belægning i gaderne. Dette er med til at illustrere en 
anden brug foruden transit. Desuden hjælper møblerne 
til at markere et område på pladsen og derved adskille 
transitzonerne langs kanten fra den store flade midt 
på pladsen.

Ill. 4.3.b: Snit gennem gade
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Ill. 4.3.c: Grønt element

Ill. 4.3.d: Plads i Sienna

Ill. 4.3.e: Belægningstyper i bydelen.

Ill. 4.3.f: Siddepladser der indbyder til ophold

Ill. 4.3.g: Gadeforløb, hvor der er 

plads til gående og cyklister
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4.4	det	grønne	BæLteS	ind-
retning	og	BepLantning

I det grønne område er der først arbejdet med mulige 
sigtelinjer på baggrund af kontekstanalysen. Dernæst er 
der anlagt stier, som anses for nødvendige for at opnå 
et flow for bløde trafikanter i det grønne bælte. 

placering	af	kollegier	
Kollegierne er placeret spredt i området så der ikke er 
direkte udsyn fra lejlighed til lejlighed.  Enkelte kollegier 
placeres så de gennemskæres af en sti.
Kant	mod	grønt
Overgangen mellem by og grønt skal fremkomme som 
en skarp kant set ude fra det grønne område. Derfor 
skal græsset gå helt op til facaden for at understrege 
kontrasten. 
veje	og	stier
Stierne i det grønne areal er nedsænket cirka 20cm. 
Cyklister vil på grund af kanten ikke kunne forlade stien, 
som derfor vil opretholde transitfunktionen. Kanten 
skal også være med til at understrege stiernes forløb i 
landskabet (Ill. 4.4.a).
Stiernes forløb er let snoede for at være med til at 
bidrage til den organiske helhed, der er i det grønne 
område. Da stierne fungerer som brandveje og som 
redningsarealer hvor de er inden for 7m fra facader 
med redningsåbninger, kan hældningen på stierne ikke 
overstige 1:20 og de må ikke have en større udvendig 
svingradius end 11,5m, samt en bredde på 4m. [hillerod.
dk] Bredden på stierne er 5 m, da der derved er plads til 
både gående og cyklende.  Stierne fra projektområdet 
krydser flere steder Bonnesensgade, og fungere derved 
som vejbump og visuelle bindeled imellem de to grøn-
neområder.

Belægningen på stierne tager udtryksmæssigt sit 
udgangspunkt i Østre Anlægs grusstier, men det skal 
være muligt at rydde dem for sne. Derfor vælges en 

asfaltbelægning med en overflade af småsten i samme 
nuance som stierne i Østre Anlæg (Ill. 4.4.b).
Beplantning	og	terræn
I det grønne område er der valgt spredt beplantning 
med buske og træer. Det er vigtigt, at beplantningen 
er spredt for ikke at sløre synet mellem Karolinelund og 
Østre Anlæg. Ved disse to områder er der to fokuspunk-
ter, som prioriteres som vigtige. Det er forlystelserne og 
den specielle udsmykning i Karolinelund, og hovedind-
gangen til Østre Anlæg (Ill. 4.4.c og 4.4.d).
Det er desuden vigtigt for oplevelsen af, at det grønne 
område er lagt som et snit gennem bygningsmasser, at 
begge kanter på det grønne område er synlige. 
Der ønskes endvidere, at der er frie arealer med græs 
for at opfordre til ophold eller aktivitet. Derfor er ter-
rænet udformet med bløde bevægelser der flere steder 
skaber små opholdsrum med læ. Der er ikke indlagt 
aktiviteter som sport i parken, da det ikke ønskes, at 
det nye grønne område skal overtage funktioner som 
enten Østre Anlæg eller Karolinelund allerede besid-
der. Området er åbent for, at brugerne selv medbringer 
underholdningen og skal overalt fungere som et grønt, 
rekreativt transitrum i byen. Servicekøretøjer og andre 
med ærinde på området kan fjerne pullerter ved stierne 
med en fjernbetjening, så de kan komme ind. 

Ill. 4.4.a: Kant på stier Ill. 4.4.b: Asfalt med sten Ill. 4.4.c: Kinalygter i Karolinelund Ill. 4.4.d: Hovedindgang Østre Anlæg 
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4.5	SoL	og	SKygge

Det har været vigtigt at sikre gode lysforhold imellem 
bygningsmasserne i området (Ill. 4.3.e). Første prioritet 
har i den sammenhæng været den centrale plads i 
campus bebyggelsen, specielt kantinens facade. På årets 
længste dag er der stadig lys på denne del af pladsen. 
Det kunne frygtes at den høje bebyggelse mod syd og 
vest ville kaste lange skygger, men da bebyggelseshøj-
den på indersiden er lavere end kanten, falder skyggerne 
oftest kun på de anlagte parkeringsfaciliteter, og ram-
mer sjældent gaderne eller pladsen. 

4.6	trafiK
Ankomsten til området i bil foregår enten af Fynsgade 
eller Bonnesensgade, hvor der er indkørsel til parke-
ringsfaciliteterne. Som cyklende eller gående er der 
indgang fra hjørnet mod NV, SV samt Bonnesensgade.  
For at understrege den formgivningsmæssige ide, er 
stierne i det grønne område snoede og stringente i 
bebyggelsen. Stierne fungerer desuden som brandveje 
i området, hvorfra der er adgang til det armerede græs 
omkring kollegiebebyggelsen. 

