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SYNOPSIS
Projektet IA SCS tager afsæt i ud-
formningen af en skoletilbygning til 
Skipper Clement Skolen i Aalborg, der 
skal indeholde en international afdel-
ing. I udformningen lægges vægt på 
at inddrage energi- og klimatekniske 
overvejelser, for at opnå en integreret 
designløsning, således løsningsforslaget 
fremstår som en helhed.
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Forord

Det overordnede tema for dette 
6. semester projekt er ’integreret 
bygningsdesign’, og projektet 
omfatter derfor implementering af 
energi-, klimatekniske- og tekniske 
overvejelser i udformningen af 
arkitekturen.
Projektforløbet er overordnet op-
delt i fire faser; en analysedel med 
opstilling af mål og program, en 
skitseringsdel, en syntese del og 
sidst en præsentationsdel. Disse 
faser søger at opdele projektet 
som i et realistisk byggeprojekt, 
og herudfra skal der gennem 
nytænkning og konceptudvikling 
udarbejdes et byggeprojekt, der 
tilgodeser æstetiske, tekniske og 
funktionelle behov og krav.
Det er målsætningen, at der frem-
kommer et integreret resultat, hvor 
det er tydeligt, at indeklimatiske-, 
energi- og tekniske parametre har 
spillet ind under formgivningspro-
cessen og i høj grad har været 
medvirkende til at danne formen, 
således bygningen fremstår som 
en integreret helhed.

Projektet består af en procesrap-
port samt en tegningsmappe. 
Procesrapporten er overordnet 
bygget op af en kort præsentation 
af løsningsforslaget, fulgt op af en 
procesbeskrivelse og en uddy-
bende præsentation.

Tak til lillebror.
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”Nedslidte bøger, borde og stole. Lokaler med så dårligt et indeklima, at elever og lærere 
bliver syge af at opholde sig i dem. Danske folkeskoler over hele landet er i elendig forfat-
ning.” [http://programmer.tv2.dk/dok/programmer/article.php/id-10618887.html]

Sådan beskrives den generelle tilstand af landets folkeskoler i en dokumentarudsend-
else, og som det fremgår, er der i dag store problemer med den danske folkeskole. Ram-
merne lever ikke op til den moderne undervisningsform og et dårligt indeklima påvirker 
børnene, der får koncentrationsbesvær og nedsat indlæringsevne.
”… kravet til den æstetiske ramme går igen i loven om undervisningsmiljø, der siger 
at skolerne skal sikre et godt fysisk, psykisk og æstetisk undervisningsmiljø”[Det gode 
skolemiljø]
Børn opholder sig en stor del af deres barndom i skolen, hvor de udfolder sig fysisk og 
bliver dannede. Det er her de danner deres indtryk af samfundet omkring dem, og lærer 
at håndtere og agere i den moderne verdens komplekse problemstillinger. Det er derfor 
af afgørende betydning at de fysiske rammer lever op til høje standarder omkring fysiske, 
psykiske og æstetiske aspekter, da de hver især har stor indflydelse på børnenes trivsel.

Problemstillingen tages op i dette projekt, der omhandler udformningen af en tilbygning til 
Skipper Clement Skolen i Aalborg, der skal indeholde en international afdeling. Her er der 
mulighed for at skabe nye, fysiske rammer efter moderne standarder, og på den måde 
være med til at sætte en ny dagsorden for den danske folkeskole som helhed. 
På grund af pladsmangel holder afdelingen i dag til et andet sted i byen, hvorfor den 
nye tilbygning vil kunne samle hele skolen til én enhed, så den fremstår som en samlet 
institution.

Eleverne i den internationale afdeling er ofte kun bosiddende i Aalborg i kortere perioder, 
hvorfor den Internationale afdeling af Skipper Clement Skolen hovedsageligt er et midler-
tidig skolevalg. Det er derfor afgørende i netop dette byggeri at eleverne hurtigt vil kunne 
falde til på skolen og føle sig trygge. 

Ud fra skolelederens ideer, er visionen med den nye tilbygning, at den skal stå som et for-
billede på ’fremtidens skole’. Derfor er det afgørende at undersøge samfundets tendenser 
indenfor undervisning og pædagogik, hvor der i dag ses store ændringer. Byggeriet skal 
tage højde for de tiltænkte aktiviteter, tilpasses de moderne undervisningsmetoder og 
således være fremadrettet i sin arkitektur.

IndlednIng
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”Med vore dages opblødning mellem traditionelt boglige og praktiske fag giver 
denne opdeling mellem forskellige typer faglokaler ikke længere mening… I dag 
er det således mere meningsfuldt at tale om teoretiske og praktiske undervisn-
ingsformer. Og da disse praktiseres på tværs af de enkelte fag, har det således 
åbenlyse konsekvenser for de fysiske rammer for undervisningen.” [Det gode 
skolemiljø]

For at tilbygningen skal kunne ses som et forbillede indenfor skolebyggeri, er det 
nødvendigt at inddrage energi- og klimatekniske løsninger i byggeriets udformn-
ing, således vil førnævnte problemer med dårligt indeklima ikke optræder her, 
ligesom bygningen som forgangseksempel bør have en god miljøprofil i forhold til 
sit energiforbrug. Et godt indeklima er helt afgørende for både elevers og læreres 
trivsel og indlæringsevne og ses derfor som essentiel i en stræben efter at form-
give ’fremtidens skole’.
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plAnlægnIng & Metode

En metodisk tilgang til koordinering af ressourcer og tid er en forudsætning for et 
godt projekt. Som noget af det allerførste i projektforløbet, er der derfor blevet opsat 
en vejledende aktivitetsplan, beskrevet nedenfor, der beskriver de aktiviteter, det 
skønnes nødvendigt at indrage for at opnå et fornuftig kendskab til opgavens pro-
blemstillinger samt en fornuftig afklaring og vurdering af løsninger.  

Denne aktivitetsplan fungerer som udganspunktet for at lægge en tidsplan for pro-
jektet og for disponeringen af rapporten, og tjener primært til at disponere den første, 
mere forudsigelige, del af processen.

I studieordningen for semestret lægges der op til at der arbejdes med fire hovedfaser 
i projektet. En analysedel, en skitseringsdel, en syntesedel og præsentation. 
Udarbejdelsen af de enkelte faser sker i flere itterationer, hvorfor faserne først finder 
deres endelige form ved projektets afslutning. Specielt er der en gensidig påvirkn-
ing mellem skitseringsdelen og syntesedelen, da idéer syntetiseres allerede tidligt i 
skitseprocessen, mens der også stadig skitseres i syntesedelen. Opdelingen mellem 
skitsering og syntese er bibeholdt i dette projekt, hvor formgivningsprocessen er 
opdelt i en konceptskitsering og en konceptdetaljering.

Semestrets tema er “integreret bygningsdesign”. Med dette menes, at tekniske, 
funktionelle og æstetiske aspekter øver gensidig indflydelse på hinanden under 
udarbejdelsen af løsningsforslaget. 
Alle tre aspekter indgår derfor i formuleringen af visionen, mens vægtningen mellem 
de tre aspekter varierer igennem projektforløbet, efter en vurdering af, hvilke aspek-
ter, der har størst betydning for oplevelsen af bygningen. Det betyder konkret, at der 
lægges størst vægt på bygningens form, udtryk og funktion under konceptskitserin-
gen, mens de tekniske aspekter inddrages i højere grad under konceptdetaljeringen.

Der vil gennem rapporten blive redegjort for, hvordan redskaber og metoder til behan-
dling af de enkelte aspekter inddrages og tilpasses det forventede detaljeringsbehov. 
Dermed er præsentationen af fagspecifikke metoder også lagt ud til de afsnit, hvor 
de benyttes. Dog opstilles klimatekniske metoder til skitseringsfasen i analysen, hvor 
klimatekniske krav og visioner også beskrives.

Initierende Problem
- Oplæg idéer og visioner fra den interna-
tionale skole og Skpper Clement skolen
- Studeordningen
- Gruppens læringsmål og interesser

Fremtidens Skole
- Definition og metode
- Gennemgang af referenceprjekter
- Beskrivelse af sammenhæng mellem 
pædagogik og arkitektur

Kontekstanalyse
- Præsentation af grund
- Trafik 
- Vind- og støjforhold
- Sol og skygge
- Lokalplan
- Identifikation af kvaliteter i området 

Analyse af eksisterende byggeri
- Præsentation af byggeriet
- Materialer
- Bygningstypologi
- Form og uderum
- Indensørs rum

Indeklima og energi
- Mål og lovkrav
- energi 
- atmosfærisk indeklima
- støj

Opsamling analyse
- Rumprogram
- Målsætninger
- Vision
- Afgrænsning og fokus

AktivitetsplAn For AnAlysen 

AnAlysedel
Områder der vurderes at have væsentlig indflydelse på pro-
jektet undersøges for at finde begrænsninger, retningslinier 
og krav til projektet.
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AktivitetsplAn For Formgivningen

Ydre afgrænsning
Sol og trafik benyttes til at sætte de ydre 
grænser for bygningens grundareal.

Fri skitsering
- og idégenerering, hvor man forholder sig til foregående 
analyse og kvaliteter fra tidligere skitsering.

Workshop og systematisk skitsering
De producerede tegninger diskuteres og der identificeres 
og registreres kvaliteter, der skal indgå i den videre 
skitsering. Modeller bygges på workshop til at llustrere 
idéer og afsøge rumlige kvaliteter

Konceptforslag
Skitseprocessen ender ud med et koncept-
forslag, der indeholder så mange af de ved 
skitseprocessen afklarede kvaliteter som 
muligt.

Konceptdetaljering
De forskellige dele af bygningen, facader, 
planer osv, behandles ud fra de tekniske 
parametre, konceptet finder sin endelige form 
og detaljeres til skitseprojektniveau

skitseringsdel
Skitseringsdelen har til formål at beskrive løsnings-
feltet i så omfattende som muligt. Det handler derfor 
om i første omgang at generere et stort materiale af 
forskellige løsningsforslag, og behandle informa-
tionerne i materialet så systematisk som muligt 
for at fastholde dem til indarbejdelse i et eller flere 
konceptforslag.

syntesedel
Under skitseringen er der taget overslagsmæssigt hensyn 
til projektets tekniske aspekter. I syntesedelen skal disse 
aspekter indarbejdes i mere detaljeret grad. For at der kan 
være tale om integreret design, skal forslaget ikke tilpasses 
én teknisk faktor ad gangen, men alle tekniske faktorer på 
én gang. Jo mere viden, der kan oparbejdes i gruppen før 
projektet låses til færdiggørelse jo bedre.
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SkIpper CleMent Skole

Projektet tager afsæt i en præsentation af Skipper 
Clement Skolen, for at være i stand til at kunne form-
give en tilbygning, der svarer til deres profil og ønsker.
Skipper Clement skole i Aalborg er en privatskole med 
omkring 600 børn. Skolen har 3 spor, hvoraf den ene 
er en international afdeling. Denne har undervisning 
på engelsk for elever, der er bosat i Nordjylland i en 
kortere eller længere periode, samt danske børn, der 
en del af deres skoletid har modtaget undervisning i 
udlandet.
Skipper Clement skoles internationale afdeling blev 
oprettet i 1999 med kun 14 elever og har i dag 68 
elever fordelt på 5 klasser. På grund af det stigende 
antal elever på skolen er der ikke plads på Skipper 
Clement skole til alle eleverne fra den internationale 
afdeling, hvorfor de også har lokaler i en gammel 
kontorbygning på Vesterbro 14., ca. 300m derfra.

Undervisning
Eleverne i den internationale afdeling undervises efter 
en kombination af Cambridge Primary, UK curriculum 
og de danske fællesmål, afhængig af fag.
Eleverne er opdelt i fem “stages” eller klasser ud fra 
deres nivau og aldersgruppe.
Stage 1 holder til i Skipper Clement skolens hoved-
bygninger, mens stage 2-5 og administrationen for 
den internationale afdeling hører til i lokalerne på 
Vesterbro.

Skolen har en tematisk og integreret tilgang til 
undervisningen, hvor eleverne som udgangspunkt 
undervises sammen med deres klasse, dvs. på tværs 
af årgangene. Der er dog opdeling af årgangene i 
enkelte fag, som matematik og engelsk.
På grund af elevernes nogle gange forskellige 
faglige nivau arbejdes der ofte gruppeorienteret, hvor 
klasserne inddeles i mindre arbejdsgrupper.

Tilknyttet Skipper Clement skole er en SFO, der beny-
ttes af både de danske og den internationale afdeling, 
således de internationale elever har mulighed for at 
lære dansk efter skoletid. Den internationale afdeling 
benytter lokaler som laboratorier, gymnastiksal, musik-
lokale, computerrum og bibliotek i Skipper Clement 
skoles hovedbygninger.

Problematikken ligger hermed i at forbedre skolens 
rammer og flytte den internationale afdeling ned til 
Skipper Clement skoles hovedbygning i en ny tilbygn-
ing på stedet, og således samle hele skolen.

Tilbygningen skal placeres øst for skolen, hvor der i 
dag ligger tre villaer, der er købt ud fra formålet at blive 
revet ned til fordel for udvidelsen af Skipper Clement 
Skolen.

Placeringen af den internationale afdeling på Vesterbro 14 i 
forhold til Skipper Clement skoles hovedbygning.

Klasseinddelingen på Skipper Clement skoles interna-
tionale afdeling

Besøg hos Stage 2 på Vesterbro 14 

Klasse Alder Ågang
Primary Stage 1 5-7 år 1,2

Stage 2 7-9 år 3,4
Stage 3 9-11 år 5,6

Senior Stage 4 11-13 år 7,8
Stage 5 11-16 år 9,10,11

Den nuværende Skipper Clement Skoles hovedbygninger. Her 
ses de tre villaer på området, hvor tilbygningen til skolen skal 
placeres.

Den internationale afdeling

Park

Skipper Clement Skoles hovedbygning
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den nye internAtionAle AFdeling
Ud fra besøg på Skipper Clement skoles faciliteter 
er det muligt at opstille en række krav til den nye 
bygning ud fra både elever og læreres ønsker samt 
egne observationer på stedet. Fra ledernes side blev 
udleveret et rumprogram med specifikke krav til den 
nye skolebygning.

Af specifikke funktioner ønskes:

- 9 klasselokaler, hvoraf 4 har håndvask
- 1-2 laboratorier til Natur/teknik og biologi
- Arbejdspladser til lærerforberedelse
- Lærerværelse
- Opbevaring til bøger og andre materialer
- Kontor til skolelederen
- Toiletter
- Mini-teater/fællesrum til 250 personer med plads til 
opbevaring af dramaudstyr og stole
- Skabe til opbevaring af rengøring, mad, osv.
- Elevgarderobe med skabe (helst aflåst)
- Elevfaciliteter til pauser, fx. kantine

Den nye bygnings designudtryk ses vigtig i forhold til 
dens sammenhæng med den øvrige del af skolen.
Det ønskes, at der i designet er taget hensyn til blandt 
andet vedligeholdelsesomkostningerne ved overflader 
der kan holde til meget slid, lydisolering, bortskaffelse 
af affald og energibesparelser ved varme og lys.

For at kunne opfylde elever og læreres behov og krav 
til den nye bygning, er det nødvendigt at undersøge 
Skipper Clement skoles nuværende omgivelser. Her 
undersøges skolens kontekst således en forståelse for 
problematikker i området kan udledes og bruges aktivt 
i den efterfølgende formgivning.

BILLEDER INDE FRA SKOLEN OG 
SKOLEGÅRDENØnsker FrA de yngre elever

 - Mere plads, både i klasseværelse og på fællesar-
ealer.
- Der skal være plads til at kunne lege i klasselokalet, 
et legehjørne.
-Klasselokalet skal være deres eget og skal ikke 
bruges af andre klasser.
- Der skal være flere muligheder for at afholde forskel-
lige timer i basisklasselokalet.
- Egen legeplads.
- Plads til at have en computer i rummet.
- En kantine eller et andet sted at kunne spise i stedet 
for at sidde i klasselokalet.
- Et køkkenområde.
- Mulighed for at sætte deres eget præg på lokalerne, 
f.eks. ved at male på væggene.

Ønsker FrA de store elever
- Et sted uden for klasselokalet, hvor der kan holdes 
pause indenfor.
- Hyggehjørne i klasselokalet.
- Mulighed for at kunne komme udenfor direkte fra 
klasselokalet.
- Plads til gruppearbejde i mindre grupper
- Fleksibel indretning (fx. borde med hjul)
- Mulighed for at spise uden for klasselokalet
- Garderobe tæt på klasselokalet

Ønsker FrA lÆrere
- Mere plads i det enkelte klasselokale.
- Mere plads til opbevaring.
- Arbejdspladser og computermuligheder for lærerne til 
forberedelse af timer.
- Plads til at tage elever til side til enkeltundervisning.
- Rum til pauser uden børn
- Mulighed for mere opbevaringsplads til undervisn-
ingsmaterialer.
- Smartboards (digital tavle) i hvert lokale

Børnene fra den internationale afdeling leger i dag i frikvarterene 
på en parkeringsplads

Undervisningen inde i klassrne foregår ved at placere eleverne i 
små grupper inde i klassen.

Pause for stage 1, hvor de bruger en madras, der danner ram-
merne for et legehjørne.
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kontekStAnAlYSe

Skipper Clement Skolen ligger på Gammel Kærvej, tæt ved Aalborg centrum. Grunden er placeret centralt i Aalborg lige over for 
Kildeparken, som er en af byens mest benyttede parker. I nærområdet findes desuden skovdalen, et større bakket skovområde, 
hvor blandt andet Aalborg Tårnet er placeret. Syd for grunden ligger skolens boldbaner.
Mod øst ligger jernbanen og Aalborg Station, der har togparkering på mange spor direkte ud for skolen. 

Vinklerne markerer, hvor fotografierne er taget fra. 
Ved et nærmere kig på projektgrunden ses det, hvordan Skipper 
Clement Skolen ligger tæt omkranset af andre funktioner. 

AAlborg

Kildeparken

Murermestervillaer

Boldbaner

Jernbanen

Østre Allé

Industri

En analyse af området omkring Skipper Clement Skolen 
skal danne en forståelse af det ekisterende byggeri og de 
kontekstmæssige parametre, der vil have stor betydning for 
en tilbygnings udformning.
For at beskrive områdets ydre fysiske parametre foretages en 
mapping af området, hvor blandt andet klimaets påvirkninger 
undersøges. Således vil kontekstanalysen blive en af forud-
sætningerne for de arkitektoniske overvejelser i projektet.

100 m

Kirkegård Kirke Banegård

Shoppingcenter

Busstation Jernbanespor

Postdanmark

Villakvarter

Sygehus

Ringvej

Karrerbebyggelse
Kongress- og 
kultur Center

Kildeparken

MØLLEPARKEN

1

3

4
5

6

7
8

2
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nord
Skolen grænser op til Kildeparken mod 
nord. Kildeparken er koblet på midtbyen 
med en tunnel fra banegårdspladsen 
og under jernbanen. Området er delvis 
åbent med grønne plæner, legeplads en 
lille sø, spredte træer og statuer. Parken 
er især kendt for at danne rammerne 
om afslutningen på det store karneval i 
Aalborg. 

Jernbanen

Øst
Bag et hegn ligger jernbanearealerne, 
hvor der ofte ses parkerede toge. Det 
store område er goldt, fladt og præget 
af de mange jernbane spor, Den østlige 
side danner derfor en skarp kant mod 
området. Der er ingen bebyggelse og 
derfor heller ingen skygge eller læ fra 
denne side.   

syd
Mod syd ligger Østre Allé. Denne er 
rimelig trafikeret, hvilket giver støjgener, 
især fra udryknings køretøjer til sygehu-
set. Vejen er forsøgt afskærmet med be-
voksning på skrænten ned mod skolen. 
Skrænten op til vejen er 4 m for at føre 
bilerne over banearealet. Derved dannes 
en veldefineret kant og skyggegiver mod 
syd. Der fører en trappe fra skolen op til 
vejen samt en sti under vejen.

vest
Skolen grænser mod vest op til et bånd 
af store murermestervillaer. Dette ligger 
i stor kontrast til området mod øst og 
placerer derved skolen i et særpræget 
krydsfelt.

1 3 5 7

2 4 8

13

6
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vind

4

1

2 3

1

2
3

I Daanmark kommer vinden hovedsageligt fra vest 
og vest-sydvest. Volden mod syd og beplantningen 
af denne, samt haverne omkring villahusene mod 
vest danner gode læforhold i udearealerne omkring 
skolen. Derimod er området meget åbent udover 
banearealerne mod øst, hvor der er en væsentlig 
vindfaktor. På nuværende tidspunkt vil en østvind 
accelerere imellem villaerne og ind i skolegården.

Mod øst paserer tog jævnligt forbi grunden, hvilket 
medfører støj og vibrationsgener. Som støjbarierer 
er der kun en tyndt buskads, der gror op af hegnet 
omkring banearealerne. Mod syd ligger en tung 
trafikeret vej, hvilket også giver støjgener. Det 
hjælper lidt at volden op mod vejen er beplantet. 
Om vinteren når træerne mod syd og buskadset 
mod øst står uden løv øges generne fra tog- og 
biltrafikken. 

stØj

15%

10%

5%
5%

BILTRAFIK

TOGTRAFIK

kig og synlighed

Vinklerne illustrerer, hvor skolen kan ses fra og hvor der 
i nærkonteksten findes kvaliteter som ønskes anvendt.
1. På grund af sin størrelse skiller skolen sig ud fra 
de omkringliggende villaer. Det er hovedsageligt kun 
beboere og brugere af skolen, der færdes her.
2. Skolen kan om vinteren ses fra kildeparken, dog 
gemt bag større bevoksning.
3. Fra jernbanestationen kan skolen ses bag kilde-
parken, men det vil kræve en meget markant bygning 
for at skabe fokus.
4. På grund af banearealernes lave højde er der god 
eksponering mod syd-øst. Mange billister passerer forbi 
her dagligt. Der er dog ikke frit udsyn for almindelige 
personbiler, da disse er lavere.
1. Den eneste reelle mulighed for en fysisk kobling til 
nærkonteksten er kildeparken mod nord.
2. Banearealerne er flade og det giver derfor gode 
muligheder for udsigt ud over området.
3. Fra 3-4 sals højde er der udsigt mod syd over vejen.
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sol

For en skole er det relevant at se på sol og skygge-
forhold imellem 8:00 og 15:00. Dette betyder især, 
at skyggende objekter mod øst og syd vil have stor 
indflydelse på udearealerne ved skolen. Som det 
ses på figur x kaster volden mod syd lange skygger i 
skolegården om vinteren. Det hjælper dog at træerne 
står uden løv på denne årstid. Ved forår og efterår har 
højden på bebyggelsen mod øst stor betydning for 
solforhold.

Tidspunkterne for soldiagrammer er valgt ud fra frik-
vartererne på skolen.

21. Marts  kl.10.00 21. Marts kl. 13.00

21. December kl. 10.00 21. December kl. 13.00

NORD

SYD

Ø
ST

VEST

SOMMER

JÆVNDØGN

VINTER
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trAFik
Øst for projektgrunden danner banearealerne en 
stor barriere for koblingen mellem projektområdet og 
midtbyen. Mod syd grænser grunden op mod en vej, 
hvorfor koblingen her også begrænses.
Derved ligger grunden i et hjørne med sin største 
visuelle eksponeringsflade mod syd og øst, men 
uden meget blød trafik forbi grunden. 
Områdets stier har til hovedformål at sikre eleverne 
en nem og sikker adgang til skolen, hvilket på 
nuværende tidspunkt er opfyldt.
Da skolen kun har en indfaldsvej til biler nord/vest 
for grunden betyder det at denne er meget trafikeret 
når børnene møder i skole om morgenen samt om 
eftermiddagen når børnene hentes. Dette betyder 
at vejen er meget trafikeret på nogle tidspunkter af 
døgnet.

Biltrafik

Let Trafik

Parkering
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For at kunne forholde sig til området, studeres grundens lokalplan, 09-051, der er 
fra 2001.
Udformningen af projektet vil tage højde for lokalplanens oplysninger, krav og 
parametre, og med mindre andet er anført, vil dette blive overholdt.

Bygninger må opføres med højst 3 etager og ingen bygningsdel må være højere 
end rygningens nuværende højde på Skipperhuset. Højden måles som et vandret 
plan, der tangerer Skipperhusets rygning.

Ny og ændret bebyggelse skal sikres mod støjgener fra Østre Allé og jernbanen. 
For at sikre et acceptabelt støjniveau i bebyggelsen, fastsætter lokalplanen, at be-
byggelsen skal udføres på en sådan måde, at det indendørs støjniveau fra vej- og 
togtrafikken ikke overstiger 35dB(A) i opholdsrum og 55dB(A) på
udendørs opholdsarealer.

Facader skal fremtræde helt eller delvist i blank murværk, som pudset eller vand-
skuret murværk, som facader beklædt med træ eller udført i transparent glas.

Tagbeklædning skal udføres i skiffer, sort eternitskiffer eller tagpap.

Beplantning, belysning og befæstelse af ubebyggede arealer skal udføres, så 
området fremstår med et grønt præg med løvfældende træer.

Der er ikke kendskab til, at der inden for lokalplanområdet er deponeret affald eller 
har været aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening af jorden. 

lokAlplAn
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Skipper Clement Skoles nuværende bygninger ligger i dag som en tæt klynge på 
grunden og omkranser den centrale skolegård. De mange forskellige bygningers 
udtryk er nødvendige at undersøge således den nye tilbygning kan forholde sig 
aktivt tll sine omgivelser.

Skolen er bygget over flere omgange, hvilket medvirker til en stor adspredelse i 
byggestilen for de forskellige bygninger, fra forskellige perioder. 
Skolen består af i alt  8 bygninger, hvoraf de tre er indkøbt med henblik på 
nedrivning for at give plads til den nye tilbygning. De resterende bygninger er 
placeret som en sammenhængende struktur, dog uden en gennemgående 
forbindelse indvendigt. Her dominerer den sammenhængende bygningsmasse 
grunden og definerer dennes kanter mod nord, samtidig med, at de danner ram-
men om skolegården. Bygningernes højde og tyngde giver skolegården et lukket 
og privat udtryk. 

Bygningerne skaber også en tydelig retning for skolegården og dets rum. Ret-
ningen defineres ligeledes af en å, der løber gennem skolegården fra syd mod 
nord.

For at få en større forståelse af det eksisterende byggeri og skolegården, analy-
serers dette dybere i det følgende afsnit. 

Skolens ældste bygning byg-
get i 1900, 320 m².

Skolens hal bygget i 
2001, 550 m².

Fordelingsrum 45m2, år 2000

Hovedindgang 80 m² år 2000

Bygget i 2000, 280m2

Træskur til legepladsen

Retningen i skolegården

Skipperhuset bygget i 
1906, 225m2

3 villaer, hver 
100m2, fra 1900

AnAlyse AF eksisterende skolebygninger
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skolens indretning og Flow
Skolens opbygning og indretning er meget præget af 
de mange tilbygninger, der skyder ud fra hinanden. På 
grund af den meget sammensatte struktur er det der-
for ikke muligt at gå fra hovedindgangen til Skipperhu-
set (østlige fløj), hvilket betyder, at en kobling fra den 
kommende tilbygning til Skipperhuset ikke vil forbinde 
tilbygningen med hovedindgang og administration.
Denne sammensætning af de nyere tilbygninger og 
de gamle skolebygninger skaber en del gangareal, 
hvilket forstyrrer strukturens synlighed af passager og 
gennemgange.
Skolens indre sammensætning virker ikke logisk, 
men er først og fremmest indordnet efter, hvor det var 
muligt at placere de forskellige funktioner og forbinde 
dem. 

Stue

Stue

Stue

Stue

Stue Stue

kÆlder 1:1000

stUe 1:1000 1. sAl 1:1000

Stue

Stue

Klasselokaler
Gangareal

3. sAl 1:10002. sAl 1:1000

Hovedindgang

Faglokaler

Bibliotek

Kantine
Hal

Administration

grUndplAner

Skipper Clement skoles nuværende indretning af 
lokaler er meget præget af de mange tilbygninger, 
hvor hver bygning har sin egen logisitk og indret-
ning.
Skolens hovedindgang fungerer som det 
centrale rum  der fordeler direkte til bibliotek, 
administration, kantine. En trappe fører op til 
hjemlokalerne.

Pilene viser fordeligsvejene fra hovedindgangen og ud 
til de forskellige bygninger. Da der ikke er gennemgang 
mellem de forskellige bygninger er det nødvendigt at gå 
udenfor for at komme ind i Skipperhuset.

Opstalt af Skipper Clement Skole set fra syd. Højderne på 
skolens bygninger er markeret.

12m 13m18,8m 13,5m 9,5m
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En tilbygning fungerer som indgangsparti og transitrum til og 
fra skolegården.

Hal og værkstedslokaler.

Et nyt tiltag til skolegården, er et træskur, der rummer klatre 
væg, og opbevaring af legeredskaber.

Skolegården set fra syd, hvor en å slynger sig igennem rum-
met.

Villaerne bliver brugt som undervsningslokaler, og ligger, hvor 
den nye tilbygning skal placeres. 

det nUvÆrende byggeri
Det nuværende byggeri undersøges med henblik på 
materialer og bygningernes udtryk således dette kan 
bruges som en aktiv parameter i formgivningen. Her 
undersøges både materialevalg, overgange mellem 
materialer og de forskellige tilbygningers arkitektoni-
ske betydning for skolen.
Bygningernes materialer består hovedsageligt af rød 
tegl, træ, stål og glas. Det dominerende materiale er 
røde teglsten, der har forskeligt udtryk og forbandt 
på de enkelte bygninger. Teglstenene er deved det, 
der forbinder skolens forskellige stilarter således der 
opnås en sammenhængende struktur.

Skipper Clement skole set fra Syd
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overgAnge

Alle materialer samles i dette hjørne. De to 
bygninger mødes og slutter sig om hinanden.

Ståltrappen fører forbi den gamle bygning og 
møder den nye.

Hallens træfacade møder trapperummets 
facade.

Ved sammensætningen af bygningerne har der 
været en bevidsthed om at synliggøre mødet 
mellem materialerne.

Inde i den nye tilbygning står den rå mur fra det 
originale byggeri frem i rummene.

Træbeklædningen møder den røde teglvæg 
direkte. Stålkanten står imellem de to mate-
rialer.

Skolens ældste bygning bryder frem bag de 
nyere bygninger.

Vinduesrammerne på den gamle og den nye 
bygning har forskellige materialevalg og udtryk.

Skipper Clement skole set fra Nord
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3.
2.

4.

6.

5.

1.

Skolegården appelerer ikke til de ældste elever, hvorfor 
de hovedsaglig opholder sig på gangene eller i klasselo-
kalerne i frikvartererne.

Arealer der oftest bliver benyttet af de mellemste elever.
4. Mulighed for at spille mur
5. Træskur der fungerer som klatreskulptur.

Områderne er fortrinsvis benyttet af de yngste elever. 
1. Åbent areal, bl.a. benyttet til sjip
2. Bålplads
3. Gynger

skolegården
Skolegården er vinklet på bygningerne, 
og åbner sig op mod volden på den 
sydlige del af grunden. Dette er med 
til at skolebygningerne synes mindre, 
og volden større. Skolegården og 
bygningerne indgår i en sammenhæng, 
således at bygningerne definerer 
en niveauforskel i gården, hvorved 
skolegården underindeles i mindre rum.
Skolegården er rigtig godt udnyttet med 
mulighed for mange forskellige aktiv-
iteter og er derfor meget velfungerende 
og bliver flittigt benyttet i elevernes 
frikvarterer.
En å snor sig ned mellem de anlagte 
funktioner.

3 1 4 6
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opsAmling på kontekstAnAlyse
Skipper Clement skoles placering i Aalborg er meget central, Vest for jernbanestationen. Skolen ligger dog i et hjørne mellem en stor trafikret vej og jernbanesporet, hvilket 
betyder, at de bløde trafikanter, som gående og cyklister ikke passerer forbi skolen, også selv om der nord for grunden ligger en af Aalborgs mest benyttede parker. Trafikken 
til grunden er meget formålsbestemt fra folk, der har ærinder i området. Dette gør at skolen får et meget beskyttet og privat beliggenhed, trods den centrale placering. Skolen 
lukker sig derved om sig selv og eksponerer sig ikke udadtil i nogen retninger, og selvom skolen er synlig, både fra Østre Allé, Kildeparken og rutebilsstationen, lægges der 
ikke mærke til det ordinære røde teglbyggeri. 
Placeringen gør, at der dannes stærke og klare rammer omkring den ret begrænsede projektgrund. Områdets placering dikterer derfor i høj grad det udtryk den nye tilbygning 
kan få og det areal, der kan benyttes. Det begrænsede areal til den nye tilbygning betyder også, at det ikke er muligt at lave om på det kontekstmæssige, da der hverken kan 
udvides mod Syd, Nord eller Øst. Mod Vest ligger skolegården, der med dets allerede begrænsede areal ikke ses en fordel i at fratage areal fra uden at give noget igen.
Området er derudover præget en af række klimatiske- og kontekstrelaterede udfordringer blandt andet på grund af den hårde trafik omkring grunden, der nemt kan give gener 
i form af støj. Samtidig ses der en udfordring i at få så meget sol ned i skolegården som muligt, da bygningen skal ligge lige øst for denne og derfor vil danne skygge der.

Skolen består af en meget sammensat strukur at bygninger fra forskellige stilarter og perioder, sat sammen i en helhed. Tilbygningen ønskes derfor at indgå som en del af 
denne sammenhæng, således den tydeligt er den del af skolen og ikke er en selvstændig instituton.
Arkitektonisk skal tilbygningen dog stå frem med et nutidigt og selvstændigt udtryk, således det tydeligt er en nyere tilbygning i forhold til de nuværende og også på denne 
måde indikere at den nye tilbygning har en anden funktion i og med det er en international afdeling.

Flowet mellem de mange bygninger er præget af at bygningerne ikke hænger indbyrdes sammen, hvorfor udearealerne og skolegården fungerer som transitrum. Dette 
betyder at skolens indre samlede struktur ikke findes og logistikken ikke er logisk opbygget. Der skabes en stor del gangareal og mange områder, der kun benyttes til transit. 
Tilbygningen vil ikke kunne forbedre skolens samlede logistik, medmindre der foretages store tiltag på hele skolen. Dog ønskes det at tilbygningen selv skal være logisk 
opbygget og nem at navigere i.

Skolegården er meget velfungerende og benyttes meget af de mindre børn i frikvartererne. Også efter skoletid benyttes skolegården meget i forbindelse med skolens SFO. 
For de større elever er der ikke rigtig plads til ophold i den lille skolegård. Dette betyder at de ældste elever i høj grad mangler opholdssteder, hvorfor det ønskes at give dem 
bedre vilkår.

Området er underlagt en stram lokalplan, der dikterer, at bygningen ikke må overstige højden på Skipperhuset, skal afskærme mod støj fra jernbanen og vejen, og materia-
levalget skal træffes indenfor et meget begrænset udvalg. Umiddelbart er det ikke ønsket uforbeholdent at overholde dette, men reglerne tages med i argumenteringen for 
eventuelle valg under skitseprocessen.
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freMtIdenS Skole

For at kunne skabe den nye tilbygnings indre rum-
ligheder efter lærenes og børnenes behov, undersøg-
es fremtidens skole. Det undersøges, hvilke parametre 
der bruges i skolebyggeri i dag, samt de pædagogiske 
visioner der i dag er for folkeskolen og dens bygninger. 
Det ses samtidig på, hvordan arkitekturen skaber rum 
for både leg og læring, samt hvordan undervisnings-
formerne har ændret sig gennem tiden.

Fremtidens skole

Indenfor de seneste årtier er der sket store forandring-
er indenfor undervisning og pædagogik i den danske 
folkeskole. Den traditionelle opdeling af undervisning 
er ikke længere den dominerende undervisningsform, 
der er erstattet af et tværfagligt projektorienteret 
undervisningsgrundlag. Grænserne mellem de enkelte 
fag er dermed mere flydende, da der ikke længere 
skælnes direkte mellem boglige og praktiske fag, men 
der i højere grad lægges op til en implementering af 
begge aspekter i undervisningen. Eksempelvis lægges 
der, i et fag som historie, der tidligere har været et fag 
præget af tavleundervisning, op til at eleverne indgår 
mere aktivt i undervisningen gennem gruppearbejde, 
workshops, teater eller værkstedsdage. På denne 
måde er eleverne i højere grad med til at præge 
undervisningen. 

Ændringen i undervisningen er resultatet af de nye 
pædagogiske grundprincipper i forhold til undervisn-
ing og indlæring. Eleverne anskues i højere grad som 
individer med forskellige kompetancer, hvilket i høj 
grad stiller krav til en differentieret undervisning, der 
tager højde for den enkeltes styrker og svagheder. Det 
skal således være muligt at arbejde klassevis, i mindre 
grupper, parvis og individuelt, og der lægges i det hele 
taget stor vægt på en mere aktiv læring, der svarer til 
nutidens dynamiske pædagogiske forestillinger. 
De nye undervisningspricipper stiller en række nye 
krav til de fysiske rammer i folkeskolen. De før meget 

stationære undervisningslokaler med en klar orienter-
ing mod tavlen og katederet, lægger op til den skarpe 
opdeling af fagene, som ikke længere er idealet i 
undervisningssituationen. Den tværfaglige undervisn-
ing stiller derfor krav om åbenhed og fleksibilitet i 
rummene, der imødekommer de forskellige undervis-
ningsformer.

I takt med den ændrede pædagogik i folkeskolen, er 
der kommet fokus på elevernes daglige trivsel, fysisk 
såvel som psykisk. 
Undersøgelser har vist, at indeklimaet har stor indfly-
delse på elevernes indlæring og koncentrationsevne. 
[Lyset i skolen] Specielt er god dagslysforsyning 
og naturkontakt med til at fremme indlæringen. Det 
er derfor afgørende, at det fysiske arbejdsmiljø er 
optimalt. Dette er dog ikke den eneste faktor, når det 
kommer til elevernes trivlsel, da det psykiske miljø på 
skolen også spiller en afgørende rolle. Det er vigtigt at 
eleverne får et tilhørsforhold til stedet, at de føler sig 
trygge og velkomne, blandt andet ved at kunne sætte 
et personligt præg på deres omgivelser.
Det er dermed afgørende, at de fysiske omgivelser 
kan tilpasses de mange forskellige undervisningsform-
er og virker stimulerende på elevernes nysgerighed og 
fantasi.

Sammenspillet mellem pædagogikken og den arkitek-
toniske udformning er dermed afgørende i fremtidens 
folkeskole. Her henvises især til skolens rammer i 
forhold til elevernes psykiske trivsel på skolen. For at 
undersøge denne sammenhæng nærmere analyseres 
tre nybyggede skoler af meget forskellig karakter.  

SKOLEN FINDER STED – ANALYSEMETODE
Denne analysemetode benyttes til at vurdere eksis-
terende værker, ud fra deres evne til at skabe samspil 
mellem pædagogikken og arkitekturen. Det undersøg-
es, hvordan udformningen har direkte eller indirekte 
indflydelse på brugerens adfærd og aktiviteter i et 
givent rum eller område. [Skolen finder sted]

Analysemetoden tager udgangspunkt i fem ‘rum’;
det sociale rum, handlingens rum, det adfærdsreg-
ulerende rum, det betydningsbærende rum og det 
stemte rum. Disse vurderer alle hver deres aspekt af 
samspillet mellem de pædagogiske og de arkitektoni-
ske tanker, og bruges her til at undersøge samspillet i 
tre cases. 
De tre skoler er alle nyere skolebygninger, med 
forskellige bud på, hvordan fremtidens skole kan 
udformes. Dermed ses, at de nye principper kan 
omsættes til arkitektur på meget forskellig vis.
Efter endt analyse omsættes punkterne i neden-
stående diagram, der giver et nemt og overskueligt 
billede på kvaliteterne og manglerne på de enkelte 
skoler.

Analysemetoden bruges her med henblik på at kunne 
differentiere skolens forskellige arkitektoniske rum, for 
bagefter at kunne sammenligne kvaliteter og problem-
stillinger fra de enkelte skoler.

Analysekompasset benyttes som vurderingsværktøj i analys-
en af de tre cases. Graden af punkterne vises ud af akserne, 
hvor nulpunktet er i centrum.

DET SOCIALE RUM

BETYDNINGS-
BÆRENDE RUM

DET STEMTE RUM

HANDLINGENS 
RUM

ADFÆRDS-
REGULERENDE RUM
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Her vurderes skolens evne til at forberede børnene på at kunne navigere i samfundet. 
Der skelnes mellem hård og blød funktionalitet, hvor hård funktionalitet ses, hvis aktiviteterne for et rum og en handling er fastlagt på 
forhånd. Altså er rummet højt funktionelt kodet og er ikke til at ændre.
Ved blød funktionalitet har rummets funktion derimod en mere åben tolkning, således rummet kan tilpasses den øjeblikkelige situation.
Samtidig undersøges rummets evne til procesrelateret arbejde med sammenkobling af flere aktiviteter i en løbende udvikling, samt om rum-
met giver mulighed for funktionel differentiering, hvori forskellige aktivitetsformer kan foregå. 

Arkitekturen og rummets stemning beskrives i ‘det stemte rum’. Atmosfære, stemthed og sansernes oplevelse af rummet er med til at give 
en ny beskrivelse af den rumlige kvalitet. 
Rummet beskrives altså som det opleves og det ses, hvordan rummet påvirker elevernes hverdag. Der er eksempelvis stor forskel på om 
eleverne befinder sig i små mørke rum fremfor store, åbne og lyse rum.

det stemte rUm

Dette analysepunkt skal udmunde i en afkodning af rummet og de fysiske omgivelser. 
Skolen ses som en by i sig selv, der repræsenterer hele samfundet, hvorfor eleverne danner et billede af det samfund skolen er en del af ud 
fra skolens arkitektur.
Det er derfor nødvendigt, at arkitekten ved udformningen af en skole forholder sig til de holdninger værket skal afspejle. Eksempelvis kan 
det undersøges om der er forskelsbehandling på klassetrinnene og om læreværelset er et autoritært afsidesliggende rum, eller et åbent rum 
i tilknytning til eleverne. Alt sammen er med til at give eleverne et billede på hele samfundet, hvorfor arkitekturen udtrykker en speciel holdn-
ing eller et symbol på et samfundssyn.

det betydningsbÆrende rUm

det AdFÆrdsregUlerende  
rUm

hAndlingens rUm

det sociAle rUm

Arkitektur vil altid påvirke adfærden i et rum og vil derfor kunne bruges effektivt til at styre og regulere elevernes adfærd. Udformningen 
skal være med til at understøtte skolens pædagogiske regler og definere den styring og de koder, der skal til for, at skolens magtstruktur 
understøttes.
Arkitekturen er med til at opretholde skolen som et lille samfund i samfundet med egne regler og normer.