Y

Hovedtype 5

Y

F FC CS S
K K

Hovedtype 6

F FC CS S
K K K K

M

K K
Y Y

Hovedtype 1

C/F

Hovedtype 14

Type 5

Type 6

Type 5

Type 1

Type 14

December

Marts/September

Juni

Morgen   Middag                     Aften 
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Idé 1: Parkering i kant af park

Idé 2: Parkering ved boliger

Idé 3: Parkering i 1/2 etage under kilen

parkering

Biltrafik er som udgangspunkt nedprioriteret på grun-
den, da det er ønsket at skabe et område, hvor byrum-
mene primært er for bløde trafikanter. Derfor arbejdes 
der med en trafikdifferentiering i forhold til hård og blød 
trafik på grunden.
For gæster der ankommer til området for hvem området 
skal tage sig repræsentativt ud, skal det naturligvis være 
muligt at blive sat af ved hovedindgangen. Tæt ved 
hovedindgangen på Fynsgade skal der derfor findes en 
mindre bus- og taxiholdeplads. 

den	sydlige	bebyggelse
I byområdet er der funktioner der kræver cirka 25.000 
m2 parkeringsplads. Da det ikke er hensigten at de 
parkerede biler skal være en del af landskabet, hverken 
i byen eller i det grønne område, og der er derfor benyt-
tet parkeringshuse og p-kældre fortrinsvist i randen af 
grunden. Det er en forholdsvis stor udgift at lave mange 
kvadratmeter parkering under terræn, men udtryk-
ket i området prioriteres højere end det økonomiske 
aspekt. 
Parkeringskældrene vil blive gravet en halv etage ned, 
da dette vil være med til, at der kan arbejdes med at 
modellere landskabet i det grønne område med over-
skudsjord. Samtidig bruges den øvrige overskudsjord til 
at hæve byrummet en halv etage. Det er derved tilstræbt 
at beholde den opgravede jord på grunden. 
det	grønne	område
Parkeringen findes bedst løst ved at videreføre ideen fra 
byområdet ud i parken. Det vil sige, at der ikke kommer 
til at stå biler oppe i det grønne område og dermed sløre 
intentionen med de skarpe grænser, som bygningerne 
ud til området definerer. Der graves derfor en halv etage 
dybe parkeringskældre, som placeres på begge sider af 
det grønne område. De er derved med til at sørge for, 
at funktionerne i nærområdet såsom svømmehal og 
kollegier har parkeringspladser i nærområdet. For at 
ankomsten til disse parkeringskældre ikke skal foregå 
i en mørk kælder, arbejdes der med at skære huller i 
skråningen så der kommer lys ned i kælderen.
den	nordlige	bebyggelse
Svømmehallen og kontorerne mod nord har en del af 
deres parkeringspladser under kanten af det grønne 
område som beskrevet ovenfor. Det resterende behov 
løses ved at indarbejde P-hus i de nederste etager af 
bygningen, hvor det er muligt for svømmebassinet.

Detaljerede beregninger findes i Appendiks

Nedenstående er mulige løsninger på parkering omkring kilen:

Bygninger

Parkering

Bygninger

Parkering

Bygninger

Parkering

Bygninger

Parkering

Bygninger

Parkering
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A (Forskning, Bibliotek) B (Boliger) C (Kantine, Boliger)
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

1.a og 1.b
367+10 
377
0

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
49
107
(+58) 

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

3
10 + 26
80
(+18) (+26)

D (Auditorier, Boliger) E (Undervisning) F (Administration)
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

3
0 + 29
111
( + 3 9 ) ( + 1 8 ) 
(+25)

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

1.a
279
240
-39

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

Ingen
50
Ingen
-51

- Benytter område D - Benytter  C – D

G (Grønt boligområde) H (Butikker, Restauranter) I (Svømmehal, Kontor)
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

p-pladser
60
0
- 60

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
33 + 25
0
-58

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

4
150
174
(+24)

- Mod syd benyttes C – D 
- Mod nord benyttes I

- Benytter område B

A

BC

D

E

G

H

F

I

1. a 1. b

2
3

N

4
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Cykel-parkering
Bil-parkering
Kontor/butik/boligKontor

1a

Kontor

Butik
Bibliotek

1b

Bolig Bolig

2

BoligKantine

3

Svømmehal

Kontor
4

1a og 1b 

Principperne er anlagt med parkering i ½etage p-kælder nederst og 

parkering i stue og 1sal. Derved kan de øverste etager, hvor der er 

mere lys og ro, benyttes til undervisning og forskning. 

2 

Benyttes til boligkarreen. Bilen kan parkeres i den nederste etage 

under hver bolig, ovenpå p-kælderen anlægges der gårdrum, dette 

sikre gennemlysning af boligerne. Ved boligerne er cykelparkeringen 

placeret under boligerne eller på gaden ved en tilbagetrukket facade.

3 og 4 

Bygningerne der vender ud mod det grønne område, hvor der 

både er boliger og servicefunktioner. P-kælderen fortsætter ud i det 

grønne område, som trækkes op over p-kælderen.

anvendte	principper	i	bilparkering
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Cykelparkering

Parkeringen er anlagt så der i gårdene ved undervis-
ning og forskning er plads til alle cykler. Derudover er 
der ekstra parkeringsmuligheder ved alle funktioner, 
såsom kantine, auditorium og biblioteket. Da der skal 
være mulighed for cykelparkering over hele området da 
det af brugerne forventes at man kan køre direkte til de 

1,9 1,2      3,8       1,2  1,9  1,2  1,9

1 Cykel-parkering

Kontor/butik/bolig

2

A (Forskning, Bibliotek) B (Boliger) C (Kantine, Boliger
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

1
183
250 + 40
+ 57 (+50)

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
105
105
0

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
65
100
+35

D (Auditorier, Boliger) E (Undervisning) F (Administration)
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
63
100
+37

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

1
1250
1250
0

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

1
50
0
-50

G (Grønt boligområde) H (Butikker, Resturanter) I (Svømmehal)
P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

3
360
400
+40

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2
25
40
+15

P-Princip 
Behov
Kapacitet 
Samlet

2

Ukendt

Parkeringen er anlagt så der i gårdene ved undervisning og 

forskning er plads til alle cykler

Der er ekstra parkeringsmuligheder ved alle funktioner, som 

kantine, auditorium og biblioteket. 

forskellige funktioner.
Parkering ved boliger i campus området kan i arbejdsti-
den benyttes af universitetet, da de som udgangspunkt 
står tomme. Derudover er der flere parkeringspladser 
end nødvendigt for at sikre en stor fleksibilitet. Ved kol-
legierne er der gjort plads til cykelparkering i stueplanet 
under boligerne. 