Punktet ‘det sociale rum’ definerer menneskers forhold til hinanden, samt kommunikationen mellem mennesker gennem arkitekturen. Der 
skal være mulighed for god kontakt elever imellem og mellem elever og lærere. Arkitekturen skal opfordre til at styrke og strukturere et fæl-
lesskab. Skolens forskellige former for rum placeret ud fra skolens sociale aktiviteter skal give muligheder for både socialt udadrettede og 
indadrettede funktioner.
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Asgård skole
Asgård skole beliggende i Køge er tegnet af arkitek-
terne Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma AS og opført 
2001-2005. I udformningen er der blandt andet lagt 
vægt på at designe en folkeskole til det nye århun-
drede, hvorfor skolen er opdelt i flere selvstændige 
enheder, der kan bruges til mange forskellige formål 
og forskellige brugere. Bygningerne er udformet ud 
fra et ønske om overskuelighed i forhold til skolens 
forskellige funktioner, hvilket er gjort i forhold til brugen 
af materialer i rummet og rummenes størrelse. Skolen 
er opdelt i fem bygninger placeret omkring et stort 
fælles torv, der danner et centrum i bebyggelsen. På 
skolen er der især lagt vægt på at integrere udeareal-
erne med indearealerne, således overgangen mellem 
dem bliver mindre. 
Skolen er integreret med en SFO, i et tæt samarbejde. 
På denne måde arbejder pædagoger og lærere tæt 
sammen omkring eleverne, hvilket giver eleverne en 
tryghed og sikkerhed for at deres behov tilgodeses i 
flere forskellige situationer.
I den følgende analyse tages der udgangspunkt i én af 
bygningerne, indeholdende indskolingen, der ses som 
repræsentativ for hele skolens rumlige organisering. 

DET SOCIALE RUM
I de enkelte bygninger findes mindre fællesrum, hvor 
afdelingens elever kan samles. Dette er et aflukket 
fællesrum, der giver mulighed for at arbejde sammen i 
mindre grupper. Her er blandt andet indrettet en hems 
med puder, der bidrager en hyggelig atmosfære, mens 
resten er indrettet som et ekstra legerum.
I forbindelse med indskolingens bygning ligger også 
skolens SFO, hvorfor eleverne får et stærkt tilhørsfor-
hold til og et mere hjemligt billede af skolen, da det 
både bruges til undervisning og leg.
Omkring hver bygning er der skabt mindre uderum 
med nicher og små haver, hvor der kan opholdes i 
mindre grupper.

Indenfor hver bygning opstår en stærk fællessk-
absfølelse omkring det lille samfund. Derimod har 
eleverne umiddelbart ingen relation til eleverne i de 
andre bygninger, hvorfor det kan virke fremmed ved 
oprykning til næste klassetrin.

HANDLINGENS RUM
Inden for den enkelte bygning fungerer fællesareal-
erne både som gangareal, undervisningsareal og 
legeareal. I tæt forbindelse med fællesarealet ligger 
klassetrinnenes basislokaler , hvilket giver mulighed 
for at inddrage fællesarealet aktivt i klasseundervis-
ningen. Samtidig er der mulighed for at skabe visuel 
forbindelse mellem klasselokalet og fællesarealet, ved 
at trække opslagstavlerne til siden, der dækker over et 
hul mellem lokalerne.

Alle basislokaler har direkte udgang til fællesrum og 
udeareal, hvilket gør arealerne nemt tilgængelige og 
på samme tid giver en tryghed ved brugen.
Især i fællesrummenes indretning er der lagt vægt 
på blød funktionalitet, men osse i skolens udearealer 
lægges der op til kreativ leg.

DET ADFÆRDSREGULERENDE RUM
På Asgård skole er der fokus på at bruge ud-

Hver klasse har sit eget lokale, i forbindelse med et 
stort fællesareal der deles med andre klasser.

Skolen er bygget op omkring et centralt torv, hvor en 
stor fællesbygning, indeholder kantine, administration 
og teater ligger, mens undervisningen foregår i mindre 
bygninger omkring. 

Skitse af situationsplan

klasselokale

Fællesareal

klasselokale

kla
ss

elo
ka

le klasselokale
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erummene i lige så høj grad som inderummene, 
hvorfor der er skabt flydende grænser mellem ude og 
inde. Kvaliteterne af det ydre rum ses derfor vægtet 
ligeværdige med bygningernes kvalitet.
Eleverne på Asgård skole er overflyttet fra en gammel 
skole, hvorfor også traditionerne fra den gamle skole 
er flyttet med. Både i form af lærernes undervisnings-
former men også i forhold til den adfærd eleverne 
havde tillært sig gennem den gamle skole.
Dette betyder at rummene først bliver brugt til deres 
fulde, når en omstillingsproces for både lærere og 
elever er sket.

DET BETYDNINGSBÆRENDE RUM
Skolen ligger som et lille samfund i sig selv i landska-
bet og er opbygget som en lille klyngelandsby. I de 
forskellige bygninger ligger indskoling, mellemskole, 
overbygning og fælleslokaler. Denne opdeling går ind 
og mindsker fællesskabet mellem de ældste og de 
yngste elever, men modsat går det store udendørs 

legeareal ind og samler skolen, med nicher og 
forskellige former for rum, der kan bruges af alle 
skolens årgange.
De lave et-etagers skolebygninger med skrå tage 
og træbeklædning danner intime og nære udreum,  
men danner samtidig indvedigt rum med masser af 
lys og højt til loftet.

DET STEMTE RUM
Skolen har, på trods af de mange muligheder for 
flydende grænser, en opdeling af rummene. Dette 
ses både i skolens overordnede situationsplan, 
men også i  de enkelte bygninger, hvor for eksem-
pel en tumlesal går ind og definerer klart, hvilken 
stemning, der ønskes i rummet.
Placeringen af SFO sammen med skolen er også 
medvirkende til at give rummene en ny dimension 
i og med de både skal opfordre til undervisning 
på nogle tider af døgnet og på andre tider til leg. 
Rummenes karakter og stemning ændres derfor i 
løbet af dagen.

Asgård skoles store fokus på sammenkoblingen af 
skole og SFO, bevirker at der er en god kobling mel-
lem leg og læring, mens der samtidig er rum og mu-
lighed for begge dele. Den fleksible indretning mellem 
basislokalerne og fællesarealerne samt deres tætte 
forbindelse, betyder at hele skolen kan inddrages til 
undervisning og danner et hjemligt sted for eleven, der 
får et nært tilhørsforhold.
Fællesarelernes nærhed til basislokalerne betyder 
også at flere lokaler vender ud mod fællesarealerne 
og opfordrer til samvær mellem de enkelte klasser.
Bygningernes fællesarealer er afstemt klassetrinenes 
behov, eksempelvis med plads til leg ved indskolingen.
Asgård skoles vægtning af uderummet, betyder 
en stor del for opfattelsen af skolerummet. Der er 
skabt en klar forbindelse mellem bygningskroppe og 
uderum således de definerer og supplerer hinanden. 
Bygningernes kvaliteter afspejles i uderummene og 
omvendt, hvormed deres samspils betydning for 
skolens pædagogik understreges.

I basislokalet findes opslagstavler, der kan hejses op, 
således der skabes visuel kontakt med fællesrummene.

Indskolingens fællesrum opfordrer til kreativ leg

Analysekompasset for Asgård Skole

DET SOCIALE RUM

BETYDNINGS-
BÆRENDE RUM

DET STEMTE RUM

HANDLINGENS 
RUM

ADFÆRDS-
REGULERENDE RUM
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hellerUp skole 
Hellerup folkeskole er beliggende på de tidligere 
fabriksarealer i Tuborg syd-området  og er tegnet 
af arkitekterne Arkitema og Cebra. Skolen er opført 
i 2002 og adskiller sig markant fra den traditionelle 
folkeskole i tilgangen og opfattelsen af undervis-
ningssituationen, såvel som i det arkitektoniske 
udtryk.
Skolen stiler efter at forberede eleverne på frem-
tidens arbejdsmarked og de udfordringer og krav 
dette stiller til det enkelte individ. Skolen er derfor 
bygget op omkring en projektorienteret arbejdsform, 
som erstatning for den traditionelle tavleundervisn-
ing. Eleverne opfattes som aktive medspillere i 
undervisningssituationen, og der lægges vægt på 
en dialog mellem lærer og elever. Eleverne anses 
som individer i fællesskabet, og der tages derfor 
så vidt muligt hensyn til hvordan den enkelte elev 
bedst tilegner sig viden og færdigheder inden for de 
forskellige fag. Undervisningen er derfor kend-
etegnet ved forskellige samarbejdssituationer og 
relationer elever og lærer imellem, i et mangfoldigt 
miljø. Dette bygger på tillid til den enkelte elevs 
evner til at tage del i og ansvar for deres egen 
skolegang. Denne arbejdssituation kommer også 
stærk til udtryk i skolens arkitektoniske udformning.
Skolen er opbygget som åbne plan i tre etager. 
Hvert plan er inddelt i mindre zoner, der fungerer 
som hjem-områder for tre til fire klasser af forskellig 
årgang. 

DET SOCIALE RUM
Skolens pædagogiske vision og inddeling af rum gør, 
at eleverne mødes på tværs af køn og alder.
Hvert hjemområde er opdelt i mindre zoner og har 
tilknyttet en Base og en Kube. Basen er en sekskan-
tet enhed opført af mobile skillevægge, hvilket giver 
mulighed for at mindre grupper kan samles i undervis-
ningssituationer såvel som i pauser.
Kuben erstatter det traditionelle læreværelse, da 
læreteamet tilknytter sig direkte til hjemområderne, 
hvorved afstanden mellem lærer og elev mindskes. 
I tilknytning til Kuben er der et tutor-rum, hvor der er 
mulighed for at undervise eller have samtaler med 
få elever ad gangen i rolige omgivelser. Basens og 
Kubens rum underopdeler, afskærmer og definerer 
hjemområderne i forskellige zoner, for eksempel et 
område med computere eller et læsehjørne. 
Det frie plan opdeles således i mindre områder 
af mere eller mindre privat karakter, hvilket giver 
mulighed for en veksling i undervisningsformer samt 
forskellige former for fordybelse.

HANDLINGENS RUM
Det åbne plan medfører at funktioner og rum flyder 
sammen, hvilket er karakteriseret ved blød funktion-
alitet og fleksibilitet i indretningen. Der er mulighed 
for at præge de forskellige rum i mange retninger, og 
ændre på de forskellige zoneinddelinger af hjemom-
råderne, således at disse fungerer i henhold til den 
specifikke gruppe af elever med base i det enkelte 
hjemområde.
De hårde funktioner er placeret i bygningens stu-
eetage, i form af specifikke faglokaler i aflukkede rum.
Skolens etager bindes sammen af et åbent atrium 
med en stor fælles trappe i bygningens centrum. 
Dermed virker skolen som et stort åbent rum, hvor 
afstandene mellem de forskellige områder opfattes 
mindre.  

DET ADFÆRDSREGULERENDE RUM
De åbne planer stiller i høj grad krav til børnenes evne 
til at tilpasse sig og respektere hinanden. De flydende 
grænser mellem rummene, gør det nødvendigt at 

Klasserne deler et stort, fleksibelt område 
sammen med flere andre klasser. De har 
således ikke et eget klasselokale.Situationsplan
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Den centrale trappe der er symbol på fællesskabet.

Basen fungere som klasselokale,mødested og pusterum i 
det store åbne plan for samlige elever i hjemområdet. 

have fælles spilleregler og at disse følges. Reglerne 
kommer ikke umiddelbart til udtryk i skolens udformn-
ing, da der på grund af de åbne plan ikke er nogen 
fast defineret grænse mellem rummene og områderne. 
Dette viser sig ifølge skolens elever at være et prob-
lem, idet støjniveauet ofte er meget højt, hvilket virker 
forstyrrende på eleverne.

DET BETYDNINGSBÆRENDE RUM
Udformningen af skolen er i høj grad præget af den 
pædagogiske strategi og undervisningsform på skolen. 
Det åbne plan lægger op til en differentiering i under-
visning, i form af sam- og gruppearbejde på tværs 
af årgangene, hvilket i høj grad afspejler nutidens 
arbejdsmarked. 
Eleverne lærer gennem undervisningsformen og 
skolens arkitektoniske udformning, at forholde sig og 
tage hensyn til hinanden, samtidig med at de lærer at 
indgå i forskellige gruppekonstellationer. Eleverne skal 
ikke blot forholde sig til deres klassekammerater og de 
klasser de deler hjemområde med, men også til skolen 

som en helhed.
Skolens udformning stiller på denne måde krav til 
eleverne i lighed med de krav om respekt og tillid som 
samfundet udenfor stiller til den enkelte borger.

DET STEMTE RUM
Skolen er udformet med et stort centralt atrium med 
en stor trappe, hvorved fællesskabet vægtes højt i 
udformningen.
Rummet defineres af et stort ovenlysvindue, der 
trækker lys ned gennem hele bygningen. Der er valgt 
en lys træsort som gennemgående materiale i det 
centrale trapperum, denne er med til at gøre rummet 
indbydende og varmt, samtidig med at det samler de 
forskellige etager og definerer rummet.  
Hver etage får naturligt lys fra vinduesbåndet i 
facaden, samt fra det centrale trapperum. Dette gør at 
rummene får en jævn og behagelig belysning.

Hellerup skole er på trods af zoneindelinger af de 
åbne plan, svær for lærer og elever at navigere  og 
agere i. Manglende definerede rum gør at støjniveauet 
let bliver meget højt, da der er mange børn samlet 
uden direkte afskæmning. Samtidig er der ikke mange 
oplagte steder, hvor eleverne har mulighed for at søge 
væk fra det åbne rum, og muligheden for mere intime 
relationer er dermed begrænsede. 
Den enkelte klasse har ikke et eget lokale. Eleverne 
opbygger derfor ikke et tilhørsformål på samme måde 
som hvis de havde et rum hvor de kunne sætte deres 
personlige præg. Derimod er klasserne knyttet til et 
område med flere andre klasser, hvorfor fællesskabet 
tydeligt kommer i fokus, hvilket er generelt for hele 
skolens struktur og opbygning.

Analysekompasset for Hellerup Skole
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ØrestAd gymnAsiUm
Ørestad gymnasium er tegnet af arkitektfirmaet 
3xNielsen i 2005, og er det første gymnasium, der 
er designet efter den nye gymnasiereform. 
Ørestad Gymnasium har vundet internationale 
priser for sin arkitektur, der ses som en revolutio-
nerende nytænkning indenfor udformningen af den 
moderne undervisningsinstitution. 
Arkitekturen giver mulighed for, at skolen kan 
profilere sin profil og pædagogiske visoner, der 
sigter på en fleksibel og struktureret anvendelse af 
forskellige læringsrum. Herved ses en parallel til 
folkeskolens visioner og læringsprincipper, hvorfor 
opbygningen af Ørestad gymnasium er oplagt at 
studere nærmere.

Skolen er opbygget af fire boomerang-formede 
dæk, der overlapper hinanden i en roterende fors-
kydning. Hvert dæk indeholder en studiezone med 
et overordnet fagområde, eksempelvis naturviden-
skab.

DET SOCIALE RUM

En centralt placeret trappe slynger sig op mellem 
etagedækkene og bliver derved skolens sociale 
mødested. 
Kantine og andre fælles aktiviteter er alle placeret i 
åben forbindelse med det store atrium, således alle – 
både elever og lærere – hele tiden er i tæt fællesskab. 
Samtidig er der overalt på skolen mindre rumligheder 
og hyggelige nicher til socialt samvær.
Elever og lærere er opdelt i teams med en dertil tilkny-
ttet base. Der opnås derved tilhørsforhold til basen, 
hvor eleverne også har mulighed for at sætte deres 
personlige præg.

HANDLINGENS RUM
Længst inde på hvert dæk befinder der sig enkelte 
mere traditionelle klasselokaler, mens grænserne 
længere mod midten bliver mere og mere flydende og 
fleksible. Herved understøttes den vekselvirkning, der 
foregår mellem individ-, gruppe-, hold- og plenu-

mundervisning. Distancerne er altid korte og tingene 
er lige ved hånden, hvorfor alle elementer nemt kan 
integreres i samme undervisningslektion. 

DET ADFÆRDSREGULERENDE RUM:
Skolen er tegnet ud fra den overbevisning at arkitektur 
skaber adfærd, og at det åbne, fleksible rum tillader 
en større grad af interaktion mellem mennesker og 
derved giver et bedre lærings- og arbejdsmiljø.
Men det kræver samtidig en overholdelse af de stilt-
iende regler, især omkring støj ved så åbne arealer. 
Netop på grund af de mange muligheder for socialt 
samvær og plads til udfoldelse og leg, bliver stillezon-
erne respekteret, selvom de ligger i åben forbindelse 
med de store samlingssteder.
 
DET BETYDNINGSBÆRENDE RUM:
Skolen har en speciel profil indenfor medier, kultur 
og kommunikation, hvilket skal give de nødvendige 
kompetencer for at fungere i nutidens videns- og 

På hvert dæk ses fast definerede lokaler inderst, 
hvorefter grænserne bliver mere og mere flydende 
indad mod midten.

Hver klasse har sit eget klasselokale. Et stort, fleksibelt 
område deles med et par andre klasser, og udenom 
dette er det store fællesarealer for hele skolen. 

Klasse-
lokale

Halv privat areal, 
deles flere klasser

Fællesareal hele skolen
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Ørestad Gymnasium har stor fokus på at skabe 
adfærdsgivende arkitektur, der umidelbart synes at 
fungere optimalt. Centralt ses et stort åbent atrium 
hvor alle fællesrum er i nær forbindelse. Længst inde 
på dækkene er lokalerne og grænserne håndfaste, 
mens de længere mod midten bliver mere og mere 
flydende, og der opstår derved flydende grænser mel-
lem larm og koncentration som dog ikke ser ud til at 
være generende.
Både organiseringen, strukturen og udformningen af 
rum har fællesskab og tilhørsforhold som omdrejning-
spunkt. 
Gymnasiet er på én gang meget tæt med alting lige 
ved hånden og relationerne menneskerne imellem, 
men opleves samtidig meget åbent og rumligt.  

oplevelsessamfund. Hele grundlaget bygger derfor 
på en afspejling af samfundet, der giver sig til udtryk i 
arkitekturen.
Den åbne struktur, hvor elevernes, lærernes, adminis-
trationens og ledelsens aktiviteter er synlige, bidrager 
til en nem kommunikation og kan samtidig inspireres 
af hinanden. Dette er igen med til at vise den tværfa-
glighed og åbenhed der ses i både undervisningen og 
samfundet.

DET STEMTE RUM: 
Det åbne atrium og de vifteformere etager giver en 
visuel og fysisk åbenhed – den travle, menneskefyldte 
atmosfære opleves her, mens der længere væk fra 
centrum findes ro og koncentration.
Der ses lokaler, øer, miljøer og baser, både som 
abstrakte og konkrete rum, hvilket er med til at under-
strege den pædagogik og nærhed, hvor fællesskabet 
sættes i centrum.
Ikke engang lærerne har eget lærerværelse, de oph-

older sig sammen med eleverne og spiser frokost med 
dem i kantinen. De er derved impliceret i fælleskabet, 
og spiller en større rolle for eleverne end blot som 
undervisere.
Materialerne er holdt i hvidt og lyst træ, der er med til 
at undertrege det lyse og åbne rum.

Den pædagogiske vision giver sig til udtryk i arkitekturen, 
hvor bløde former og runde cirkler både danner rum og ses i 
loftet i form af lamper.

Analysekompasset for Hellerup Skole
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Her skal der dog tages højde for aldersgruppen i sam-
menligningen af de tre skoler, da Ørestad Gymnasies 
elever er en del ældre end på de to folkeskoler. Dette 
er med i vurderingen i analysekompasset.
Der ses altså mange og meget forskelige bud på 
hvorledes en optimal undervisningsform kan opnås 
gennem arkitekturen. Ved udformningen af nye fysiske 
rammer, er det derfor afgørende at tage udgangspunkt 
i skolens undervisningsstrategi, således dette kan få 
de bedste forudsætninger.

opsAmling
De tre analysecases giver hver sit bud på, hvorledes 
skolers pædagogiske visioner kan give sig til udtryk i 
arkitekturen, og hvordan pædagogik og arkitektur i det 
hele taget spiller sammen.
Tendenserne indenfor fremtidens skole ligger op til 
tværfaglige, projektorienteret undervisningsforløb, 
hvilket kommer til udtryk på forskellig vis på de under-
søgte skoler.
På Hellerup skole ses meget åbne strukturer og ram-
mer, hvor den enkelte klasse er tilknyttet et område 
sammen med flere andre klasser, og hvor alt undervis-
ningen foregår indenfor området. 
På Asgård skole har hver klasse derimod sit eget 
lokale med tilknyttet fælleslokaler der deles med andre 
klasser, og kan benyttes efter behov i og udenfor 
undervisningen. 
På Ørestad gymnasium er klasserne ligeledes tilkny-
ttet en base, med et stort areal omkring der ligeledes 
kan anvendes alt efter behov. 

En anden meget essentiel ting at tage hensyn til ved 
udformningen af en skole, er hvorledes de sociale 
relationer styrkes.
Hellerup skole er struktureret omkring ét stort åbent 
fællesskab, hvor der ikke findes mindre enheder til 
socialt fællesskab. Her skal eleven altså tilpasse sig 
det store fællesskab, da der ikke findes et egentligt 
tilhørsforhold.
På Asgård skole er der et stærkt fællesskab omkring 
hver enkelt bygning, med lokaler og fællesrum. De-
rimod er der ingen tilknytning til klasserne i de andre 
bygninger, der dermed bliver fremmedgjorte.
Ørestad gymnasium er bygget op, ligesom Helleup 
skole, omkring et stort åbent fællesskab. Med i mod-
sætning til Hellerup tillader Ørestad de mindre fæl-
lesskaber, hvor der er små nicher og øer overalt netop 
til dette formål. Herved tilgodeses både de elever der 
trives bedst i det store åbne fællesskab, samt dem der 
har det bedre i små lukkede grupper.

Analysekompasset for de tre cases
Hellerup Skole
Asgård Skole
Ørestad gymnasium

DET SOCIALE RUM

BETYDNINGS-
BÆRENDE RUM

DET STEMTE RUM

HANDLINGENS 
RUM

ADFÆRDS-
REGULERENDE RUM

Asgård Skole

Ørestad Gymnasium

Hellerup Skole
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skipper clement skolen i dAg med UdgAngspUnkt i AnAly-
sekompAsset
Nedenstående diagram viser Skipper Clement skolen 
som den ser ud på nuværende tidspunkt i forhold til de 
fem punkter.

På Skipper Clement Skolen har hver klasse sit eget 
lokale. Der er dog langt til større arealer, der kan ind-
drages i undervisningen. Det er derfor ønsket med den 
nye tilbygning, at klasserne udover deres faste lokale, 
desuden har friarealer omkring, der kan udnyttes både 
i undervisningen og frikvarterene. Disse skal kunne 

udnyttes efter behov, hvorved den optimale situation 
under ‘handlingens rum’ vil kunne opnås. 

Skolens arealer skal samtidig give mulighed for at 
styrke de sociale relationer, både i større og mindre 
grupper, da der idag ligeledes er problemer omkring 
ophold i frikvarterene især for de større elever. 
For at opnå det optimale under “det sociale rum” er det 
nødvendigt at skabe plads for sociale interaktioner på 
alle niveauer, både mellem elever og lærere i klasses-
ituation og enkeltundervisning samt mellem eleverne 
i gruppearbejdssituationen og i frikvarterene, hvor 
nicher og hyggekroge kan give mulighed for, at elever 
mødes, snakker og leger i større eller mindre grupper.

Den nye tilbygning skal være nem at navigere rundt i, 
hvilket ikke er tilfældet med Skipper Clement skolen 
som den ser ud idag. Dette skyldes især at den er 
sammensat af flere bygninger, hvorved det kan være 
svært at gennemskue strukturen. Dette har især 
betydning for den internationale afdeling, hvor der 
generelt set er meget stor udskiftning af eleverne, der 
derfor hurtigt skal kunne finde rundt og føle sig godt 
tilpas. Flowet i bygningen skal komme naturligt og 
være nemt aflæseligt.

Da en skole kan virke som opdragende på eleverne 
er det samtidig vigtigt, at der tages højde for elever-
nes adfærd og herudfra søger mod en regulering af 

Analysekompas for Skipper Clement Skolen

DET SOCIALE RUM

BETYDNINGS-
BÆRENDE RUM

DET STEMTE RUM

HANDLINGENS 
RUM

ADFÆRDS-
REGULERENDE RUM

adfærdsmønstret gennem arkitekturen. I øjeblikket 
er skolen allerede meget adfærdsregulerende i 
forhold til eksempelvis skolegården, der er tydeligt 
afgrænset af de omkringliggende bygninger. Der 
markeres en tydelig grænse af, hvor børnene må 
færdes, samtidig med et lille hegn og en lav hæk 
ud mod vejen nord for skolen.
På grund af det manglende friareal inde i 
bygningerne er rummene også adfærdsreguler-
ende afgrænset, da lokalerne er stærkt definerede 
rum og adskildelsen mellem klasselokaler og 
gangareal er tydeligt markeret.

Skipper Clement Skolen er som nævnt sam-
mensat af flere bygninger fra forskellige peri-
oder og med forskellig stilarter. Dette giver en 
special oplevelse af skolen og dets rum. Her 
er skolegården især et af de rum, der er meget 
velfungerende med en god atmosfære. På grund 
af bygningerne, der omkranser skolgården skabes 
der en tryg ramme om skolegården, hvor både 
vand, sandkasser, gynger, legestativ og niveaufor-
skellige giver en stemning af leg og især funk-
tioner skabt i børnehøjde.
Den nye tilbygning skal derfor ikke gå ind og 
ændre skolegårdens udtryk og stemning, men 
istedet bruge det som en konstruktiv parameter til 
formgivningen af den nye bygning.
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IndeklIMA

For at opnå et godt indeklima i en bygning er der 
en række faktorer der skal tages hensyn til under 
udformningen. I et skolebyggeri er det især vigtigt at 
inddrage disse faktorer og skabe et godt indeklima, 
da børn opholder sig en stor del af deres barndom i 
skolen. 
Er indeklimaet ikke i orden, går det hurtigt ud over 
børnenes koncentrationsevne, motorik og humør. 
Derfor stilles der særlige krav til lys-, lyd-, luft- og 
termiske forhold i bygningen. 

Dette betyder i praksis at bygningen dimensioneres 
som en klasse A bygning. A svarer til en at procentdel-
en af utilfredse (PPD) skal være under 6% utilfredse.  
For at opnå dette skal middelvoteringen være imellem 
- 0,2 < PMV < +0,2.  (CR1752)
 
For at kunne nærme sig en optimal løsning for 
indeklimaet, skal de klimatekniske hensyn indarbejdes 
allerede i skitsefasen for projektet. På denne måde 
vil bygningens udformning bidrage konstruktivt til 
indeklimaet, således det undgås at skulle påføre res-
sourcekrævende og skæmmende tiltag efterfølgende.
Derfor skabes der en forståelse for de krav, der er op-
stillet fra myndighedernes side og de anbefalinger og 
vejledninger, der er givet fra interesseorganisationer. 

energi
Bygningsreglementer opstiller særlige krav for energi-
rammen til skolebyggeri. For at kunne opstille retning-
slinier vælges energiklasse. I dette  projekt opstilles et 
mål om designe en lavenergiklasse 1 bygning. 
I designet af bygningen skal klimaskærmens opbygn-
ing, vinduernes areal og u-værdi samt varme- og elfor-
brug overvejes således den optimale løsning findes.

vArme
Det eksisterende skolebyggeri på grunden er koblet til 
fjernvarme,hvorfor den nye bygning også vil kobles til 
dette.
Strategier der ellers kan anvendes i forhold til 
varmeenergi, er brug af termisk masse til stabilisering 
af døgnudsving for rumtemperaturer og ”nattekøling” 
af bygninger om sommeren, samt udnyttelse af jord-
køling som på Egebjerg skole (Lyset i skolen). 

vindUer
Sammenhængen mellem vinduesandelen og in-
dendørstemperaturen er, at jo større vinduesandel des 
koldere vil der være om vinteren og jo varmere vil der 
være om sommeren indenfor.
I modsætning til dette åbenlyse behov for at formind-
ske vinduesarelet står kravet om udsyn til det fri og 
behovet for en dagslysfaktor på over 2% ved arbejdsp-
ladser. Ved at vælge den korrekte glas type kan man 
gøre meget, en solafskærmende glastype kan være et 
middel til at øge glasarealet på bygningen. Det kræver 
dog en nøje afvejning da det også skærmer for energi. 
bidraget fra solen om vinteren.

kAt termisk komFort lokAl diskomFort % UtilFredse

ppd pmv lUFt temp lUFtkvAlitet trÆk

A <6% -0,2<pmv<0,2 <3% <15 % <15%

b <10% -0,5<pmv<0,5 <5% <20% <20%

c <15% -0,7<pmv<0,7 <10% <30% <25%

ydervÆgge
Ydervæggenes betydning for energi tabet afhænger 
af sammensætning og u-værdi. Som udgangspunkt 
regnes med en 408 mm tyk væg, da der her er plads 
til 200 mm isolering. Ved at vælge tunge materialer 
øges varmeakumuleringsevnen for bygningen. Hvilket 
vil give mindre udsving af døgntemperaturen.

energirigtige lysForhold
Belysningen kan udføres energirigtigt ved at have 
bevægelsescensorer eller timere kombineret med 
intelligente censorer, der slukker for den kunstige 
belysning, når dagslyset er tilstrækkeligt. 

solenergi
Eventuelt tagareal udlagt til solenergi vil være bedst 
udnyttet ved solceller. Energien fra cellerne kan man 
gange med en faktor 2,5 jævnfør BR08. Bidrag fra 
solceller er i størrelsesordenen 90kWh/m2 pr. år. 
(energimidt.dk). 
Solceller er i øjeblikket ikke økonomisk rentable, men 
vil medvirke til at opfylde folkeskolens mål om at 
synliggøre sammenhængen mellem miljø og samfund 
for børnene (lyset i skolen).
For en bygning på 2500 m2 vil et solfangerareal på 50 
m2 give et bidrag på 

(50m2 x 90kWh x 2,5)/2500m2= 4,7kWh/m2 pr år.

(CR1752)

energirAmme (95+2200/A) 96 kWh/m2 pr. år.

klAsse 2 (70 + 1600/A) 71 kWh/m2pr. år

klAsse 1 (50+1100/A) 50,5 kWh/m2pr. år

BR08 7.2.3

Solcellepaneler
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AtmosFÆrisk indeklimA
For at give en præcis styring med luftstrømmene i byg-
geriet, og for at kunne benytte filtre, varmegenvining er 
det nødvendigt at benytte mekanisk ventilation. Da der 
er tale om et byggeri, der primært anvendes i dagtim-
erne, benyttes et VAV-anlæg, der tilpasser ventilation-
smængden forureningen i hvert enkelt rum, så der 
spares energi om natten, og når rum ikke benyttes.
Kravet til undervisningsrum i skoler er, at der både 
skal være indblæsnings- og udsugningsanlæg. Her 
skal luftskiftet være min. 5l/s pr. barn, og 0,4l/s pr m2 
gulv. Ved fællesrum regnes med en 3/s pr barn, ved 
brug af lavforurenende byggematerialer. (BR08, kap. 
6.3.1.3)
Som udgangspunkt arbejdes der på at benytte 
fortrængningsventilation, da det kræver en mindre 
ventilations mængde at skabe høj komfort i elever-
nes opholdszone. I andre rum vurderes i det enkelte 
tilfælde, om opblanding eller fortrængning er den 
bedste strategi, også afhængigt af, hvor armaturer 
mest hensigtsmæssigt kan placeres. 

Energiforbruget skal mindskes til ventilation, dette kan 
blandt andet gøres ved at tilstræbe symmetri og ved 
at gøre rørene så store som muligt, samt ved at vælge 
en central placering til de mekaniske installationer, så 
den samlede længde af ventilationskanaler minimeres. 
De specifikke luftmængder, der skal benyttes til hvert 
rum findes, sammen med de maksimale lufthastighed-
er og temperaturforskelle, ud fra DS447 og CR1752 
se Bilag.

Konvektionsstrømme

Luften blæses ind med lav hastighed langs gulvet og ved ter-
misk opdrift fortrænger den forurenede luft til en højt placeret 
udsugning. 
- Høj effektivitet
- Lave lufthastigheder i opholdszone
- God til høje rum.
- Lavere møbleringsfrihed
- Stor vertikal temperatur forskel
- Kræver hylder til luften så den ikke siver væk

opblAndingsventilAtion

FortrÆngningsventilAtion

nAtUrlig ventilAtion

Luften blæses ind med høj hastighed således den blandes 
med rumluften. 
- Møbleringsfrihed i rummet.
- Lavere ventilationseffekt end fortrængning pga. blanding.
- Risiko for træk ved dimensionering af kastelængde

Naturlig ventilation kan fungere som opdriftsventilation hvor 
den termiske opdrift leder luften væk eller som tværventile-
ring hvor tryk forskel på ydersiden af huset skaber undertryk.
- Kan bruges sammen med mekanisk i spids perioder.
- Ingen varmegenvinding
- Temperatur afhængig, mindre effektivitet om vinteren. 

AkUstisk indeklimA
Akustikken har stor betydning for børnenes og lær-
ernes både fysiske og psykiske velvære. For meget 
støj og uro påvirker læringen negativt, da det distra-
herer eleverne og de bliver trætte. 

Det er derfor vigtigt at tage højde for luftlyden mellem 
rum, trinlyd mellem etager og efterklangstiden. Især 
i fællesrum kan akustikken være et problem, hvorfor 
lyddæmpende materialer med fordel kan anvendes.

Det kan gøres konkret ved, at der eksempelvis 
integreres støjdæmpende paneler i nedhængte lofter 
eller vægge, en tilstrækkelig dæmpning kan opnås ved 
dæmpende materialer på to vinkelrette flader[Sunde 
Skoler, By og Byg]. Dele af væggene skal friholdes 
pga. varmeakumulering. Polstrede møbler, gardiner, 
større grønne felter og lignende kan benyttes som 
lyddæmpende elementer i skolens rum.
Der bør i rum tiltænkt gruppearbejde være mulighed 
for at opstille skillevægge med lydabosrberende 
materiale. 

På sundheds CVU i Aalborg er de akustiske paneler indarbe-
jdet i væggene således de optager lyden fra det store rum.
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lys
Skoleelevernes læring og leg afhænger i stor grad af 
den lysfordeling, der findes i de forskellige lokaler og 
ved de forskellige arbejdspladser.
For en arbejdsplads og ved tavler skal lysstyrken 
generelt ligge mellem 200 og 500 lux, alt efter arten 
af arbejde. Kontrastforholdet mellem arbejdspladsen 
og den øvrige belysning i rummet skal generelt holdes 
under 1/3. Her skal farvegengivelsen være større end 
80 på Ra-indekset og højst ved kreative arbejdsp-
ladser. Desuden må der ikke optræde flimmer eller 
stroboskopvirkning ved kunstlys. (Lyset i skolen)
Af hensyn til energiforbrug, høj lyskvalitet og børnenes 
fornemmelse af kontakt til omverdenen, skal dagslys 
så vidt muligt dække lysbehovet, kombineret med 
intelligente kunstige belysningsløsninger, der kan 
møde de kvalitative krav til belysningen. Samtidigt skal 
brugen af dagslys optimeres, således der så vidt som 
muligt er en direkte sammenhæng mellem behovet for 
og kvaliteten af dagslyset.

lysFordeling
De kvalitative krav omfatter en fornuftig balance mel-
lem rettet og diffuse lys for at give en god formgengiv-
else, let aflæsning af ansigtsmimik mm. I en situation, 
hvor dagslyset er den primære lyskilde, skal hvert rum 
have en hovedretning på dagslyset, der er fra siden, 
for at undgå uhensigtsmæssige skyggevirkninger og 
blænding. (Lyset i skolen)
Lyse væg- og loftsflader kan sikre en god lysfordel-
ing i hele rummets dybde. Supplerende ovenlys skal 
placeres omhyggeligt og gerne som asymmetriske 
ovenlys, der understøtter sidelysets hovedretning. 
Ovenlys kan med fordel introduceres som bånd sam-
men med spring i loftshøjden for at understøtte en 
opdeling af rummet i zoner. (Lyset i skolen)

kUnstigt lys
Det kunstige lys skal være så fleksibelt som muligt.
Dette betyder at lyset skal kunne tændes i mindre 
grupper, for at give individuelle lysforhold forskellige 
steder i lokalet for at understøtte den individuelle 
læringsform. Samtidig skal  lyset kunne dæmpes. 
Kunstlys der består af både direkte og diffust lys giver 
den bedste formgengivelse. Dette kan opnås ved at 
benytte armaturer, der lyser direkte ud i rummet og op 
under loftet, eller langs en væg.

dAgslys
I At-cirkulæreskrivelse Nr. 3/1999 angives det at under 
normale forhold vil et godt dagslys kunne opnås ved et 
vinduesareal på 10% af etagearealet. Dagslyset skal 
kunne justeres ved en afdækning i facaden. Opdeling 
af vinduespartier i en øvre del og en nedre ”udsigtsdel” 
er en fordel, da det giver mulighed for bedre styring af 
lysets fordeling i rummet, samt for at undgå blænding. 
Indvendigt er almindelige lyse persienner i den øverste 
del og ellers gardiner en god løsning, mens grovere 
lameller og lyshylder udvendigt fordeler lyset ind i rum-
met og sikrer mod overophedning. En del af lokalerne 
skal kunne mørkelægges helt til filmfremvisninger og 
lignende.
Den væsentligste faktor for dagslysfaktoren på et 
givent sted i et rum, er forholdet mellem afstanden til 
vinduet og højden for vinduets overkant. 
I artiklen “lyset i skolen” anvises en tommelfingerregel, 
fundet ud fra målinger af referenceprojekterne samt 
”erfaring”. Denne regel siger, at rumdybden maksimalt 
må antage to gange højden fra vinduets overkant. 
Denne anvisning understøttes af figuren over sam-
menhængen mellem vindueshøjde, rumdybde og 
dagslysfaktor. Figur x Tommelfingerregel for sammenhængen melem 

vindueshøjde og den maksimale afstand fra arbejdspladser til 
facade.
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set langt ind i rummet
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I Parkskolen, Figur 12, har man valgt at afbøde eventuelle problemer ved et
lameludhæng og indvendige gardiner. Løsningen klarer de største blæn-
dingsproblemer, men koster for meget dagslys på gråvejrsdage samtidig
med, at de lyse gardiner giver for høj luminans ved direkte solbestråling.

Normalt er en permanent solafskærmning ikke hensigtsmæssig i Dan-
mark, hvor vi har gråvejr 2/3 af tiden, men i dette tilfælde er udhænget med
til at afhjælpe blændingsgener fra himlen og udjævne lysfordelingen ind
gennem rummet. Anvendelse af indvendige persienner eller rullegardiner i
stedet for de nuværende gardiner ville give en større lysmæssig fleksibilitet,
idet de giver bedre mulighed for delvis afskærmning. Figur 13 viser den
målte dagslysfaktor på et vandret plan, i en linie 0,7 m over gulv, vinkelret på
facadden.
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Figur 13. Parkskolen. Dagslysfaktorens variation i arbejdshøjde, målt i en linie midt for vinduet. Dags-
lysfaktoren er relativt høj med en værdi på næsten 2,0 fire meter fra vinduet.

I en af de nye skoler, Hedegaardsskolen, figur 14, er der også valgt højtsid-
dende vinduer for at få dagslyset dybt ind i lokalerne. Mod nord og syd har
man valgt at lade det nedhængte loft kun gå ud til ca. 1 meter fra facaden,
således at de øverste vinduer kan gå helt op til betontagdækket. Løsningen
øger dagslysindfaldet betydeligt, men øger også hyppigheden af gener fra
himmellys og sollys. Dette har man løst ved hjælp af udvendige rullegardi-
ner. På grund af det brede parti mellem udsigtsvinduerne (nederst) og dags-
lysvinduerne (øverst), vil der ofte være for stor kontrast mellem vinduerne og
det faste felt. De øverste vinduer skal primært sikre dagslys dybt ind i rum-
met og kaldes derfor dagslysvinduer. Separat afskærmning for disse vinduer
reducerer kontrastproblemet, ligesom belysningsarmaturerne nærmest vin-
duesvæggen vil kunne opbløde den skarpe kontrast på facaden.

Figur 14. Hedegaardsskolen. Lyset kastes dybt ind i rummet fra de højtsiddende dagslysvinduer. Blæn-
ding fra himlen reduceres ved at de to vinduestyper er forsynet med uafhængige solafskærmninger.

32

I Parkskolen, Figur 12, har man valgt at afbøde eventuelle problemer ved et
lameludhæng og indvendige gardiner. Løsningen klarer de største blæn-
dingsproblemer, men koster for meget dagslys på gråvejrsdage samtidig
med, at de lyse gardiner giver for høj luminans ved direkte solbestråling.

Normalt er en permanent solafskærmning ikke hensigtsmæssig i Dan-
mark, hvor vi har gråvejr 2/3 af tiden, men i dette tilfælde er udhænget med
til at afhjælpe blændingsgener fra himlen og udjævne lysfordelingen ind
gennem rummet. Anvendelse af indvendige persienner eller rullegardiner i
stedet for de nuværende gardiner ville give en større lysmæssig fleksibilitet,
idet de giver bedre mulighed for delvis afskærmning. Figur 13 viser den
målte dagslysfaktor på et vandret plan, i en linie 0,7 m over gulv, vinkelret på
facadden.

Parkskolen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Afstand fra vinduesvæg, m

D
ag

sl
ys

fa
kt

or
 (

%
)

Figur 13. Parkskolen. Dagslysfaktorens variation i arbejdshøjde, målt i en linie midt for vinduet. Dags-
lysfaktoren er relativt høj med en værdi på næsten 2,0 fire meter fra vinduet.