A

BC

D

G

F

I

H

2

N

1
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4.6	præSentation	

Ill. 4.6.a: Området set fra syd
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Ill. 4.6.c: Snit gennem kant mod Østre anlæg Ill. 4.6.d: Snit af sti i park

Ill. 4.6.b: Den centrale plads i den tætte bebyggelse

Ill. 4.6.b: Den centrale plads i den tætte bebyggelse

Ill. 4.6.b1: Snit N/S af hele pmrådet
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4.7	refLeKSion

Kontekstanalysen giver et godt udgangspunkt for form-
givningen og underbygger det formgivningsmæssige 
hovedgreb. Når formgivningsprincippet er bestemt ud 
fra analysen, bør den måske alene, sammen med funk-
tionerne, være bestemmende for formen. Konceptet 
med at have kanter på vores bebyggelse kunne derfor 
have været gennemført i stedet for at fastholde en idé 
fra analysen om, at bygningerne skal trappes ned i højde 
langs Karolinelundsvej. Her skulle der have været an-
vendt samme konsekvens som for den nordlige bebyg-
gelse, hvor konceptet er gennemført. Bygningsmasserne 
i de bebyggede områder er tilpasset funktionerne på en 
måde, så det ikke vurderes, at der er anlagt boliger eller 
lokaler der ikke er attraktive. Den centrale plads, der er 
en smule større end C.W. Obels plads i Aalborg, er et 
tydeligt centrum og samlingspunkt for campus, og viser 
derfor tydeligt idéen om campus som ”en by i byen”. 
Bygningsmasserne til forskning og undervisning skiller 
sig ud fra den øvrige bebyggelse efter at være tilpasset 
et krav om lys og cykelparkering. Også her er der gået 
på kompromis med et tydeligt formgivningsprincip. 
Overgangen fra den høje kantbygning til den lave be-
byggelse internt i området med tilpasning til cykel- og 
bilparkering vil derfor være en af de ting, der krævede 
endnu en gennemarbejdning ved et videre formgiv-
ningsforløb. 
Den sydlige bebyggelse som helhed kan ellers siges 
at have nået mange af de opsatte mål. Den er tilpasset 
bilparkering, cykelparkering, skalaer på rum og gader, 
infrastruktur, funktioner, lys og stemninger.

Det grønne område står stærkt formgivningsmæssigt, 
da løsning og koncept ikke adskiller sig meget fra hin-
anden. Det grønne område er holdt så grønt og organisk 
som muligt, så det giver den ønskede kontrast til kol-
legieboligerne og kanterne på den øvrige bebyggelse.

Svømmehallen og kontorerne mod nord fungerer visuelt 
som en forlængelse af den eksisterende karréstruktur. 
En konsekvens af, at der er valgt at holde fast i formgiv-
ningsprincippet her er, at eksponeringen af det grønne 
område mod Østerbro reduceres. Til gengæld fungerer 
den del af Karoline lund der vender mod Østerbro visuelt 
som grønt område, og en svømmehal, hvor facaden mod 
Østerbro er en åben, vil eksponere en anden type liv og 
derved bidrage til en oplevelse af aktivitet i området.

Parkeringen er for størstedelens vedkommende gravet 
ned eller bygget ind i parkeringshuse. At parkerings-
kældre kun er gravet en halv etage vurderes at give 
en lille besparelse, men anlægget af områdets parke-
ringspladser er stadig en bekostelig affære. Alternativt 

kan en del af parkeringspladserne flyttes op i terrænet 
ved at rykke bygningsmassiverne mod syd sammen og 
anlægge et parkeringsbånd mod Bonnesensgade. Det 
grønne område har også potentiale for at bære nogle få 
parkeringspladser, og vil man gå til smertegrænsen kan 
de to parkeringskældre under parkens kant rykkes op 
til overfladen. Selv hvis disse tiltag gennemføres vil der 
være behov for parkeringshuse og – kældre. En måde 
at sikre rentabilitet er at leje parkeringspladser ud. Der 
kan indføres en løsning med et årskort, der placeres i 
forruden eller lignende. Parkeringen til boligerne kan 
eventuelt laves til almindelige P-billet pladser, hvor 
beboerne køber årskort. 
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refleksion

arbejdsprocessen

Projektperiodens opdeling i tre selvstændige faser har 
haft stor indflydelse på det færdige resultat. De første 
faser har været bestemmende for de efterfølgende i hø-
jere grad, end det normalt vil være tilfældet i en iterativ 
proces. I et projekt der omfatter så store skalaspring 
med så stor detaljering i hver fase, har opdelingen af 
arbejdsperioden i faser været en hjælp til at strukturere 
projektet og sikre lige meget opmærksomhed til hver 
skala. 
Den lineære proces op gennem skalaerne har dermed 
medført, at den første fase har været bestemmende for 
de formgivningsprincipper og – temaer, der er anvendt 
gennem hele projektet. Det har samtidigt været en 
hjælp, fordi der til opstarten af medium og large har 
været et fast udgangspunkt og et formgivningstema. 
Mængden af faktorer med betydning for formen vok-
ser op gennem de tre faser, hvorfor også omfanget af 
teksten øges, da der er lagt vægt på at detaljere de 
forskellige faser i samme grad.