I en af de nye skoler, Hedegaardsskolen, figur 14, er der også valgt højtsid-
dende vinduer for at få dagslyset dybt ind i lokalerne. Mod nord og syd har
man valgt at lade det nedhængte loft kun gå ud til ca. 1 meter fra facaden,
således at de øverste vinduer kan gå helt op til betontagdækket. Løsningen
øger dagslysindfaldet betydeligt, men øger også hyppigheden af gener fra
himmellys og sollys. Dette har man løst ved hjælp af udvendige rullegardi-
ner. På grund af det brede parti mellem udsigtsvinduerne (nederst) og dags-
lysvinduerne (øverst), vil der ofte være for stor kontrast mellem vinduerne og
det faste felt. De øverste vinduer skal primært sikre dagslys dybt ind i rum-
met og kaldes derfor dagslysvinduer. Separat afskærmning for disse vinduer
reducerer kontrastproblemet, ligesom belysningsarmaturerne nærmest vin-
duesvæggen vil kunne opbløde den skarpe kontrast på facaden.

Figur 14. Hedegaardsskolen. Lyset kastes dybt ind i rummet fra de højtsiddende dagslysvinduer. Blæn-
ding fra himlen reduceres ved at de to vinduestyper er forsynet med uafhængige solafskærmninger.
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termisk indeklimA
Det termiske indeklima består i at indrette lokalers 
temperatur, således børn og lærere er i termisk kom-
fort. Denne afhænger både af brugernes aktivitetsniv-
eau og beklædning. Et dårligt termisk indeklima har 
konsekvenser for både indlæringsevnen, koncentra-
tionsevnen og motorikken hos børnene. Det er derfor 
vigtigt at sikre at børnene er i termisk komfort.

Den optimale, operative temperatur i et hjemlokale 
afhænger af aktivitetsniveauet, målt i met og beklæd-
ningen, målt i clo. Aktivitetsniveauet antages som 
udgangspunkt at være 1,2met (Bilag XX) og beklæd-
ningen antages at være 0,5clo om sommeren og 1clo 
om vinteren(Bilag XX).
Det medfører et temperatur komfortområde på 24-25 
oC om sommeren og 21-23 oC om vinteren ved 10% 
utlfredse personer i rummet (Bilag XX).

strålingsAsymmetri
Øvrige aspekter af det termiske indeklima, der har 
konsekvens for formgivningen er kuldenedfaldet fra 
vinduer og strålingsasymmetri.
Strålingsasymmetri er ved normale forhold ikke et 
problem ved vinduer med U-værdi under 1,5 (DS474 
Anneks E).

Andre steder, der kan opstå strålingsassymetri er ved 
stærk gulvvarme, direkte solstråling, blottede radiato-
rer og opad tunge konstruktioner, der er morgenkolde 
som følge af, at man udnytter termisk masse til nat-
tekøling om sommeren. Hvis gulvvarme lægges nor-
malt er det ikke problematisk. Problemer med direkte 
solstråling kan imødekommes med solafskærmning. 
Blottede radiatorer skal ikke placeres, så en person 
kommer til at sidde tæt op ad den ved sin arbejdsp-
lads, og tunge, potentielt kolde konstruktioner helt tæt 
ved arbejdspladser skal pakkes ind eller undgås.

opsAmling

skitseFAsen
De retningslinjer og krav, der er beskrevet i oven-
stående er udarbejdet med henblik på at kunne invol-
veres aktivt i skitseringsprocessen. De er forsøgt kogt 
ned til det simplest mulige, så de sikrer et fornuftigt 
resultat uden, at det sker på bekostning af kostbar 
tid i skitsefasen. I skitsefasen vil der desuden blive 
anvendt arbejdsmodeller til skønsmæssig vurdering af 
lysforhold i bygningen. 

konceptdetAljeringen
Her er der fokus på byggeriets detaljer, der skal 
udføres, så kuldebroer, kondens osv. undgås. Formen 
tilpasses de endelige beregninger, der for energiram-
mens vedkommende omfatter en Be06 beregning og 
en dokumentation af lysforhold ved måling af model 
sammenlignet med simuleringer i programmet Dial 
Europe. Anlæg til mekanisk ventilation og eventuelle 
løsninger til naturlig ventilation i facaden dimensio-
neres endeligt med programmet CADvent, ligesom 
der i et passende omfang redegøres for, hvordan 
solafskærmning og kunstlys betjenes.
Endeligt dokumenteres bygningens klima og energifor-
brug ved simulering i B-sim.

Der laves en tjekliste, der skal fungere som vejledning 
under konceptskitseringen 

tiltAg For At energioptimere byggeriet
- Solceller kan benyttes til at give større vinduesareal eller udvide 
energirammen.
- 200mm isolering som udgangspunkt
- Termisk masse til at udjævne døgnudsving  
- Funktioner og lysforhold tilpasses hinanden
- Mekanisk ventilation benyttes for varmegenvinding, mulighed for 
filtrering og bedre kontrol af den udskiftede luftmængde

tiltAg For sikre, At ventilAtionskAnAler kAn integreres
- Valg af ventilationsprincip for hvert rum
- Placering af armaturer så træk minimeres og luften kan fordeles 
effektivt i rummet.
- Overvejelser og rørføring, vægge eller nedhængt luft.
- Placering af de centrale installationer, så ventilationskanalernes 
længder minimeres

tiltAg For At sikre lyskvAlitet
- Kunstlys placeres optimalt i forhold til at sikre muligheden for at 
justere lysforholdene og sikre optimalt lys til den enkelte arbejdsp-
lads 
- Nedhængte armaturer suppleret med spots er bedst, for at sikre 
en retning på lyset
- Lyse vægge og loftsflader giver den bedste fordeling af lys i 
rummet
- Ovenlys skal helst understøtte sidelysets retning.
- Opdeling af facader i udsigtsdel og ”lysdel”
- Mulighed for manuel betjent afskærmning af facaden udvendigt 
og indvendigt
- Rumdybde uden ovenlys to gange højden til vinduets overkant, 
lidt over det dobbelte i rum med to modstående vinduespartier

tiltAg For At sikre AkkUstisk indeklimA
- Integrer akustiske paneler i den indendørs beklædning
- Undgå tomme rum med mange hårde overflader
- Vær opmærksom på rum med ekstra behov for lydisolering

tiltAg For At sikre termisk komFort
- Undgå at placere elever direkte opad vinduespartier på over 
2,1m 
- Undgå at placere elever direkte opad radiatorer
- Undgå at placere elever direkte op ad blottede, tunge konstruk-
tioner
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rumprogram

Efter endt analyse, danner disse grundlag for udformningen af et rumprogram for 
tilbygningen. Her fastslås vigtigheden i, at klasserne har sit eget basislokale og 
derved opnår et tilhørsforhold og hvori eleverne føler sig trygge. Dette gælder for alle 
Stages, da mange af eleverne på den internationale afdeling kun går der i mindre 
perioder, hvorfor de hurtigt skal kunne føle sig hjemme på skolen.
Hver stage får derfor sit eget basislokale og derudover arealer efter hvilke behov de 
enkelte Stages har. Disse skal derfor indledningsvis defineres.

I den nye tilbygning skal desuden findes diverse faglokaler. Som et billede på 
fremtidens skole, hvor der satses på tværfaglighed og projektorienteret undervisning, 
vælges det at samle alle naturvidenskabelige fag i én enhed, et Science-Lab. Derved 
kan et stort åbent område indeholde alle faciliteter til fysik, kemi, natur/teknik, biologi 
og geografi-undervisning. Lokalet til fysik/kemi var ikke et krav, men de nuværende 
lokaler på Skipper Clement skole ses ikke optimale, hvorfor det ønskes at give nye 
faciliteter til dette i den nye tilbygning. Ideen omkring Sciene-Lab er at optimere plad-
sen, da hvert fag kræver mange af de samme arealer, eksempelvis tavleundervisn-
ing og plads til gruppearbejde. Samtidig bliver tværfagligheden meget nemmere og 
klasserne kan inspirere hinanden samtidig med, at der kan laves projekter på tværs af 
Stagesne.
Dog har enkelte af fagene særlige krav og regulativer der skal overholdes, hvorfor 
fysik og kemi er nødsaget til at have mulighed for at kunne lukkes af, men der kan 
stadig skabes en visuel forbindelse eksempelvis ved glasvægge.

Skolens rum inddeles i forskellige zoner. Zonerne gennemgås her efter de behov den 
enkelte zone har i forholdt til arealer og krav.

SFO: 
I den nye tilbygning skal en SFO integreres. Der skal være plads til 200 elever, hvilket 
kræver et stort areal, da der skal være god plads til at lege og boltre sig på. Der skal 
være plads til at alle kan samles på én gang, og der skal være masser af opbevaring 
til diverse legetøj. Optimalt vil det være, hvis de har udgang direkte til skolegården, 
således denne vil udnyttes så meget som vejret tillader. Desuden skal der være et 
køkken, toiletter og garderobe i tæt forbindelse.

Science-Lab:
Et stort åbent areal der omfatter faciliteter brug i undervisningen af natur/teknik, 
biologi, geografi, fysik og kemi. Heri skal der være plads til tavleundervisning og 
kreativt værksted, og desuden skal hver fagenhed have en zone hver med plads til 
diverse forsøg og studier. Flere klasser skal kunne undervises her samtidig, hvor-
for rummet skal være indrettet således dette er muligt uden at generer hinanden. 
Samtidig skal klasserne have mulighed for at samarbejde om projekter. Dette kræver 
en god akustik. 
Der skal være installeret vand flere steder og desuden skal fysik og kemi-zonen have 
installeret gas og udsugning.

Musik: 
Musikrummet skal benyttes af hele skolen, og skal give plads til musikudøvelse, både 
i større og mindre grupper, sang, dans og bevægelse samt teori ved tavleundervisn-
ing. Gulvet benyttes meget, hvorfor teoriundervisningen med fordel kan foregå på 
taburetter der nemt kan flyttes væk. 
Musiklokalet kræver en god akustik og må samtidig ikke være til gene for lokaler 
omkring. Det kan med fordel placeres i forbindelse med et større fællesrum, således 
forældre kan komme til koncert med eleverne.

Basislokaler: 
Hver Stage har tilknyttet to basislokaler til klasse- og tavleundervisning. Fælles for 
disse lokaler er, at de som udgangspunkt skal give mulighed for fleksibel indretning, 
og der skal være et godt naturligt lys, interaktive whitebords og opslagstavler, samt 
plads til opbevaring og kateter skal findes i hvert basislokale. Mørklægning skal være 
en mulighed, og samtidig skal der tages højde for at skabe gode lydforhold. 
Alle basislokaler tilknyttes et mindre depot, og derudover findes toiletter og garderobe 
til hver Stage. 
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Stage 1: 
De yngste elever har især brug for et sted, hvor de føler sig trygge og hjem-
mevandt i. De fleste af deres fag kræver ingen specifikke faglokaler, hvorfor 
der meste af deres undervisning foregår i egne lokaler. De skal derfor i sam-
menhæng med klasselokalet have et basisområde, hvori der er god plads til 
at danne diverse nicher, både til hygge, kreativ leg og undervisning i mindre 
grupper. Der skal desuden være installeret håndvask og køkkenniche, samt 
en fast installeret computer. 

Stage 2: 
På andet Stage er eleverne stadig forholdsvis små og har derfor stort set 
samme krav til indretning som Stage 1. De skal altså have et forholdsvis 
stort basisområde, med plads og mulighed for fleksibel indretning af diverse 
nicher.

Stage 3: 
Eleverne på tredje Stage har efterhånden brug for mere areal i basisområ-
det, til gruppearbejde og individuelt arbejde. Området skal derfor give 
mulighed for fleksibel indretning således det kan benyttes både i undervis-
ningen og i pauserne. 

Stage 4: 
Ligesom Stage 3, har Stage 4 brug for et areal i basisområdet til både 
undervisning og pauser. De benytter ikke længere skolegården i frikvarterer, 
hvorfor arealet vil blive benyttet både til ophold i pauserne, herunder frokost-
spisning, samt stille studiezone. Arealet skal derfor give mulighed for meget 
fleksibel indretning, da flere aktiviteter vil kunne foregå samtidig.
Klasselokalerne vil her primært blive benyttet til tavleundervisning og 
gruppearbejde. Desuden skal der i området være plads til opbevaring af 
computere.
 
Stage 5: 
De ældste elever har nogenlunde samme behov som Stage 4. Uden for 
klasselokalet skal de dog have et større areal, der kan udnyttes både til 
studiezone og ophold samt hyggeligt samvær i pauserne. Især skal der 
være et areal der udelukkende er deres, da der intet sted på Skipper Clem-
ent Skolen er et sted der er tiltænkt de store elever i pauserne.

Zoner
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rumprogram
ZOnE InDHOLD AntAL SAMLEt ArEAL  AntAL BrUGErE PLACErInG OPLEvEt LyS  LySKrAv (LUx) 
  
Stage 1   250m2  40 pers. Tæt ved udeareal   
 Basislokaler 2 130-140m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding 200 - 500 lux
 Depot, toilet & garderobe 1 40m2      
 Fællesareal/gang 1 -      
Stage 2   250m2  40 pers. Tæt ved udeareal   
 Basislokaler 2 130-140m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding 200 - 500 lux
 Depot, toilet & garderobe 1 40m2      
 Fællesareal/gang 1 -       
 Stage 3   250m2  40 pers.  
 Basislokaler 2 100-120m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding 200 - 500 lux
 Depot, toilet & garderobe 1 40m2      
 Studieområde/Opholdszone 2 50-60m2      200 - 500 lux
 Fællesareal/gang 1 -      
Stage 4   250m2  40 pers.    
 Basislokaler 2 100-120m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding 200 - 500 lux
 Depot, toilet & garderobe 1 12-15m2      
 Studieområde/Opholdszone 2 50-60m2      
 Fællesareal/gang 1 -      
Stage 5   250m2  40 pers.    
 Basislokaler 2 100-120m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding 200 - 500 lux
 Depot, toilet & garderobe 1 40m2      
 Studieområde/Opholdszone 2 50-60m2      
 Fællesareal/gang 1 -      
SFO   200m2  200 pers. I forbindelse med skolegård   200 lux
 SFO-lokale 1   -      
 Depot 1 15m2      
 Køkken 1 10m2      
Science-Lab   250m2  60 pers. Nemt tilgængelig for hele skolen  
 Laboratorium 1 140m2    Dagslys fra flere sider, tage højde for blænding og refleksion 200-500 lux
 Fysik 1 70m2    Naturligt lys  500 lux
 Kemi 1 70m2    Naturligt lys  500 lux
 tavleundervisning 1     naturligt lys  
 Gruppearbejde 1     naturligt lys  
 Depot 2 40m2      
Musik   100m2  30 pers. Tæt på scene   
 Musiklokale 1 65m2    Naturligt lys  500 lux
 Øvelokale  25m2    Naturligt lys  200 lux
 Depot 1 10m2    Kunstigt lys  
Fællesrum	 	 	 ≈250m2  250 pers.  Naturligt lys  
 Fællesareal 1 >140m2      
 Depot (til 250 stole + udstyr) 1 30m2    Kunstigt lys  
 Scene 1 <100m2      
Personalerum   155m2      
 Lærerværelse/mødelokale 1 40m2    Naturligt lys  200 lux
 Arbejdsplads til lærere 1 25m2    Naturligt lys  500 lux
 Kontor til skoleleder 1 20m2    Naturligt lys  500 lux
 Kontor til sekretær 1 10m2    Naturligt lys  500 lux
 Bogdepot 1 30m2      200 lux
 Kopi/printer rum 1 10m2      200 lux
 toiletter 1 10m2      200 lux
 Garderobe 1 10m2      200 lux
ØVRIGE         
 Indgang 1 -      
 rengøringsdepot 1 10m2      
 teknikrum 1 -     
 trappeareal 1 -     
        
                                                                             I alt ca. 2200m2       
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SynteSe

For at opnå en bedre kontakt mellem de to danske 
afdelinger og den internationale afdeling, skal Skipper 
Clement skolen have en ny tilbygning på ca. 2500 m2  
langs den østlige side af skolens grund, hvor der i dag 
ligger tre gamle villaer brugt til undervisning. 
tilbygningen skal udformes, så den udnytter de 
kvaliteter der findes i nærkonteksten, samtidigt med, 
at den selv indpasser sig i omgivelserne, så den ikke 
skader de samme kvaliteter.  Det gælder blandt andet 
den velfungerende skolegård, hvor tilbygningen ikke 
må give dårlige vind og lysforhold. Bygningen skal 
også i udformningen tage højde for forstyrrelser og 
støj fra den tunge trafik, der omgiver grunden.   
Den nære trafik omkring grunden kan tages op til 
overvejelse, for at give en bedre afvikling af morgen-
trafikken og eventuelt for at lade tilbygningen brede sig 
over nuværende trafikarealer ved grundens østside.  
De eksisterende bygninger, der huser Skipper 
Clements skole er domineret af røde teglsten. 
Bygningerne er bygget i forskellige perioder, og dette 
fremgår tydeligt af både stilarter og samlingerne mel-
lem bygningerne. Den nye tilbygning skal indgå som 
en integreret del af skolen infrastruktur, således at der 
bliver tale om et samlet hele. 
Arkitektonisk skal tilbygningen adskille sig fra de ek-
sisterende byggeri, dog uden at dominere eller ændre 
skolegårdens rumlige oplevelse. 
Den nye tilbygning skal både udadtil og indadtil ses 
som repræsentant for de nye pædagogiske visioner 
der præger den danske folkeskole. Det er vigtigt at 
den på trods af dette medvirker til at skolen fremstår 
som et samlet hele, så den kan danne en sammen-
hængende og harmonisk ramme om skolegården.
Dette medfører, at bygningens ikonværdi primært vil 
ligge i de indvendige rum, og deres funktionalitet. 
De indre rumligheder i tilbygningen skal give mulighed 
for varierede og tværfaglige undervisningsformer,  
samt lægge op til et bredt spektrum af sociale rela-
tioner mellem elever og lærer. Bygningens indre skal 
være et let aflæseligt og hjemligt miljø, hvor rummene 

Skolegården er meget velfungerende og med den nye 
tilbygning stræbes derfor efter et mindst muligt indgreb. 

Det stræbes efter at placere den nye tilbygning helt ude i 
kanten af analysekompasset.

Det ønskes at give plads til sociale relationer.

er udformede til at understøtte og formidle deres brug. 
Da organiseringen af skolens rum har stor indflydelse 
på, hvordan elever oplever deres sociale placering i 
skolens hieraki, skal skolens organisering afspejle or-
ganiseringen i et moderne samfund, hvor uddannelse 
er idealet. Eleverne skal i skolens rum kunne lære at 
agere i en offentlig, halvoffentlig og privat sfære.
  
Skolens indeklima er af afgørende betydning for 
læringsproceccen, hvorfor et godt fysisk indeklima har 
høj prioritet, og bør indgå tidligt i overvejelserne om 
skolens udformning.          
Målet er konkret at opnå et lavenergiklasse 1 byggeri 
med et klasse A indeklima, for at formgive et byggeri, 
der kan fungere som et forgangseksempel gennem 
gode klima- og energispecifikationer.

DEt SOCIALE rUM

BEtyDnInGS-
BærEnDE rUM

DEt StEMtE rUM

HAnDLInGEnS 
rUM

ADFærDS-
rEGULErEnDE rUM
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tilbygningen til Skipper Clement Skolens internationale afdeling skal indgå i det eksisterende 
byggeri under hensynstagen til udeområder og stedets skala, så skolen fremstår som sam-
let institution.

Bygningen skal være et forgangseksempel med rum tilpasset moderne undervisn-
ingsformer, så skolen gennem indvendige kvaliteter får et byggeri, der kan fungere som ikon 
for skolens visioner. 

For at skabe de optimale forhold for indlæring skal skolens indeklima leve op til de højeste stan-
darder, og energiforbruget skal minimeres, så bygningen demonstrerer, at godt indekli-
ma og god driftsøkonomi ikke er modsætninger.

afgrænsning 
På grund af projektets omfang og tidsramme, har 
det været nødvendigt at afstå fra at inddrage emner, 
der ellers vurderes at være relevante, mens andre 
områder har været behandlet i mindre omfang.

Den generelle strategi for, hvad projektet afgrænser 
sig fra at redegøre for, knytter sig til den forventede 
detaljeringsgrad af det færdige projekt. Målet er en 
ensartet detaljeringsgrad i byggeriets enkeltse aspek-
ter, bortset fra de områder, der indeholder semestrets 
læringsmål.

Af større afgrænsninger kan nævnes:

Den endelige indretning af SFO og science lab kræver 
kompetencer, der ikke er aktuelle at indhente, da der 
i et virkeligt projekt ville gøres brug af konsulenthjælp 

I de nuværende klasselokaler består legehjørnet af 2 madrasser. 
Det ønskes at der skal være mulighed for dannelse af nicher til 
hygge i den nye bygning.

Eleverne skal have mulighed for at arbejde sammen i små grup-
per og interagere på denne måde.

til sådanne opgaver. Projektet afgrænser sig derfor til 
at behandle indretningen på skitseniveau, og afsætte 
rum med muligheder for fleksibel indretning.

Med hensyn til de pædagogiske rammer, tages 
der udgangspunkt i ønsker og visioner fra skolens 
personale og diverse artikler, mens den teoretiske 
baggrund for den moderne pædagogik og en under-
søgelse af Cambridgemodellen, der undervises efter, 
ikke inddrages.

Lyd- og fugtforhold behandles kvalitativt, da dette 
niveau svarer til projektets detaljeringsgrad.

Økonomi bliver på samme måde behandlet skøns-
mæssigt, og der vil ikke blive inddraget redskaber til 
forudsigelse af anlægs- og driftsomkostninger. 

Vision
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Efter visionen for projektet er fastlagt bygningen begy-
nde at tage form. 
Udfra ønsket om, at bygningen skal have så lidt nega-
tiv indflydelse på skolegården som muligt, undersøges 
det i hvor stor en grad solen vil give skyggedannelse 
på grunden. Gennem computersimulering indplaceres 
bygningsvoluminer på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 etager 
for at se, hvordan skyggerne bevæger sig over døgnet 
og har indvirkning på skolegården.
Her ses det, at tilbygningen vil skabe skyggedannelse 
i skolegården uanset bygningens størrelse, så det vil 
ikke kunne undgås helt. Men det vil kunne reduceres 
meget, da hver etage, der tillægges bygningen giver 
en markant forøgelse af skyggelængderne. Derfor 
ønskes det, at reducere bygningsvoluminet så meget 
som muligt dog uden, at det går ud over den rumlige 
kvalitet.

For at kunne formgive så lav en bygning som muligt, 
ønskes det at udnytte grundplanen mest muligt. Det 
undersøges derfor hvilke parametre der har indfly-
delse på dette, hvorfor der i det følgende ses på 
trafikflowet omkring skolen, der vil kunne optimeres og 
derved arealmæssigt reduceres.
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vejen til Skipper Clement Skolen drejer om og fortsætter 
ned langs de tre huse der ligger på projektgrunden. vejen 
fungerer som brandvej og der ses parkeringspladser langs 
vejen, benyttet af skolens personale.

Udvidelse af vej banen således at der kan blive indbygget 
en vendeplads. Dette vil medføre en hurtigere afhandling 
af traffiken. 

parkeringsforHoLD/infrastruktur
Skipper Clement Skolen har idag store trafikale problemer, da den er beliggende for 
enden af en blind vej uden vendeplads. Dette giver især problemer om morgenen når 
elever og lærere ankommer til skolen og spærrer for hinanden. 
Der undersøges derfor andre muligheder for planlægning af trafikken for at forbedre 
flowet. Ligeledes undersøges om nogle af de parametre en trafikomlægning vil med-
fører vil have betydning for den nye tilbygning.

LØsningsforsLag for parkering
For at afvikle trafikken hurtigere anlægges en lille vendeplads udfor Skipperhuset, så-
ledes forældrene hurtigt kan sætte børnene af bilen uden at standse alt andet trafik.
Personalets parkeringspladser flyttes syd for grunden, hvor der i forvejen befinder sig 
en stor parkeringsplads, ligeledes for at mindske trafikken ved skolen.
Der er derved ikke længere brug for vejen øst for grunden op af jernbanearealet, og 
denne kan reduceres til minimumskravet på fire meter for en brandvej, da der ikke 
ses andre muligheder for at føre en brandvej ind til grunden.
Dette bevirker, at bebyggelsesarealet for den nye tilbygning bliver en del større.

Østre allé

Nuværende trafik og parkering:

Brandvej og
Parkeringspladser

Østre allé

Brandvej

vendeplads
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SkitSefaSe

Den indledende skitsering tager løst afsæt i analysen 
og formgivningsparametrene fundet i forrige afsnit.
Hovedformålet er i første omgang at generere mange 
forskellige løsninger til formsprog, klima, sol, vind, flow 
osv., og hver idé behøver ikke forholde sig til alt. 
Skitserne på denne side er et udpluk fra den første 
skitseringsrunde, der efterfølgede bliver viderebearbe-
jdet og vist som en serie af konceptforslag i efterføl-
gende afsnit, hvor flere af kvaliteterne er indarbejdet.

terrasser på taget udnyttet til forskellige aktiviteter.

Science-Lab skal eksponeres ved åbne 
glasfacader i terrænplan, mens resten af 
skolen er en lukket, uaflæselig masse.

Forskudte planer 
giver to etager fælles 
opholdsrum. Facaden mod kildeparken indgår som 

del af facadekompositionen, og griber fat 
omkring den gamle bygning.

Graduering fra et livligt center til 
statiske klasselokaler.

Opdeling i blokke efter funktioner med lys-
skakter mellem hver blok og tagterrasser.

“Klippe” tema, med to volumener omkring 
et lukket atrium og grotteagtig gennem-
gang.

Opdeling i tre vol-
umener, der skalamæssigt 
svarer til eksisterende byggeri. 
Samlende central form.

tre volumener med to åbne lysskakter, der 
bryder formen op.

lLysskakter 
genneskærer et 
samlet volumen.

Lodret/vandret komposition af 
forskudte planer samt trappe- og 
elevatorskakter.

to lukkede og et åbent volumen samlet til 
én sammenhængende bygningskrop.

Kegleformede lysskakter fungerer også som 
konstruktivt element.

Dynamik skabes ved, at hvert plan er 
forskelligt, fordi formen er bestemt af 
de indvendige rum.

Synligt flow op gennem bygningen.
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Fællesrum og basislokaler placeres på hver sin etage. Etagerne forskydes med halve 
etager således fællesrummene vil tilhøre hele skolen og der er en klar opdeling.

Opdelingen skaber zoner i bygnin-
gen, der defineres af de private 
basislokaler til de mindre private 
fællesrum

For at komme udenfor skal fællesrummene 
passeres. Dette gør at fællesrummene bliver en 
naturlig del af skolen, hvor der kan føles trygt, da 
det bruges af alle elever.

rummene placeres med fælles faciliteter ud mod skolegården i tilknytning til resten af 
skolen, og basislokalerne samt lærere og administration placeres over mod jernbanen. 
De internationale elever vil dermed have deres egne private rum, der ikke vil blive brugt af 

De forskudte etager gør det muligt at trække lyset langt ind i bygningen således klassel-
okaler kan få lys ind fra to sider.Model af princippet i de forskudte planer Modellen placeret i konteksten

En serie af forskudte planer med forskellige former danner skolens indre rum. 
Her bruges forskydninger af planer med en halv etage. De forskudte planer 
indeholder i det ene niveau f;ælesrummene og i det andet basislokalerne og de 
private fasciliteter.
Der skabes en frihied i planen til at danne rum med mange forskellige udtryk og 
former der kan tilpasses rummets funktion,

Stueplan 1. sal 2. sal

I planen ses de runde former 
som fungerer som fællesrum for 
henholdsvis hele skolen og den 
internationale afdeling.

forskuDte pLaner
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Funktionsopdeling, hvor hvert stage ligger på samme etage med to hjemlokaler, og et 
fællesareal. Da modulerne tilpasses efter de rum disse indeholder, er der mulighed for 
at tilpasse hvert område efter det specifikke behov og krav der stilles til dette. 

Bygningen opdeles i seksioner af moduler. Hvert modul tilpasses det rum eller den 
funktion modulet indeholder, således at længden på modulerne varierers. Modulerne 
sammensættes omkring en central akse, således at der skabes en varieret facade, 
der defineres af de rumeligheder bygningen består af.  

Eksempler på område til en stage. Fællesrummet skærer igennem flere niveauer.

moDuL
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CentraLt fæLLesrum

Principsnit der viser, hvordan nedtrapningen af rum omkring det store fælles-
rum skal give mere lys i skolegården og mindre lyd i de åbne fællesarealer over 
fællesrumet

Formgivningsprincippet er vandrette planer gennemskåret af lodrette kerner, der indeholder 
toiletter, ventilation og elevator. Fællesrummet er tænkt som en kugle, fordi det samtidigt er en 
scene, og rummet skal have en mere lukket karakter.

Skolens etager er delt op, så de rum, der er fælles med resten af skolen ligger 
nederst, og etagerne opad symboliserer elevernes “læringsniveauer”. Dette 
muliggør, at de små elever har direkte adgang til skolegården, mens ældre 
elever har deres egne hygge- og arbejdslokaler højere oppe.

3D af, hvordan organiske vægge skaber regulære rum ved sammenstødet med de rette 
facader væk fra skolegården. Den øverste etage er fjernet for at vise 2. sal, der indeholder 
3 hjemlokaler a 120 m2 , et mindre fællesareal, sammenkobling tl det gamle byggeri og smal 
terrasse mod skolegården.

Eksempler på område til en stage. 
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Ideen udspringer fra ønsket om en letaflæselig og 
naturlig opbygning og stuktur udvendigt såvel som 
indvendigt. En hirarkisk opbygning som afspejler 
skoleforløbet, hvor de yngste elever starter i bunden 
og bevæger sig opefter i takt med udviklingen. En 
rød tråd, i form af den gennemgående trappe, skal 
binde etagerne sammen, således der ikke er et stort 
skel etagerne imellem.

Planerne er udformet dels 
efter pladsbehov og dels ud fra 
solen for at få mest muligt sol i 
skolegården.

Oppefra ses tydeligt hvordan 
planerne trækker sig tilbage for 
at give lys ned i skolegården

Bygningen griber fat om den gamle bygning, hvorfor den nye tilbygning tydeligt er en del 
af en helhed. Den åbner op forneden, således man hurtigt kan komme fra vejen og ind i 
skolegården. Etagerne er forskudte og giver bygningen et dymanisk udtryk.

Organiske former og strukturer indvendigt står i kontrast til 
det geometriske ydre. Hvert etagedæk er udformet forskel-
ligt for at få spænding og assymmetri i bygningen. Et åbnt 
atium gør det muligt at følge livet på alle etager.

Hver Stage har sit eget private område yderst, mens 
arealerne bliver mere og mere offentlig mod det åbne 
atrium. Dette forløb, fra privat over offentligt og igen mod 
privat, bliver ligeledes afspejlet i facaden, hvor graden 
mellem lukket og åbne facader differentieres.

spiraLforLØb
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Mellem masserne holdes et stort rum frit til de funktionelle krav som transitrum og fælleslokale.  
Sammensætningen af strukturen betyder, at lyset trækkes ned i underetagerne. Bygningen 
strækker sig ud i skolegården og inddrager skolegårdens organiske former. 

Stage 3,4 og 5

Science lab

Stage 1 og 2

SFO

Højt mod lavt byggeri

Effektiv facade 
mod jernbane

Statisk til organisk, 
omsluttet skolegård

Planerne set fra skolegården. De funktionskrævende rum som basislokaler er 
placeret som 2 masser, i hver deres ende af bygningen. 

Bygningen indsat i konteksten set oppefra.

organisk

Bygningen trækker sig tilbage fra 
skolegården, hvorfor solen træk-
kes ned i skolegården.

De to bygningskroppe ligger på hver side af et åbent atrie 
i midten, der skal fungere som fællesrum og fordeler i 
bygningen.
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YNGRE

ÆLDRE

ADM

FÆLLES

YNGRE

ÆLDRE

ADM

FÆLLES

YNGRE

ÆLDRE

ADM

FÆLLES

tilbygningen er delt i 3 masser, der samles med en fælles bygning i 
første sals højde. Den centrale bygning indeholder administration og 
lærerværelse, samt en fælles aula til større arrangementer. 
Den tværgående bygning samler masserne og indeholder fælles funk-
tioner for årgangene, disse åbne rum benyttes også som gangareal og 
fordeling på skolen. Bygningens substraktion i de andre masser sikrer 
ligeledes gode lysforhold i masiverne som indeholder de faste funktioner 
som hjemlokaler og sceincelab.

en i tre

Det centrale fællesrum fungerer som 
samling af bygningens funktioner. 

På grund af bygningens åbne midterrum 
trækkes sollyset helt ind i bygningen.

Flowdiagrammet for bygningen, hvor der er 
adgang ud mod både øst og vestfacaden.

Plan af bygningen

Model af bygningen set fra skolegårdenModel af bygningen med Skipper Clement skole i baggrunden
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forskuDte pLaner
- De regulære rum og etager er gennemskåret af ro søjler, en “fælles for skolen” og en søjle “fælles for klasse”, der forskydes 
en halv etage i forhold til resten af bygningen. Dette skaber to centre i bygningen.
- Flowet i bygningen går fra privat til offentlig således der ledes fra basislokaler gennem fællesrum til skolegården.
- Fællesrummene åbner sig op mod skolegården og giver tilhørsforhold/eksponering dertil.
- De halve etager giver fællesrummene et tilhørsforhold til flere etager samtidig og vil styrke klassetrinenes indbyrdes forhold.

moDuL
- Modulernes sammensætning giver et markant anderledes udtryk, der står i kontrast til de eksisterende bygninger.
- Den interessante sammensætning giver god eksponering mod midtbyen og skaber opmærksomhed som ikon for Aalborg. 
- Giver spændende indre rum, der dog har mange skæve vægge, der kan give problemer for indretningen med tavler etc.
- I forhold til resten af Skipper Clement skoles allerede mange sammensatte voluminer, giver denne form endnu flere sammen-
satte former, hvorfor udtrykket inde i skolegården hurtigt kan blive rodet.
 
rismarker
- Det offentlige rum i bygningen er placeret så det henvender sig mod byen. Det offentlige rum bliver skolens hjerte.
- nedtrapning af bygningen ind mod skolegården åbner skolegårdens rum mere op, således mere lys kan komme ind.
- Fællesfaciliteterne for hele skolen er placeret i bunden, således de er nemt tilgængelige for alle elever.
- De halvoffentlge rum som indre fællesarealer og grupperum placeres ind mod skolegården, hvormed de relaterer sig til hinan-
den og eleverne vil kunne følge med i det der sker omkring dem.
- Formen er fremmed i forhold til det øvrige byggeri, og skolen fremstår som to forskellige institutioner
spiraLforLØb
- Planernes vifteform giver bygningen et skulpturelt udtryk
- Bygningen “flyder” ud men samles om et fællesrum midt i bygningen der samler strukturen.’
- Horisontal og geometrisk udtryk udefra mens det indre fællesrum giver en vertikal retning samtidig med organiske former til de 
indre rum, hvilket kan virke modstridende.
- Der laves en forskydning i forhold til koblingen til det eksisterende byggeri.
- Zonerne i bygningen går fra private basislokaler gennem de halvoffentlige fællesrum til det offentlige fællesrum og indgangen.
organisk - organisk
- En organisk struktur står i kontrast til Skipper Clement Skolens ellers meget geometriske og statiske bygninger,
- Bygningen flyder ud og inddrager skolegården og bruger dennes formsprog.
- Strukturen trækker sig med etagerne væk fra skolegården således sollyset nemmere kan komme ind i skolegården.
- Atriet i midten vil trække lys ind i bygningens indre rum
- Stagesne opdeles i ældre og yngre elever, der har hver deres ende af bygningen. Herved bliver fællesrummet i midten stedet, 
hvor alle kan mødes.
en i tre
- Skalaen passer til det eksisterende byggeri, da etagehøjden på bygningen ikke overstiger den højeste bygning på det eksis-
terende byggeri. 
- Der skabes kontrast mellem tung og let i bygningen og placeringen af de åbne fællesrum kommer til udtryk i facaden. De 
massive områder udtrykker det private og de lette facader udtrykker det mere offentlige.
- De tre masser ses ikke optimal, da skolen allerede består af mange sammensatte voluminer og der ved denne løsning vil 
skabes sammensætning af tre nye voluminer på grunden.

opsamLing af konCepter
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De kvaliteter, der er afdækket ved de forskellige 
konceptforslag, danner grundlag for den efterfølgende 
konceptskisering, hvor de i størst muligt omfang skal 
indarbejdes. Samtidigt danner de grundlag for nye 
undersøgelser omkring kvadratmeter, bygningshøjder 
og konstruktion. 

Kvaliteter fra den indledende skitsering:
- Et centralt fællesrum i bygningen med fordeling til 
klasseværelser gennem halvoffentlige opholds- og 
arbejdszoner
- Opdeling af skolens funktioner i funktioner til den 
internationale skole, og funktioner fælles med resten 
af Skipper Clemens skolen
- Fællesskabet er i centrum, og orienteret mod 
skolegården, mens de lukkede klasselokaler danner 
ryg mod jernbane og trafik. 
- Halve planer benyttes til at skabe social kontakt 
mellem stagene på de forskelige etager, til at binde 
bygningen sammen visuelt og logistisk og til at tilføre 
bygningen rumlige variationer.
- De indre funktioner og det ydre formsprog skal være 
sammenhængende, så form udtrykker funktion.
- I bygningen arbejdes med terrasser, for at minimere 
skyggegener i skolegården, og skabe alternative 
adgange til bygningen, så den får bedre kontakt til 
skolegården.
- tilbygningen skal fremstå som en samlet enhed
- bygningen skal fremstå, så den har tilstrækkelig 
samhørighed med det eksisterende byggeri, til at 
tilbygning og eksisterende byggeri opfattes som en 
samlet helhed.
- Bygningen skal på trods af tilknytning til eksister-
ende byggeri fremstå som en moderne bygning, der 
kan fungere som ikon på den moderne undervisning, 
primært gennem sine indre kvaliteter.
- Bygningen er synlig fra vejen, hvorfor den 5. facade 
skal bearbejdes.

tilbygningen skal eksponeres i forskellig grad i forhold til om 
den ses i øjenhøjde fra skolegården, hvor der er tid til at kunne 
opfatte detaljer, eller oppe fra vejen, hvor der hurtigt køres/
cykles forbi. Facadeudtrykket er dermed bestemt af beskuerens 
hastighed forbi bygningen, hvorfor det samtidig er vigtigt at 
tænke på bygningens 5. facade, taget.

Bygningens midterste rum fungerer som fællesareal med 
åbne rum. Jo længere der bevæges væk fra centrum, des 
mere fast og privat bliver ruminddelingen. Fællesarealet 
artikuleres ved at forskyde etagerne ved et halvt plan, hvilket 
samtidigt styrker den visuelle og sociale konakt mellem 
stagene, og derved opfordre til at styrke fællesskabet i de 
sociale rum [jf. ‘Fremtidens Skole’]. 

opstiLLing af fæLLes retningsLinier

Ud fra den indledende skitsering og de deraf opstillede 
krav, kan der opstiles et flowdiagram for tilbygningen.

terrasser

stort fæLLesrum aDministration

gruppe- og minDre 
fæLLesrum

basisLokaLer

fagLokaLer

skoLegårD

sfo

Hel eller delvis nedtrapning af bygningen skal give lys 
ned i skolegården og give adgang til dele af skolens tag 
fra skolegården.

Bygningen har et centrum, der er det fælles samlingslokale 
med klasselokalerne som ryg.

Det ønskes at opdele zoner i bygningen således man 
bevæger sig fra fællesrum, gennem halv-fællesrum, såsom 
grupperum eller mindre fællesrum til private rum, såsom 
klasselokalerne. Halvfællesrummene værende sig områder 
til gruppearbejde og hyggearealer, således der både fore-
findes rum med hård og blød funktionalitet [jf. ‘Fremtidens 
Skole’].
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formkonCepter
Formkoncepterne kan efterfølgende opdeles i kategorier alt efter, hvordan bygningen forholder sig til omgivelserne.

formkonCept 2
Bygningen holdes i et stramt formsprog, der forholder sig aktivt til det 
eksisterende skolebyggeri. Et centralt hjerte i bygningen, bryder ud og 
forholder sig til skolegården, hvorved bygningen opdeles i to massive 
masser. Derved åbnes bygningen op mod de eksisterende bygninger, 
og hjertet fremstår dermed som et samlingspunkt for hele skolen. - 
Definerer skolegrunden (skyder ry modnelegemet

formkonCept 1
Bygningen holdes i et stramt udtryk, der i formsproget forholder mimer 
det eksisterende skolebyggerri. Bygningen forholder sig dermed aktivt 
til konteksten, samt definerer skolegården som rum. De indre rum-
ligheder skal stå som ikon for skolen som helhed, gennem et synligt 
centralt hjerte. Bygningen fremstår som et samlet statisk volumen, og 
fremstår derfor meget indadvendt mod det centrale hjerte.  

formkonCept 3
Den ydre form på bygningen forholder sig ikke til det eksisterende 
skole byggeri, men fremstår som en kontrast til disse. Dette giver 
mulighed for at bygningen kan frem stå som et landmark, og ikon for 
Skipper Cementsskoln. Et nyt formsprog vil definerer den interna-
tionale afdeling som en selvstænd afdeling, og fremstår fremmed for 
stedet og konteksten.

formkonCept 4
Bygningen skyder ryg mod banelegmet, og flyder via en nedtrapning 
ud i skolegården ,således at formsproget mod skolegården forholder 
sig til formsproget i denne. Derved definere bygning grunden omkring 
skolen, men forholder sig til skolegården frem for de eksisterende 
bygninger og konteksten. nedtrapningen mod skolegården giver 
mulighed for at trække mere sol ned i skolegården. 