metoder

De redskaber og metoder der har været anvendt gen-
nem projektet til formgivning og analyse, har vist sig 
at være effektive. Et af de primære fokusområder i pro-
jektperioden har været formforståelse. Der er gennem 
projektet arbejdet med, og afprøvet, mange forskellige 
redskaber til forståelse og kommunikation af form. 
Der er arbejdet med fysiske modeller i forskellig detal-
jeringsgrad gennem hele projektet, hvilket har lettet 
kommunikationen. Rumligheder har været afprøvet og 
tilpasset ved både mock-ups i 1:1, fysiske skalamodeller, 
3D tegneprogrammer og skitser. Temamodeller, både 
fysiske og virtuelle, har desuden fungeret godt som 
redskaber til at overskue placering og sammensætning 
af funktioner.
Den komplekse form kollegiet har fået, ville have været 
næsten umulig både at tegne og formidle, hvis der ikke 
var anvendt forskellige 3D programmer til fremstilling 
af virtuelle modeller. Indgående kendskab til 3D har 
derfor været en forudsætning for det opnåede resultat, 
specielt i mediumfasen.  
Form, statik, parkering og trafik har været de væsentlig-
ste temaer for projektet. De to metoder der har været 
inddraget i kontekstanalysen i den urbane del, er derfor 
ikke omfattende. Alligevel har udbyttet af dem været 
stort, og de har været et godt udgangspunkt for hele 
formgivningen af largefasen. 

produkt

Der er tegnet en lejlighed og efterfølgende et kollegium 
uden kendskab til formen på de bygninger, der ellers skal 
placeres på grunden. Det har medført, at lejlighederne 
har kunnet formgives ud fra deres egne præmisser, og 
at kollegiet er skabt som en selvstændig, afsluttet form. 
De færdige kollegier har derfor ikke umiddelbart kunnet 
indgå i naturlig sammenhæng med andre bygninger, 
hvorfor de også er placeret som fritstående bygnings-
masser. Undervejs i mediumprocessen kunne det have 
været valgt at foregribe large ved at give kollegiebyg-
ningerne en form, der bedre ville kunne indpasses som 
en brik i en større bebyggelsesplan. 
Det selvstændige, skulpturelle udtryk kollegierne har, er 
på den anden side en kvalitet i sig selv, og tilpasningen 
til den øvrige bebyggelsesplan har ikke medført nogen 
formgivningsmæssig konflikt.
Overalt er formgivningen på grunden et resultat af en 
kompleks mængde form- og funktionskrav, der igen-
nem processen er blevet indarbejdet i en løsning, der 
opfylder de fleste.     
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For Aalborg, vil en bynær universitetscampus nær 
havnefronten betyde, at flere især unge mennesker vil 
befinde sig i midtbyen til daglig. Et centralt studiemiljø 
vil kunne bidrage med liv og aktiviteter til byen og 
hjælpe med at styrke Aalborgs position som attraktiv 
universitetsby. 
Der findes i dag en mængde spændende bymiljøer og 
potentielle udviklingsområder i nærheden af projekt-
grunden og i løsningsforslaget er der arbejdet med at 
samle og fremhæve fordelene ved disse.
Samtidig er det vægtet højt at campusområdet skal 
fremstå som en selvstændig bydel med eget form-
sprog.
Derved kommer campusen udtryksmæssigt til at frem-
stå som en by i byen.
Kollegierne vil både visuelt og æstetisk fungere som 
markante landmarks - en oplevelse når man ankommer 
til eller forlader bymidten.

perspektivering
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7.1	BygningSmaSSiverne

For at kunne dimensionere bygningsdelene til kollegiet 
er det nødvendigt at medtage forskellige faktorer, alt 
efter hvilken bygningsdel der ses på.
Ydervægge; primært U-værdien, der skal ses på i forhold 
til de vejledende værdier, samt brand.
Skillevægge; brand samt kravene til vandret luftlyd-
isolering.
Etageadskillelse; brand, trinlyd- samt lodret luftlydiso-
lering.
I de efterfølgende delafsnit vil disse faktorer blive define-
ret og hvilke krav der i denne forbindelse skal opfyldes 
i bygningsdelene for kollegiet.

Brand

For at kunne se hvordan bygningsdelene skal dimensio-
neres i forhold til brand er det nødvendigt at få defineret 
hvilken klasse bygningsdelene skal defineres som. Dette 
gøres ud fra et skema, der tager udgangspunkt i hvilken 
anvendelseskategori bebyggelsen er under samt bebyg-
gelsens højde over terræn. I skemaet er denne fundet til 
at være R 120 A2 - s1, d0 (BS-bygningsdel 120)[expan.dk, 
a]. Dette vil sige, at de bærende bygningsdele skal kunne 
bevare sin stabilitet efter 120 minutters brand (Ill. 7.1.a). 
Bygningsdele der har en modstandsevne på mindre end 
120 minutter kan dog klacificeres som BS120, hvis det 
kan dokumenteres at bygningen bevarer sin stabilitet 
uanset om der må ske kollaps og evt. nedfald af delele-
menter af konstruktionen [expan.dk, a].