I den videre konceptudvikling vil der blive arbejdet 
udfra formkoncepterne 2 og 4. Der lægges vægt på 
at lade det indre hjerte fremstå, som et samlingspunkt 
der åbner sig mod de eksisterende skolebygninger og 
skolegården. Samtidig arbejdes der med en nedtrap-
ning mod skolegården, for der ved at sikre bedre 
solforhold i denne. 
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konceptSkitSering

bygningsVoLumen
Efter opsamlingen på den indledende skitsefase arbe-
jdes der videre med at definere et koncept, der lever 
op til de opstillede krav. Procesen med at indarbejde 
de forskellige parametre er itterativ, men vil herfra blive 
beskrevet som et lineært forløb, for at gøre processen 
overskuelig. 

Første led i den videre bearbejdning er en undersø-
gelse af sammenhængen melem bygningens højde og 
det areal, der er til rådighed til terrasser og nedtrap-
ning af bygningen. 

På diagrammerne er der fordelt 2200m2  på henholds-
vis fire og fem etager, og hver af de to muligheder 
er afprøvet halvt nedsænket i terræn. Der er taget 
udgangspunkt i den største tilladelige grundplan, hvor 
der er afsat fire meter mod jernbanen til redningsareal.

Det vælges at arbejde videre med fire etager nedsæn-
ket, da fem etager giver en bygning, der er ude af pro-
portioner med det eksisterende byggeri, og som har 
550m2 ekstra terrasse, der gør det svært at bibeholde 
konceptet om klasselokaler i begge sider og indendørs 
fællesrum centralt.  

Det terrasseareal, der er til rådighed ved en løsning 
med fire etager, vurderes at være tilstrækkeligt til at 
foretage en nedtrapning på en del af bygningen, der 
samtidigt, i kraft af sin ringe facadehøjde, bidrager til 
at holde skolegården åben.

Etagedækkene i dene løsning svarer samtidigt til dem 
i den oprindelige bygning, hvor den nederste etage 
også er halvt nedsænket. 

Et problem ved denne løsning er, at der er ringe 
muligheder for den alternative sammenkobling mellem 
bygningens terrasser og skolegården. 
 

Fem etager med den nederste etage på terræn. Bygningen 
har ikke same skala, som det øvrige byggeri, og fremsår 
som en selvstændig klods.

Fem etager med de nederste nedsænket halvt i terræn. 
Bygningen er stadigt voldsom og terrassearealet er for stort, 
hvilket gør det vanskeligt at gøre bygningen sammenhæn-
gende med det øvrige byggeri og med formkonceptet med et 
centralt fællesrum

Fire etager med den nederste etage på terræn. Bygningens 
for asser bedre med koncept og det øvrige byggeri. Den er 
dog stadigt for stor, og etagerne er forskudt en halv etage i 
forhold til det øvrige byggeri.

Fire etager med den nederste nedsænket halvt i terræn. 
Bygningshøjden svarer til det øvrige byggeri, og sammen-
hængen er understreget ved, at etagedækkene i tilbygninge 
svarer til dem i det oprindelige byggeri. Dette er samtidigt 
den mindste bygning, hvilket er en kvalitet i forhold til 
skolegården.
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Stage 5

Stage 4

Stage 2

Science-Lab
Musik og depot

Teaterscene/aula

Lærerværelse og adm.

Fællesareal
Stage 3 Terrasse

Terrasse

Terrasse

Stage 1

SFO

Stage 5

Stage 4 Stage 2

Science-Lab
Musik og depot

Teaterscene/aula

Lærerværelse og adm.

Fællesareal

Stage 3

Terrasse

Terrasse

Terrasse

Stage 1

SFO

funktionsDiagram
For en regulær bygning med 4 etager kan der opstilles 
et funktionsdiagram ud fra de foregående krav. 
De funktioner, der er fælles for hele skolen skal ligge, 
så de er let tilgængelige ved adkomst til bygningen. 
Disse funktioner omfatter science-lab, sfo, musik og 
administrationen. 

Det centrale fællerum deler skolen i to ca. lige store 
blokke. Science og SFO har begge brug for ca. 200m2, 
hvorfor de optager hele den nederste etage. SFO’en 
placeres med størst eksponering mod skolegården, og 
altså mod syd.

Musik og depot placeres i kælderen, så de er i nær 
tilknytning til scenen i fællesrummet. Depotet har ikke 

behov for lys, mens der skal etableres lysskakter til 
musik. 
Stage et og to optager, sammen med terrasser, al 
pladsen over SFO’en. De ligger oven på hinanden, da 
stage et eventuelt kan have kontakt til SFO’en, og da 
de to klasser ligger tæt på hinanden i funktionskrav.

Modsat optager stage tre til fem og deres fællesom-
råder hele den nordlige halvdel af bygningen, da de på 
samme måde som stage et og to, har deres funktion-
skrav tilfælles.

Denne prioritering presser administration og lærer-
værelse ud i fællesrummet, da der ikke kan undværes 
areal i de to andre fløje, og da de skal være umiddel-
bart tilgængelige fra teatersalen.

Depot
Depot

computerhjørne
computerhjørne

kreativt værksted

kreativt værksted

penselvask

penselvask

piger 
(rød dør) drenge

(blå dør)

Leg/tumleplads Leg/tumleplads

ta
vl

e

tavle
tavle

forhæng ophængt i halvetage 
kan trækkes for denne krog til 
adgang til scenen

Garderobe Garderobe

ventilation
ventilation

tavle

depot

penselvask

kreativt værksted

Mørkt hjørne, 
hjælp søges

Garderobe

Legehjørne

Flyt ikke bord tilmørkt hjørne.Bord vil have direkte lys

Glaspaneler ell. lign. kan trækkes for

G
la

sp
an

el
er

el
l.

lig
n.

ka
n

træ
kk

es
fo

r

lille hyggekrog stage 4
Trappe herfra til næste etage

lille hyggekrog stage 3
Trappe herfra videre til næste etage

Rør og 
ventilation

Funktionsdiagrammet afprøves i forhold til indretningen. Her 
et tidligt forslag til indretningen af scene, samt stage 1 og 3.
Det ses, at stagene, når der skal være plads til at have 
gruppearbejde umiddelbart udenfor klassen, og lejerum til 
de små, garderobe, skakter, toiletter osv. optager al pladsen 
i den ende af bygningen, hvor de er placeret.

Funktionsdiagram for tilbygningen
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formsprog 
Inden for de rammer, der nu er givet, bearbejdes de 
to ret problematiske punkter og som får den største 
indvirkning på tilbygningens samlede udtryk, nemlig 
nedtrapningen mod skolegården, og det store fæles-
rum/atrium i midten.

neDtrapningen moD skoLegårDen
De terrasser, der skal give lys i skolegården, er den 
væsentligste formgivningsparameter i forhold til 
bygningens ydre form og udtryk. 
Overordnet er der et ønske om at skolen skal udvise 
den moderne undervisningsform, samtidigt med, at 
den skal opfattes som en del af det nuværende byg-
geri. 
Der er derfor arbejdet med at bygningen på forskellig 
vis starter som en regulær bygning ved sammenstø-
det med den oprindelige bygning, og derfra “flyder 
ud” mod syd, hvor nedtrapningen af skolen åbner op 
for solen mod sydvest. Dette greb bryges til at tilføre 
bygningen dynamik mens der fastholdes kontinuitet fra 
de gamle bygninger. 

Metaforen bag formkonceptet er, at den gamle, 
statiske undervisningsform brydes op.

Samtidigt med at nedtrapningen skal fungere form-
givningsmæssigt, vurderes løsningerne på adgangs-
forhold til skolegården og kvaliteten af de terrasser, 
der opstår. Det sidste er aktuelt i forhold til ter-
rassernes orientering, der er afgørende for udsigten, 
og støj, der kan være et problem for direkte sydvendte 
terrasser i samme højde som vejen, der ligger her.

ekspLosion
Udtrykket henter dynamik fra metaforen “eksplo-
sion” med retning væk fra den gamle bygning, for på 
den måde at understrege overgangen til nye under-
visningsformer. udtrykket bliver meget dynamisk, 
grænsende til det aggressive, hvilket ikke afspejler 
værdierne i den nye undervisning. En enkelt terrasse 
er god og har retning mod skolegården. Adgangsfor-
holdene udvendigt hertil er dog ringe.

JæVn neDtrapning
ydtrykket er mindre dynamisk, men kan stadigt være 
et billede på opbrud. terrasserne er regulære og gode, 
men de er allesamen orienteret mod syd, og ikke mod 
skolegården. adgansforholdene til terrassserne fra 
skolegården er gode. Modellen er lidt misvisende, da 
terrassernes samlede areal er alt for stort.

organisk / geometrisk
Overgangen fra geometrisk til organisk er et godt 
billede på en anden undervisningsform, men bygnin-
gen fremstår ikke lægere som et samlet hele eller som 
en del af resten af skolen. mod syd flyder bygningen 
ud i skolegården, hvilket giver en højere grad af 
orientering mod denne. Den mere frie, organiske form, 
giver samtidigt mulighed for frihed i programmeringen 
af terrasserne.

skrå neDtrapning
I denne løsning er adgangsforholdene til terrasserne 
gode, bygningen fremstår som et samlet hele, og 
fungerer som billede på undervisningen. terrasserne 
er relativt gode, men har stadig ikke tilstrækkelig 
orientering mod skolegården.
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atriet
Det centrale rum tjener primært fire formål: At fungere 
som bygningens center og samlingsrum, som trap-
perum, til at trække lys ned igennem bygningen, og til 
at skabe visuel og social kontakt melem stagene.

Disse funktioner skal opfyldes samtidigt med at form-
sproget skal hænge sammen med, og udtrykkes i, det 
ydre og med visionen om, at bygningen skal afspejle 
undervisningsformen.

Det centrale rum er samtidigt der hvor der er mulighed 
for at lave variationer, og bryde med de øvrige, mere 
regulære rum, så der opstår komplekse rumligheder.

Samme planer gennemgående i facaden. Den vandrette 
opdeling bliver tydelig, og fællesrummets sammebindende 
karakter sløres

Fællesrummets forskudte planer vender mod skolegården, 
og markerer fællesrummet som en sammenbindende enhed.

neDsunkne pLaner
Fællesrummets halve planer er skåret ud af de hele 
planer, og sænket ned. Denne nedsynkende bevægelse 
er i modstrid med den overordnede form, hvor bevæ-
gelsen er vandret. 
De halve planer vender mod skolegården, og får dermed 
udsigt til skolen, hvilket understøtter fællesskabsfølelsen, 
og bidrager til overordnet orientering af fællesrummet 
mod skolegården

inDre bruD i reguLært rum
De halve planer fremstår som fragmenter fra et brud forår-
saget af en vandret bevægelse. De halve planer svæver 
i et regulært rum med regulære, lodrette linier, hvilket er i 
modstrid med den ydre og indre dynamik. De halve planer 
er orienteret væk fra skolegården.

inDre bruD i ireguLært rum
Også her fremstår de halve planer som fragmenter fra  
et brud. Det rum, de halve planer svæver i, er også ir-
regulære, hvilket giver et sammenhængende, gennemført 
formkoncept. Samtidigt giver fraværet af lodrette linier 
mulighed for at arbejde mere frit med lysskakter, visuelle 
forbindelse og indretning af planerne.

åbent fæLLesrum uDen HaLVpLaner
Fællesrummet er her placeret i en meget klar fortolkning 
af koncepet med det centrale rum i en bygning med ryg 
mod omverdenen. Indførelsen af et større, mere åbent 
rum, har betydet, at arealet fra terrasserne er inddraget. 
De regulære rum er placeret direkte over hinanden i 
begge sider, hvilket giver en klarere aflæsning af bygnin-
gens funktioner, og fordele i forhold til konstruktion, fordi 
bærende vægge kan gennemføres lodret.
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tiLpasning af funktionsDiagram 
Efter afsøgningen af muligheder og kvaliteter i 
forskellige formforslag, foretages der en ændring i 
funktionsdiagrammet, så bygningen bliver i stand til at 
indeholde flere af de ønskede kvaliteter. Lærerværelse 
og administration flyttes ind under stage 1 langs 
østfacaden. Dette gøres, fordi begge disse funktioner 
er lukkede rum, og det centrale fællesrum ønskes 
åbent ad hensyn til lys og visuel forbindelser på tværs 
af rummet.
SFO’en skubbes herved ud i skolegården, hvilket 
medfører:

- Bedre kontakt mellem SFO og skolegård

- Mulighed for at have terrasser orienteret mod 
skolegården på toppen af SFO’en

- Bedre forbindelse mellem skolegård og terrasser, 
hvilket også vil kunne fungere som flugtvej.

- Flere kvadratmeter til bygningen.

- mulighed for at have klasseværelser regulært over 
hinanden med bedre aflæselighed af bygningen til 
følge.

- Derved også konstruktiv fordel ved at have bærende 
vægge/søjler kontinuert og mulighed for lodrette 
føringer af ventilation og andre installationer.

- SFO i to etager, hvor den øverste etage kan inde-
holde fælles funktioner med stage 1, som eksempelvis  
puderum.

LÆRERE OG AD-
MINISTRATION

LÆRERE OG ADMIN-

ISTRATION

SFO

SFO

Oprindeligt funktionsdiagram, hvor lærerværelse og administration er placeret i fællesområdet

Nye placeringer. SFO’en er flyttet ud i skolegården i to etager, mens lærerværelse og admin-
istration har fået plads uden for fællesrummet, så de indgår i den regulære “ryg” sammen med 
de øvrige, private rum.
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tiLpasning af sfo

sfo uDen for bygningen sfo fortsætteLse af fæLLesrum sfo som DeL af De reguLære rum

I Dette forslag ses SFO’en som en del af de fælles 
rum og er derfor formgivningsmæssigt knyttet sammen 
med det centrale rum og den nederste etage. 

Bygningen fremstår ikke som et samlet hele, da den 
stringente facade ekskluderer SFO’en, og der er ingen 
oplagt forbindelse fra tagterrasser til skolegård. 

Derfor åbnes den stringente facade op, så den 
inkluderer SFO’en. Der er stadig formgivningsmæs-
sig sammenhæng mellem SFO og fællesrum, hvilket 
slører aflæsningen af bygningens funtioner, fordi de 
faste lokaler mod syd ikke ses. 

Bygningen fremstår ikke som en samlet helhed.

Her inkluderes SFO’en af den stringente facade, 
der griber om bygningen som fire bånd. SFO’en er 
inkluderet som en del af de faste rum, og det åbne 
fællesrum er holdt centralt inde i bygningen. 

Bygningen fremstår nu som et samlet hele, kon-
takten fra terasser til skolegård er god, og der er 
overensstemmelse mellem den ydre form og de indre 
funktioner.  
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konceptdetaljering

Under konceptdetaljeringen indarbejdes de tekniske parametre endeligt 
i konceptforslaget sammen med de rumlige overvejelser og funktionelle 
krav. For i stort omfang at kunne imødekomme de stramme krav til 
bygningens ydelse i forhold til indeklima og energiforbrug, har det været 
nødvendigt at bearbejde og afsøge løsningsområderne inden for de 
teknisk og rumlig parameter simultant og så omfattende som muligt, for 
at tillade råderum, dynamik og gensidig påvirkning mellem alle områder.

Det afspejler sig i fremstillingen af konceptdetaljeringen, hvor der kryds-
refereres mellem de fem hovedområder bygningen er inddelt i.

De parametre der benyttes til formgivningen af bygningen, er overordnet 
de samme, men ikke alle parametre har betydning for alle områder, 
hvorfor der er opstillet en disposition for, hvilke parametre der anven-
des hvornår, og dermed hvilke krav, vejledninger og værktøjer, der er 
relevante og skal inddrages under de fem områder.

VentiLation

konstruktion

pLaner og snit

faCaDer

atrium

atmosfærisk inDekLima

B-Sim

Dags- og månedsmid-
del excel

BE06

Br08

Cr 1752

DS 447

DS 474

branD

Br08

DS 409

Lys

Dial Europe

B-Sim

modeller

Artiklen “Lyset i 
skolen”

SBI 203

energiforbrug

CADvent

B-Sim

BE06

Dags- og månedsmid-
del excel

Br08

Cr 1752

DS 418

LyD

CADvent

Br08 

Artiklen Sunde Skoler, By 
og Byg

Erhvervs- og boligstyrrels-
ens vejledning om lydforhold 
i undervisnings- og daginsti-
tutioner

faktor

VærktØJer

kraV og VeJLeDninger

     branD                Lys              LyD                   energi-                atm. 
                                                                  forbrug          inDekLima

Disposition over hvilke faktorer der har indflydelse på de forskellige områder af formgivningen.

Oversigt over hvilke værktøjer og krav/vejledinger, der bliver benyttet i forbindelse med de faktorer, der 
har indflydelse på konceptdetaljeringen

Områder
Faktorer
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konstruktion

Der ønskes at formgive et åbent og trygt miljø omkring atriet, holdt i tunge og solide materialer. Dette vil give et stabilt udtryk, der samtidig understøtter de 
tunge ydermure. 
Nedhængte etager i smalle stålwirere virker mere koldt og ustabilt og refererer umiddelbart mere til kontorbyggeri, hvorfor dette fravælges. Bærende inder-
vægge vil fastlåse planerne, hvilket ikke vil muliggøre en differentiering af klasselokalernes størrelse, de bærende vægge ses dog også som positive i forhold 
til ventilationsrør. De bærende vægge samt søjler og bjælker undersøges mere konkret, for at se hvilke betydning de hver især har for rummet.

44m

fast plan

atrium
-plan forskudt ½ etage

Konstruktionen har stor indflydelse på oplevelsen af rummene, hvorfor dette undersøges. Bygningen skal konstru-
eres i tegl, hvorfor ydervæggene bliver bærende. [Jf. ‘Facader’] Som det ses på diagrammet, er der store spænd 
mellem facaderne. Med udgangspunkt i atriet og etagerne mellem planerne, undersøges forskellige konstruktions-
metoder for at se, hvordan de fungerer og opleves, og eventuelt hvordan mulige kombinationer kan benyttes.
Da nogle funktioner, eksempelvis elevator og ventilationsskakter, er gennemgående, benyttes disse som bærende 
og stabiliserende elementer.

18m

Kan opbygges af både 
tunge og lette materialer

Med en plade/skive konstruktion vil dækkene kunne synes 
svævende. De bærende indervægge er gennemgående, hvorfor 
planerne ikke vil være fleksible. 
Atriets planer vil enten kunne stå på søjler eller skiver, eller 
fæstnes med en gitterskruktur på de faste planer og således få et 
svævende udtryk.

Kan opbygges af både 
tunge og lette materialer - 
beton, stål og træ.

Plade/søjle konstruktion vil resultere i synlige søjler i rummene og 
vil forstyrre de frie rum. Kan dog udnyttes positivt som rumind-
elende, eller skjules i vægge. Etagedækkene kan blive meget 
smalle og få et let udtryk, afhængig af søjlernes tæthed. 

Lette materialer, stål og træ Nedhængte planer vil give synlige wirere ved planernes afslutning 
og det bærende tag vil blive meget tykt med store bjælker eller 
søjler til at bære taget.
Etagedækkene kan blive meget smalle.

Kan opbygges af både 
beton og stål.

Bjælker bliver synligt nedhængt fra loftet, men giver 
frie og derved meget fleksible rum i planen. Bjælkerne kan 
desuden skjules i indervægge.

søjler

snit perspektiv materialer rumoplevelse

nedhængte 
etager

Bærende 
indervægge

Bjælker
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  Lastopland Spænd Dimensionering 
BJÆLKER Beton 7m    16m 1020/320
    Stål 7m    16m         - 
 

I det følgende undersøges forskellige konstruktionsmetoder med overslag på dimensioneringer, både udfra brug af beton og stål. Udover bærende ydervægge, indplaceres to bærende 
kerner, placeret i hver ende af bygningen.
Målet for søjle-bjælkekonstruktionen er at opnå så frie og rene rum som muligt, altså at opnå en balancegang mellem antallet og placering af søjler, samt størrelse og tæthed af 
bjælker. For at understøtte den geometriske brug af former, er søjler valgt til kvadratiske mens bjælker er KB-bjælker.
For konstruktionen med bærende indervægge skal væggenes placering så vidt muligt placeres alt efter, hvor etagedækkene bedst muligt kan ligge af på disse, således et realistisk 
spænd for etagedækket opnås.

komBinationer

8 søjler placeret på linie ned gennem Bygnin-
gen, med Bærende Bjælker.

Atriets planer hænger på samme søjler, hvilket 
begrænser forskellige udformninger. Kan evt. stå 
på egne søjler.

Med en kombination af søjler og bjælker, 
ses at med nogle få søjler samt betonb-
jælker på 20cm vil kunne bære dækket. 
Dette er helt acceptabelt.

Det vælges at undersøge nærmere 
omkring bærende indvendige 
vægge samt konstruktionen om-
kring en gennemgående bjælke 
understøttet af to søjler omkring 
atriet.

  Lastopland   Spænd  Dimensionering 
SØJLER   Beton 64m2     240/240
   Stål 64m2     150/150 
BJÆLKER Beton 4m    9m    520/320
   Stål 4m    9m    270/248

Bærende indervægge, der går hele vejen op 
igennem Bygningen med søjler omkring atriet.

Atriets plan skal ligeledes stå på søjler, hvilket 
giver frihed i udformningen af disse.

De bærende indervægge vil begrænse udformningen af 
forskellige planløsninger på hver etage. 
Væggene vil dog kunne bruges konstruktiovt i forhold til rør-
gennemføring af ventilation, der kan blive gennemgående.

6 tværsgående Bjælker, ingen søjler.