Det er dog ved tagkonstruktioner muligt at benytte 
BD-30 bygningsdele som minimum ved etagebyggeri, 
hvor der er uudnyttet tagrum[rwsc.dk].
Det er blevet prioriteret højt at benytte materialer, der 
hvor de er bedst egnet. Dette betyder, at beton benyttes 
de steder, hvor der skal tages tryk og træ de steder, hvor 
der er træk. Etageadskillelser udført i træ er derfor blevet 
et kriterium. Det er dog ikke muligt at finde etageadskil-
lelser, lavet i træ, som kan opfylde kravet om at være en 
BS-bygningsdel 120. Derfor har det været nødvendigt 
at se på hvorledes dette kan løses. 
Træ som bygningsdel kan allerhøjest være en BD-byg-
ningsdel 60 denne bygningsdels klasse kan anvendes 
ved etagebyggeri, hvor der er en højde til den øverste 
gulvetage på maksimal 9,6 meter fra terræn[expan.dk, 
a]. Dog har det vist sig at 

appendiks

”[…] den samlede konstruktions brandmod-
standsevne er større end 60 minutter, idet trækon-
struktioner i sig selv altid har en vis brandmodstands-
evne.” [kf.dk]

Desuden er det muligt at brandsikre sine konstruktio-
ner ved hjælp af et automatisk sprinklersystem i alle 
lejlighederne[kf.dk]. Dermed antages det, at det vil være 
muligt i dette tilfælde at benytte sig af træetagedæk i 
dette 5 etagers byggeri.

Ill. 7.1.a: De bærende bygningsdele i byggeriet er markeret med rødt. 

De eneste vægge i bebyggelsen der ikke er bærende er badeværelsets 

vægge inde i lejligheden og taget.
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Luftlydsisolation

Transmissionen af lyd mellem to rum sker gennem skil-
levægge, flankerende bygningsdele (gennemgående 
konstruktionselementer – fra et rum til et andet) og 
gennem utætheder i konstruktionerne. 
For at der kan skabes en god luftlydisolation er det en 
forudsætning at det enten er tunge bygningsdele, det 
vil sige beton eller mursten, eller også skal bygningsde-
lene opbygges som en dobbeltkonstruktion. Der er en 
vandret og en lodret luftlydisolation. Den vandrette luft-
lydsisolation tages der højde for i vægkonstruktionerne 
og den lodrette i etageadskillelserne. I bygningsregle-
mentet er der vejledende værdier for luftlyden mellem 
boligenheder og mellem boligenheder og fællesrum. 
For disse tilfælde er de vejledende værdier for luftlyd-
isolationen horisontalt R’w ≥52 dB og vertikalt R’w ≥ 53 
dB[ebst.dk]. Da der på forhånd er bestemt, at der skal 
benyttes lette etageadskillelser samt tunge vægge, 
er det nødvendigt at benytte forsatsvægge på grund 
af flanketransmission. Forsatsvæggene placeres over 
etageadskillelserne på hver sal[rw.rockwool.dk]. Det vil 
sige, at der i stueetagen ikke vil være forsatsvægge.

trinlydsisolation

Trinlyden forplantes til de tilstødende rum gennem 
adskillende bygningsdele og via denne til omgivende 
bygningsdele (Ill. 7.1.b) [betonportal.dk]. Trinlyden kan 
begrænses ved blandt andet at formindske lydtransmis-
sion fra gulvoverfladen til den bærende konstruktion. 
Trinlydsniveauet i lejligheder har en vejledende værdi, 
der er L

n,w
≤ 58 dB [kulturarv.dk].

Ill. 7.1.b: Lydens bevægelse rundt i bebyggelsens 

bygningsdele ved trinlyd.
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de	tekniske	detaljer

I de næste afsnit vil de forskellige løsninger til bygnings-
delene, udfra de ovenstående værdier, blive opsat.

ydervæggene

Ifølge de opstillede krav omkring brandsikring skal 
væggene kunne opfylde BS-bygningsdel 120. Dette er 
muligt med betonvægge, hvor der er en 150 mm massiv 
betonvæg[expan.dk, b]. Ud over brandkravene ses der 
også på U-værdien for bebyggelsen, som er den værdi 
der er medbestemmende for, hvor godt en bebyggelse 
er isoleret. Desto lavere denne værdi er, desto bedre 
isolerer konstruktionen[rockwool.dk]. Den vejledende 
u-værdi findes i programmet Builddesk. I denne er den 
maksimale U-værdi angivet til 0,35 W/(m2K). 
For at finde ud af hvorledes betonvægge bygges op er 
der set på et eksempel (Ill. 7.1.c). Af dette eksempel var 
det muligt at få lavet en ydervæg som opfyldte de krav, 
der er gældende i dette byggeri (Ill. 7.1.d).
I denne opbygning er det muligt at se, hvorledes for-
satsvæggene er med til at udgøre den endelige væg 
og dermed er medbestemmende for dennes U-værdi 
[jilydisolering.dk]. Denne ydervæg bliver 370 mm tyk og 
har en U-værdi=0,30W/(m2K). Dette er 0,10(m2K) lavere 
end standarden[ebst.dk]. 

Skillevæggene

Her er ligeledes blevet benyttet et konstruktionseksem-
pel som udgangspunkt(Ill. 7.1.e).
Denne løser kravet til luftlydsisolationen, som er på 
R’w ≤ 52 dB.
Idet der som nævnt tidligere benyttes en etageadskil-
lelse i træ skal der implementeres forsatsvægge. Dette 
betyder at de 30 mm mineraluld, som benyttes i oven-
stående eksempel, bliver delt op, så der på hver side af 
den 150 mm massive betonvæg er 15 mm mineralduld 
som isolering. Det vil sige at skillevæggene mellem 
lejlighederne bliver 232 mm tykke (Ill. 7.1.f ).

Ill. 7.1.c: Et eksempel fra Rockwool, hvor der er benyttet 60 mm 

beton til forstøbning, Rockwool Betonelementbatts til isolering 

og bagstøbning af 120 mm beton.

1

2

3

4

5

1) 60 mm beton, medium densitet 2200
2) 65 mm mineraluldsbatt
3) 150 mm beton, medium densitet 2200
4) 70 mm mineraluldsbatt
5) 2 stk gipsplader á 13 mm

Ill. 7.1.d: Vores eget bud på en ydervæg, hvor der er en 

forsatsvæg på bagvæggen.

Ill. 7.1.e: Dobbeltvæg af 100 mm expan væg 10/1550 på begge 

sider og 30 mm mineraluldsbatt.

1

2

3

4

5

1) 2 stk gipsplader á 13 mm
2) 15 mm mineraluldsbatt
3) 150 mm beton, medium densitet 2200
4) 15 mm mineraluldsbatt
5) 2 stk gipsplader á 13 mm

Ill. 7.1.f: Skillevæggene mellem lejlighederne, hvor der er forsatsvægge 

på begge sider.
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etageadskillelse

Etageadskillelsen skal kunne opfylde følgende krav:
Luftlydsisolation; R’w ≥ 53 dB [expan.dk, c]
Trinlydsniveau; L

n,w 
≤ 58 dB [expan.dk, c]

Der er fundet et konstruktionseksempel, som også 
benyttes som løsningen til kollegiets etageadskillelse 
(Ill. 7.1.g) [rwsc.dk]. 
Ved denne konstruktion er det muligt at justere på hvor 
tyk Rockwool gulvpladen skal være. Denne justerende 
faktor er medbestemmende til hvilken luftlyds- og 
trinlydsisolation der er i etageadskillelsen. I denne 
konstruktion bestemmes det at Rockwool gulvpladen 
er 30 mm. Da det betyder at R’w= 58dB og L

n,w
= 58dB. 

Den endelige tykkelse for etageadskillelserne bliver 
derved 256 mm.

taget

Taget skal leve op til BD 30 for uudnytteligt tagrum i eta-
geejendomme, hvis det underliggende etagedæk kan 
bære en sammenstyrtning. Det tages der udgangspunkt 
i ved dimensioneringen af taget. Desuden er der for tage 
et krav om, at U-værdien ligger under 0,15 [dcue.dk]. 
Der er set på to eksempler for BD30 loftkunstruktioner 
(Ill. 7.1.h, 7.1.i) [rwsc.dk].
Isoleringen i taget skal holdes på plads af eksempelvis 
en 19mm forskalling, så den kan fungere som brandiso-
lering uden at falde ned ved svigt af den underliggende 
beklædning[rwsc.dk]. 
Taget laves som et builtup tag (Ill. 7.1.j) [rwsc.dk].
De to konstruktioner kobles sammen til en samlet 
konstruktion. På grund af det førnævnte krav omkring 
U-værdien er der indlagt et ekstra lag isolering på 45mm 
imellem dampspærren og forskallingen. Dette ekstra 
lag isolering kan samtidigt bruges til ledningsføringer. 
Hermed er der opnået en U-værdi på 0,15 og der er in-
gen risiko for intern- eller overfladekondens [Builddesk]. 
Kollegiernes tag er ret smalt, 4,8m mellem tagrenderne, 
så den minimale hældning på 1:40 giver en rejsning på 
under 6cm.
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1 2 3 4 5 6 7 8 1) 22 mm spånplade
2) 30 mm Rockwool gulvplade
3) 170*95 mm bjælke pr. 600 mm
4) 22 mm spånplade
5) 95 mm Rockwool BD-60 Flexi Batts
6) 2 lag á klasse 2 beklædning på hver 12 mm
7) 50 mm Rockwool Flexi A-Batts
8) 13 mm gipsplade

Ill. 7.1.g: Denne løsning er taget direkte fra Rockwools hjemmeside, 

da denne passer med kravene for etageadskillelserne i bebyggelsen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1)  min. 2 lag asfaltpap
2)  25 mm krydsfinér
3)  min. 50 mm ventileret hulrum
4)  spær, 45 mm bred
5)  Rockwool Flexi A-Batts 95 mm
6)  Rockwool Flexi A-Batts 95 mm
7)  damspærre
8)  Rockwool Super A-loftbatts
9)  19 mm forskallingsbræder
10) 13 mm gipsplade

Ill. 7.1.h, 7.1.i: Konstruktionsløsninger, der er benyttet til at komme 

frem til den endelige tagløsning.

Ill. 7.1.j: Tagløsningen.
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Ill. 7.3.d: Gelænderets samling med planet.

appendiks

7.2	detaLjering	af	pLaner

Ill. 7.3.a: Illustrerer hvor mange trin der skal til før en etagehøjde opnåes.

Ill. 7.3.b: Viser højden for planerne samt konstruktionsdele. Ill. 7.3.c: Viser gelændernes placering i forhold til 

planernes længde.
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1,5m

2,0m

3,0m

1,
5m

2,
0m

3,0m

2,0m

Ill. 7.3.e: Størrelsen på planerne varierer efter disse værdier.
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appendiks

7.3	Beregning	på	pLaner
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appendiks

7.4	BæreevneBeStemmeLSe	
og	StivhedSanaLySe

Det ønskes at finde en tykkelse på de brædder der skal 
anvendes til beklædning af planerne imellem bygnin-
gerne. Samt undersøge om et spænd på 1340 mm vil 
give en acceptabel nedbøjning for brædderne.

Beregningsgrundlag:

Sikkerhedsklasse: Normal, da der ikke regnes på byg-
ningen  

Anvendelsesklasse: 3
Da konstruktionen er udsat for nedbør

Egenlast g
Linjelast med centerafstand 0,11m :
Massefylde Eg: 700kg/m3  
Brædde (25 x 100) = 0,0025 m3  
Egenvægt: 0,0025 m3 · 700 kg/m3 = 1,75 kg

Egenlast: g = (1,75kg/m · 1,34m) · 9,82 m/s2  = 0,023 
kN/m

Variable last: q = 3,0kN/m2 · 0,11m = 0,33 kN/m 
(DS 410 3.1.2.2, Almindelige adgangsveje)

Regningsmæssige styrketal f
m,d

Bestemmes af den kortest virkende last, i dette tilfælde 
Sne (K)
Kan beregnes:

Partialkoeficienten y
M

 
y

M
 = 1,64 · y

0
 · y

3
 = 1,64 · 1 · 1 = 1,64

(DS 413, tabel 5.1.1)
y

0
 bestemmes af sikkerhedsklasse = 1

y
5
 bestemmes af kontrolklasse = 1

K
mod

 tager hensyn til styrkens reduktion over tid.
k

mod
 = 0,7 (K)

(DS 413, tabel 6,4, anvendelsesklasse 3)

f
m,k

 = 24 Mpa 

f
m , d

 =  mod
, k

y
f

M

km ⋅ = 

)(42,017,0
46,1

42 KMpaMpa
=⋅

Eller findes ved opslag:

Træ K24 (STÅBI 7.2.1.2) 
f

m,d
 = 10,2Mpa (K)  

Karakteristisk styrketal
E

0
 = 10500 Mpa

Modstandsmoment Savskåret træ (STÅBI 7.3.2.1)
19 x 100 

W
z
 = 6.020 mm3 

I = 1/12 · b · h3 = 1/12 · 100 · 193 = 0,0572 · 106 
mm4 

25 x 100 
W

z 
= 10.400 mm3

I = 1/12 · 100 · 253 = 0,13 · 106 mm4 

Lastkombination
Da den variable last er dominerende last benyttes last-
kombination 2.A (STR).  
y = partialkoefficient
S

d
 = y

G
G

k
 + y

Q
Q

k                  
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Brudgrænstetilstand

Regningsmæssige last
Det vurderes at den størst mulige lastkombination er et 
sammenfald af egenlast og de 2 variable laster: nytte og 
sne. Derfor benyttes følgende lastkombination og den 
regningsmæssige last findes:
P

d
 = 1,0 · g + 1,5 · q  = 1,0 · 0,023kN/m + 1,5 · 0,33 kN/m   

(K)
P

d 
= 0,5 kN/m  

Brudmoment

M
d
 = 

8
1

· p
d
 · l2 

M
d
 = 

8
1

· 0,5kN/m · 1,34 2

M
d
 = 0,106 kNm

W
nødvendig

Det nødvendige modstandsmoment findes

W
nødv 

= 
m

d

f
M

W
nødv

 = 
apM

kNm
2,01

106,0

W
nødv 

= 10390mm3 · 106 > 6020mm3 · 106 (19 x 100 mm 
brædder)

Da momentet er større end de 6020mm3 for (19 x 100) 
skal der benyttes 25mm tykke brædder der har et mod-
standsmoment på 10400 mm3

andvendelsesgrænsetilstand	

Nedbøjning skal være indenfor:

U
max

 ≤
300

l

For de variable laster alene gælder at:
 

U
3
 ≤ 

400
l

Nedbøjningen(U
inst

, Øjeblikkelig deformation) forårsaget 
af egenlasten bliver:

mm
IE

lgU ginst 17,0
0131,010400

1340*023,0
384
5

384
5

6

4

0

4

, =
⋅⋅

⋅=⋅=

For den variable last:

mm
IE

lqU qinst 52,01
0131,010400

1340*33,0
384
5

384
5

6

4

0

4

, =
⋅⋅

⋅=⋅=

Slutdeformation 
For at finde den samlet nedbøjning u

max
, skal følgende 

koefficienter ganges på
u

max
 = u

inst
 · (1 + ψ

2
 · k

def
)

k
def

 = er bestemt af anvendelsesklasse
ψ

2 
= bestemt af typen af last (sne, egen, vind, nytte) 

STÅBI 7.2.2.2
ψ

2
 = 1,0 og  k

def
 = 2,0 for permanent last

ψ
2
 = 0,3 og  k

def
 = 2,0 for variable last

Den totale samlet nedbøjning u
max,g

 for egenlast g 
bliver:
u

max,g
 = u

inst,g
 · (1 + ψ

2
 · k

def
) = 0,71 · (1 + 1 · 2) = 2,1mm

Den totale samlet nedbøjning u
max,q

 for variable last q 
bliver:
u

max,q
 = u

inst,q
 · (1 + ψ

2
 · k

def
) = 10,25 · (1 + 0,3 · 2) = 

16,4mm

Samlet nedbøjning u
max

 for permanente og variable 
laster bliver:

U
max 

= u
max,g

 + u
max,q

 = 2,1mm + 16,4mm  = 18,5 mm 
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Kontrol

U
max

 ≤
300

l
 

18,5mm > =
300

1340
 4,47mm

Samlet nedbøjning variable laster u
3
 bliver:

 
u

3 = 
u

inst,q
 = 16mm

Kontrol

u
3
 ≤

400
l

 

16mm >
400

1340
 = 3,35mm

Da nedbøjningen ved et spænd på 1340mm giver en for 
høj nedbøjning og det ikke ønskes at øge bræddernes 
tykkelse, anvendes der er en bjælke mere og spændet 
mindskes derved til (L = 770mm) Nedbøjningen bliver 
derved:

mm
IE

lgU ginst 80,0
0131,010400

770*023,0
384
5

384
5

6

4

0

4

, =
⋅⋅

⋅=⋅=

mm
IE

lqU qinst 21,1
0131,010400

770*33,0
384
5

384
5

6

4

0

4

, =
⋅⋅

⋅=⋅=

u
max,g

 = u
inst,g

 · (1 + ψ
2
 · k

def
) = 0,08 · (1 + 1 · 2) = 0,24mm

u
max,q

 = u
inst,q

 · (1 + ψ
2
 · k

def
) = 1,12 · (1 + 0,3 · 2) = 

1,79mm

U
max 

= u
max,g

 + u
max,q

 = 0,24 mm + 1,79mm  = 2,03 mm 

Kontrol

U
max

 ≤
300

l
 

2,03mm < =
300
770

 2,56mm
 

u
3 = 

u
inst,q

 = 1,79mm < =
400
770

1,93mm

Det undersøges ved at gentage ovenstående bereg-
ninger (ikke medtaget her) om det er muligt at gå ned i 
en bræddetykkelse på 19mm, men da Inertimomentet 
ved denne tykkelse er meget lav giver dette også en for 
stor nedbøjning. 25 x 100 mm brædderne var dimen-
sioneret til at kunne holde ved en længde på 1340 og 
kan derfor også bære egen og den variable last ved et 
mindre spænd på 770 mm
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7.5	parKering		

Beregningsgrundlag

Parkering: Beregningsgrundlag

Ved Universitetsbebyggelse i den centrale del af Aalborg 
regnes med et P-plads behov på: 
0,5 p-plads pr. ansat 
0,125 p-plads pr. studerende. 

Restauranter: 5 siddepladser pr. 20 kvm
Undervisningsareal: 4,7 kvm pr studerende.
Forskningsareal: 21.1 kvm pr. ansat
Kantine + Bibliotek: skønnes

P-plads areal
P-plads: 25 kvm.
P-hus: 30 kvm. 

Boliger regnes gennemsnitlig som 65kvm

Parkering: Beregning

Område A ( Forskning og Bibliotek) 
Parkering (princip1)

½ kælder +6.000 m2

Stue +2.300 m2

1. Sal +3.000 m2

Samlet: +11.300 m2

Pnødv Forskning 15500m2/21,1 = 735ansatte 
735 x 0,5 = 367 stk
367 stk x 30m2 -11.010 m2

Pnødv Bibliotek 10 stk  x  30m2 -300 m2

Pnødv -11.310 m2

Psituation 0 m2

Cykel P 300 m2
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Område B ( Boliger mod øst)
Parkering

½ Kælder (princip2) +3.300 m2

Pnødv Bolig 4700m2/65m2= 70 boliger  
70 x 0,7 = 49 stk p
49 stk x 30m2 -1.470 m2

Psituation +1.830 m2

Område C (Kantine og boliger
Parkering

½ Kælder (princip3) +2400 m2

Pnødv Bolig 2400m2/65m2 = 37 boliger  
37 x 0,7 = 26 stk p
26 stk x 30m2 - 780 m2

Pnødv Kantine 10 stk x 30m2 -300 m2

Psituation +1320 m2

Område D (Auditorier og boliger)
Parkering

½ Kælder (princip3) +3330 m2

Pnødv Bolig 2700m2/65m2= 42 boliger  
42 x 0,7 = 29 stk p
29 stk x 30m2 -870 m2

Pnødv Auditorier Ingen 
Psituation +2460m2

Område E (Undervisning)
Parkering (princip1)
½ kælder +2400 m2

Stue +2400 m2

1 sal +2400 m2

Samlet +7200 m2

Pnødv Undervisning 10.500m2/4,7 = 2234 stud
2234 x 0,125 = 279
279 stk x 30m2 -8.370 m2

Psituation -1170 m2

Cykel P 1000 m2

Område F (Administration)
Parkering Ingen

Pnødv Administration 3000m2/60 = 50 p
50 stk x 30m2

-1500 m2

Psituation -1500 m2

Område G (Grønt bolig område)
Parkering (p-pladser) Ingen

Pnødv Boliger 5000m2/21m2 = 238 boliger 
238/4 = 60 p
60 stk x 30m2 -1800 m2

Psituation -1800 m2
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Område H (Butikker / Resturanter)  
Parkering (p-pladser) Ingen

Pnødv butikker 1000 m2 / 30m2 = 33 stk
33 x 25m2 = 825 m2

Pnødv Restauranter 1000 m2 / 4m2 =  250 gæster
250 / 10 = 25 stk
25 x 25m2 = 625 m2

Psituation -1450m2  -58 stk

Område I (Svømmehal / Kontorer)
Parkering (p-pladser) 5220 m2

Pnødv Svømmehal Optælling Nørresundby svøm-
mehal 150 stk 4500 m2

Pnødv Kontor 1500 m2 / 60 = 25 stk
25 x 30m2 = 750

Kan anvende svømmehal P i 
arbejdstiden

Psituation + 720m2

Cykelparkering: Beregningsgrundlag
Beregningerne er baseret på optælling og skøn:

Boligerne i campus området kan flere steder dele cykel-p 
med Kantine/Auditorier/Bibliotek

Cykelparkering: Beregninger
Undervisning: Tælling ved TNB AAU 1600 studerende 
700 cykel-p, da dette ikke var nok her rundes op til 
900: 
1 pr 0,56 stud
2234 stud x 0,625 = 1250 cykel p
Plads i gård 1400 m2 
placeret 1250 parkeringspladser

Forskning: 
Skønnes til 0,25 pr ansat = 183 cykel p

Kollegie: 
Tælling ved Limfjordskollegiet, Blegkildealle 8
1,5 pr beboer
48 beboer pr kollegium = 72 cykel p

Administration
Regnes med samme antal som bil parkering 
50 cykel p

Boliger:
Skønnes til 1,5 pr bolig
Område B: 105 stk
Område C: 55,5 stk
Område D: 63 stk

Svømmehal
Igennem tælling ved Nørresundby svømmehal
150 stk
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