Atriets planer er fribundet fra de faste planer, og 
kræver understøtning i form af søjler eller skiver.

Hvis søjler skal undgås, kan stålbjælker 
ikke klare det store spænd, mens betonb-
jælker vil blive 80 cm høje. Dette vurderes 
at blive for dominerende i rummet.

plan med 11 søjler, fri for Bjælker.

Atriets plan skal ligeledes stå på søjler, hvilket 
giver frihed i udformningen af disse.

Bjælker kan undgås ved brug af smalle 
stålsøjler. Dog vil disse have stor betydn-
ing for oplevelsen og udnyttelsen af 
rummet.

  Lastopland   Dimensionering 
SØJLER  Beton min. 50m2   240/240
 Stål min. 50m2   150/150

  Lastopland Spænd   Dimensionering 
SØJLER   Beton 88m2    240/240
   Stål 88m2    180/180 
BJÆLKER Beton 8m2    11m   820/320
   Stål 8m2    11m   524/306

en gennemgående Bjælke, understøttet af to 
søjler omkring atriet.

Atriets planer hænger på samme søjler, og 
begrænser udformningen. Kan evt. stå på egne 
søjler.

En gennemgående bjælke vil blive 50cm 
høj. Den vil derved opdele rummet på 
tværs, men ellers give frie rum.
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Privat

Halvprivat

Halvprivat

Fælles

Privat

Volden ca. 4m høj

Skipperhuset

tekniske overvejelser for grundplanen
Udformningen af grundplanen er sket samtidig med overvejelserne omkring konstruktion, ventilation samt lysforhold, der løbende 
har haft indflydelse på ændringer af planen. Brandkrav har ligeledes haft indflydelse, ligesom indpasning af toiletter og elevatorer 
har været medvirkende faktorer i formgivningen. Alle itterationer er forløbet sideløbende med videre skitsering af løsnings-
forslagene selvom det her præsenteres som en lineær proces.

Som udgangspunkt ud fra skitseprocessen placeres klasse-
lokalerne i bygningens to ender, således at overgangen fra 
det private til det fælles midterrum skabes. Der placeres to 
lokaler i hver ende af bygningen, så en stage er tilknyttet de 
to lokaler samt det halvprivate område i tilknytning dertil.

Da der syd for grunden ligger en høj vold og der på den 
øverste del af bygningens vestside ligger en anden bygning, 
undersøges lysforholdene for tilbygningen i DIALeurope. 
Derved skal det forsøges at sikre godt dagslys og gode 
dagslysfaktorer i klasselokalerne og de private zoner.
Det ses, at de to markerede områder ikke er velegnede til 
klasselokalerne, da de ikke vil få nok dagslys. Derudover er 
klasselokalerne meget dybe her, hvorfor det ville kræve en 
hstor rumhøjde med højtsiddende vinduer for at få lys nok 
langt ind  i rummet med en dagslysfaktor på 2%. [Jf. Klima] 

Det vælges derfor at placere klasselokalerne og den private 
zone mod øst i bygningen således der er god mulighed for 
dagslys.
To af basislokalerne får derudover dagslys fra to sider, 
hvilket ses som en stor fordel for at få et jævnt fordelt lys i 
rummet samtidig med, at lyset for så vidt muligt vil kunne 
fungere som eneste belysning i brugstiden. I de to lokaler 
med kun en enkel dagslysretning vil der højst sandsynligt 
skulle suppleres med kunstigt lys, også i dagstimerne. 

Lokalernes placering mod Øst betyder også at rummene vil 
ligge og danne en ryg ud mod jernbanen.

lys
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Det vælges herudfra at benytte bærende vægge i konstruktionen på de etager med basislokaler, det vil sige etage 1, 2, og 3. I det nederste plan, 
hvor SFO, lærerfaciliteter og scienceLAB ligger ses der dog en fordel i at bruge bærende bjælker istedet, og sætte ventilationen et nedsænket 
loft. Dette valg er foretaget ud fra at der er specielle ventilationskrav til scienceLAB. 
Der ses derudover også en fordel i at kunne skabe en kreativ løsning i de bærende indervægge, da deres bredde kan bruges som rumskaber i 
lokalet.

konstruktion og ventilation 
Det vælges af samle elevator, toilet samt ventilationsrør i to gennemgående kerner placeret i hver ende af planet. Atriets udform-
ning hindrer en direkte vej mellem de to faste planer, hvilket betyder, at det er nødvendigt med elevatorer i begge sider. De to 
gennemgående kerner søges nu udnyttet bedst muligt i forhold til konstruktion og ruminddeling. Her undersøges de to udvalgte 
konstruktionsmuligheder.
Ventilationsrørene kan her enten placeres i vægge eller lofter, hvilket har stor betydning for henholdsvis væggenes og loftets 
tykkelse (nedhængte lofter). Ud fra et ønske om at bygningens højde bliver så lav som muligt, samt et ønske om, at etagedæk-
kenes tykkelse reduceres i forhold til at skabe et svævende udtryk i atriet [Jf. Atriet], vælges det at ventilationsrørene skal ligge i 
væggene. Dette betyder, at der i væggene ind til klasselokalerne skal gøres plads til disse rør. Rørene er  ca. 40 cm i diameter. [Jf. 
Ventilation]

Bærende indervægge gennemgående Bjælke

rumlighed - 
klasselokalet

æstetik-rum - Meget tykke vægge der er ca. 60 cm pga. ventilationsrør.
- Der skabes et massivt udtryk, især omkring døråbninger.
- Nem rørgennemføring til klasselokaler.
- Alle etager vil skulle være ens opbygget i forhold til rum 
og klasselokaler.
-mulighed for at bruge den brede væg som kreativt ele-
ment i klasselokalet eg. hylder, legerum, siddeplads osv.

- Tynde vægge, der dog for oven er større pga. ventialtionsrør 
omkring den bærende bjælke, der også vil gå omkring 1m 
ned i rummet. 
- Mulighed for fleksible vægge og at kunne åbne rummene 
helt op.
- I forhold til ventilationsrør skabes der problemer, når 
rørene skal trækkes omkring de søjler, der bærer den gen-
nemgående bjælke.

For placering af ventilationsrør [jf. Ventilationsafsnit]
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opstilling af statisk system
Der dimensioneres på et betondæk [App.], der vælges som 
et PX-dækelement med en højde på 220mm. Efterfølgende 
beregnes brudgænsetilstand og anvendelsesgrænsetil-
stand på en bjælke samt den nederste søjle, for at eftervise 
bæreevnen [App.].
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FunktionsDiAGrAMMEr
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Som ugangspunkt for udviklingen af grundplanernes løsning for bygningen, opstilles på baggrund af rumprogrammet funktionsdiagrammer for hver enkelt Stage.
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kælderplan
Bygningens nederste plan er sænket en halv etage i forhold til terrænplan. Adgang sker fra indgangspartiet, hvor trapper fører ned på 
hver side til sciencelab mod nord og SFO, samt lærerlokaler mod syd. SFO og lærerfaciliteter placeres i forbindelse med hinanden, 
idet der tages højde for, at der er et tæt samarbejde omkring eleverne mellem lærerne og pædagogerne i SFO’en.
I SFO’en ønskes god plads til børnenes leg og aktiviteter, hvorfor der arbejdes med flexibilitet i rummene. Desuden skal der fore-
findes toiletter, køkkenfaciliteter samt et opholdsrum til pædagogerne. Science-Lab skal indeholde alle naturvidenskabelige fag som 
fysik/kemi, Natur/teknik, biologi og geografi. Sciens-lab ses som en samled enhed, der underindeles i tre områder; undervisning, 
fagstationer og forsøgsområde. Der ønskes en flydende opdeling mellem de forskellige områder, således at rummet lægger op til, 
og understøtter, tværfagligt samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag. Ydermere er der krav til sikkerhed i forbindelse med 
forsøg i fysik/kemi, hvilket betyder, at forsøgsområdet skal kunne afskærmes helt fra de øvrige områder. Lærerfaciliteterne behandels 
sammen med administrationen som en selvstændig afdeling, hvor lærerne har mulighed for at trække sig tilbage fra eleverne, og 
skolelederen ligeledes har mulighed for at afholde møder og lignende uforstyrret.  
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Undervisningsområdet placeres længst fra atriet i det roligste 
hjørne, mens fagstationerne og forsøgsområdet eksponeres 
ud mod atriet, og forsøgsområdet afskærmes med transpa-
rente flytbare vægge, der giver mulighed for at åbne rummet 
op, når der ikke udføres forsøg.  
Placeringen af områderne gør, at disse virker meget opdelte, 
hvilket strider imod den åbne fornemmelse der ønskes i rum-
met. Samtidig virker området omkring fagstationerne som et 
gangareal frem for et undervisningsareal. 

De tre områder placeres som tre etapper, langs østfaceden. 
Undervisningsarealet placeres længst fra atriet, mens 
fagstationerne placeres længs ud mod atriet. De to områder 
adskilles af forsøgsområdet. Områderne kommer igen til 
at virke meget opdelte, blandt andet vil interaktion mellem 
fagstationerne og undervisningsområdet ikke være oplagt, 
når der udføres forsøg i forsøgsområdet.  

De tre områder ligger i forlængelse af hinanden, med under-
visningsområdet ud mod atriet, og forsøgsområdet længst 
væk fra atriet. Dette gør at forsøgsområdet ikke virker som 
en bariere eller afskærmning når der udføres forsøg. Samti-
dig bliver afgrænsningen mellem undervisningsområdet og 
fagstationerne mere flydende, hvilket giver mulighed for at 
tilpasse rummet til forskellige undervisningssituationer. 

Science-Lab

SFO

Lærerfaciliteter

indretning sciencelaB

N
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SFO’en adskilles fra lærerfaciliteterne, og får sin egen 
indgang med garderobe. Køkken/personalerummet, toiletter 
og legerum danner rammen omkring et fællsrum. Idet der 
lægges vægt på samarbejde mellem lærer og pædagoger, 
ønskes der at åbne sfo’en op. Samtidig er fællesrummet 
placeret således at lysforholdene i rummet ikke er optimale. 

Lærerfaciliteterne afskærmes totalt fra sfo’en. Herved understreges områdets karakter som selvstændig afdeling. Lærerværelse 
og forberedelsesrum placeres længst fra indgangen til afdelingen, samt længstfra atriet, da disse er forbeholdt lærerne, og 
placeringen sikrer gode lysforhold i rummene. Sekretæren og skolelederen placeres ud til atriet, således at der er let adgang til 
disse fra hovedindgangen. Placeringen af rummene gør, at afdelingen virker meget lukket, hvilket betyder, at forbindelsen mellem 
hovedindgangen og administrationen ikke er optimal. Samtidig er der en del gangareal, hvilket gør at afdelingen virker klemt. 

Indgangen deler indgangen til lærefaciliteterne, men åbner 
ikke umiddelbart op mod disse. Samtidig er køkkenet/
personalerummet placeret ved sydfacaden, således at 
fællesrummet kun får naturligt lys fra nord. 

Afdelingen åbnes op og har samme nedgang som sfo’en. Sekretær og skoleleder placeres som det første direkte ud mod atriet. 
Dette betyder dog at sekretærens  kontor ikke får naturligt lys ind, hvilket betyder at dette rum ikke må benytte som arbejdsplad.  

Det faste rum samles i to “kerner” der definerer et 
fællesrum, der kan indrettes efter behov. Samtidig kommer 
der lys ind i rummet og området henvender sig ud mod 
skolegården.

Teknikrum og bogdepot placeres som afskærmning ud mod atriet. Administrationen placeres således at denne ligger dirkete ud 
for nedgangen til planet ud til facaden, således at der kommer naturligt lys ind i kontorene.   

indretning sfo indretning lærerfaicliteter
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planer for stages
Grundet gennemgående bærende indervægge, er planerne med 
stagene udformet ens opefter. De forskellige krav, hver stage har, 
kommer derfor til udtryk gennem store fleksible arealer, der kan 
inddrages efter behov. Derudover findes løsningen, hvor stage 1 
og 2 er placeret i bygningens sydside, der derfor er anderledes 
udformet end de øvrige stages. 
Planerne er næsten ens opefter, hvorfor kun atriets vifteform 
bevirker, at åbningerne ligger forskudt, således at der kommer lys 
og udsyn til de øvrige planer. [Jf. Atrium]

I starten var stage 1 og 2 placeret på samme plan over hinanden, således stage 1 og 3 er over hinanden. Men hurtigt 
opstod der problemer i forhold til de forskellige krav, hvorfor løsningen bliver at placere stage 1 og 3 på plan 1, stage 
2 og 4 på plan 2 og stage 5 på plan 3.
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kælder 1:200
Kælderplanen indeholder SFO, Science-Lab og lærerfaciliteter 
som beskrevt ovenfor.
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stueetage 1:200
Stage 1 og 3 er placeret på samme plan, men er adskilt af 
det åbne atrie, da de to stages ikke har nogle umiddelbare 
fælles funktioner. Stage 1 ses som en forholdsvis lukket 
enhed, hvor basislokalerne afskærmer ud mod atriet. På 
denne måde skabes et trygt hjemområde for de yngste 
elever, der er overskueligt og hjemmevandt. Derudover har 
Stage 1 direkte adgang til SFO’ens lokaler og kan også 
gøre brug af disse i undervisningen.
Fra Stage 1 er der åbent mod terrasserne ud mod 
skolegården. Udgangen er lavet således at eleverne fra 
de andre stages kan gå ud på terrassen uden at forstyrre 
stage 1.
Stage 3’s hjemområde har en mere åben planløsning, hvor 
basislokalerne er placeret længst mod nord, med fælles-
arealer ind mod atriet, hvor de således nemt kan inddrage 
atriets planer i undervisningen og frikvartererne.

1. etage 1:200
På første etage ligger Stage 2 og 4. Denne etage har 
stort set den samme udformning som etagen under, da 
Stage 2 har nogenlunde de samme behov som Stage 1 
og Stage 4 som Stage 3. 
Stage 2 har dog ikke direkte adgang til SFO’en som 
stage 1 har, da de ikke har brug for helt så meget plads 
til leg. Fra stage 2 er der ligeledes adgang til tagterassen 
ud mod skolegården. På denne måde skabes en direkte 
vej fra Stage 2 og ud i skolegården og dens legefaci-
liteter.

2. etage 1:200
Øverste plan indeholder stage 5, der er udformet som 
stage 3 og 4. Herfra er der udgang til boldbane og tagter-
asse, hvorfra der er mulighed for at gå via udvendige 
trapper ned i skolegården. Dette fungerer ligeledes som 
flugtvej ved brand.
Placeringen af Stage 5 øverst i bygningen betyder, at de 
ældste elever får et mere privat område, hvor der også er 
gjort plads til ophold i frikvarterer. Dette er noget der man-
gler til de ældste elever på skolen i dag. Den udendørs 
boldbane skal også ses som at tilbud til de ældre elever, 
der ikke benytter skolegårdens legeplads.
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Brandkrav 
Ønsket om at arbejde med et centralt, åbent atrium, gør 
brandkrav til en vigtig parameter i designet. Det har defor 
været vigtigt at implementere brandkravene tidligt i desig-
nprocessen. 
Hele bygningen klassificeres som en anvendelseskatogori 
3 bygning, da den omfatter bygningsafsnit til dagophold 
for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i 
afsnittet, ikke har kendskab til afsnittets flugtveje, men er i 
stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed. Der skal 
derfor være tydelig afmærkninger af brandveje og disse 
skal være logisk placeret. [BR08]
Bygningen kan under disse forhold fungere, som en 
selvstændig brandsektion, SFO og science undtaget, da 
disse er under 2000 kvadratmeter. Science-Lab er en 
selvstændig brandsektion, da der er særlig risiko for brand 
her, ligesom SFO’en med fordel kan isoleres, så resten af 
bygningen kommer under 2000 kvadratmeter.  På grund af 
SFO’ens og Science-Laboratoriets placering i kældereta-
gern betyder det at brandveje kan etableres i vinduerne, 
hvor der kan kravles direkte ud til det fri. 

De udendørs brandveje og redningsarealer anlægges, så brand-
køretøjer har adgang til alle facader på skolen. Dermed kan der 
etableres redningsåbninger i alle facader. 

4 m

4 m

atrium

atrium

Brand
Flugtvej

Klasselokalernes flugtvej løber gennem atriet, som er den 
nemmeste vej ud fra bygningen. Vejen benyttes til daglig, 
hvorfor flugtvejen her vil være en naturlig vej at løbe ud af 
bygningen.

For det tilfæde, at en brand opstår i atriet skal der være 
en alternativ flugtvej til det fri, eller til en redningsåb-
ning. For den sydlige del af skolen giver nedtrapningen 
af bygningen mulighed for en ydre brandvej, der kan 
supplere redningsåbninger i lokalerne og flugtvejen 
gennem atriet. For den del af bygningen, der ligger nord 
for atriet, skal der etableres en alternativ flugtvej til det fri 
eller til en anden brandsektion, der kan udgøres af den 
eksisterende Skipper Clement skole.

Der skal etableres røgventilation i loftet i atriet for at 
undgå, at bygningen ved brand her fyldes af røg, og det 
derved bliver svært at orientere sig til øvrige rednings-
veje.

Branden opstår i klasselokalet
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situAtionsplAn

KLATREOMRÅDE

GYNGER

BÅLSTED

SANDKASSE

OPHOLD

OPHOLD
BOLDBANE

I forbindelse med den nye bygnings udtrapning i skolegården, er det nødvendigt at se 
på de kvaliteter det vil bringe til det nye rum, der dannes i skolegården.
På grund af den nuværende skolegårds kvalitet har det fra projektets start været 
vigtigt ikke at forringe den nuværende skolegård med den nye bygning. Dette krav 
har som tidligere beskrevet blandt andet haft betydning for tilbygnignens højde, der er 
dimensioneret efter skolegårdens rum. 
I forhold til den nye tilbygning er ændringen af skolegården nødvendig. Skolegårdens 
nuværende funktioner og formsprog ønskes bevaret, hvorfor kun placering og organi-
sering af skolegården ændres.  
Den største ændring bliver tilbygningens tagterasser, der kan benyttes af hele skolen. 
Elever har adgang fra skolegården til trapperne og terrasserne, der går op over 
bygningen. Her placeres der opholdszoner med udsigt over skolegården, på taget 
placeres en boldbane. Dette plan ligger i forbindelse med fællesplanet for Stage 4 
og 5 og er tiltænkt rollen som skolegård for de ældre elever, der ikke har den store 
fornøjelse af gynger og sandkasser. 
Å-forløbet ændres, så det følger den nye retning tilbygningen giver rummet og 
den nuværende træbygning fjernes. De opholdsfunktioner, der før lå på toppen af 
træbygningen, flyttes til tagterrasserne på den nye tilbygning. Klatrevæggen flyttes til 
den frie endefacade på den miderste bygning. Ellers er de gamle funktioner placeret 
efter samme princip som før tilbygningen. Ankomsten til den internationale skole sker igennem Skipper Clement skolens hovedindgang. 

Dette understreger, at det er en afdeling under SCS, hvilket er med til at styrke visionen om at 
skabe en samlet skole. 

Tagterrasserne giver en god kontakt til skolegården, samtidig med at der sikres en nedtrapning til en menneskelig skala, så der 
ikke dannes en mur mod syd. Tagterrasserne vil ligge godt i forhold til sol i fritkvartererne og man har herfra et godt overblik over 
skolegården. 
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KLATREOMRÅDE

GYNGER

BÅLSTED

SANDKASSE

OPHOLD

OPHOLD
BOLDBANE
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AtriuM

Bygningen opbygges omkring et centralt placeret atrium, der fungerer som et synligt fordelings- og bindeled mellem de de for-
skellige stages, samt mellem den internationale afdeleling og de to danske afdelinger på Skipper Clements Skolen. Det er derfor 
afgørende at atriet henvender sig mod skolegården, således at der opnåes en visuel kontakt til de eksisterende skolebygninger.
Atriet skal som det centrale punkt i tilbygningen, fungerer som et fælles samlingspunkt, og dermed virke indbydende for de dan-
ske elever såvel som de internationale elever. Desuden skal det stå som et vartegn for Skipper Clements Skole som en institu-
tion, der værner om fællesskab og forskellighed.   
Samtidig giver atriets centrale placering mulighed for at trække lys ned gennem bygningen og dermed give en fornemmelse af 
åbenhed og smmenhæng gennem bygningen.
Formgivningen af atriet sker udfra skitsering, fysiske modeller, forsøg med lys og konstruktion, DIALeurope og 3d-modelleringer, 
der kontinuerligt har indflydelse på hinanden under udformningen.
Indledningsvis afsøges inspiration i andre projekter med atrier, for at opnå fælles referenceideeer. Desuden undersøges hvilke 
muligheder planer i atriet vil give for funktioner som teaterscene, opholdszoner etc.
 

Etagerne bindes sammen af atriet og dets planer, der derved virker som bindeled og gør overgangene mindre. Samtidig får de enkelte Stages 
mulighed for bedre interaktion.

lounge

leg/hygge 

aula og teater 

BoldBane

stage 2

stage 1

musik og sfo

stage 5

stage 4

stage 3

sciens-laB

atrium

indgang
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Planer roteret over 
hianden giver god 
mulighed for visuel 
kontakt mellem 
etagerne.

Udhængte planer i 
atriet udnytter et stort 
volumen og giver 
samtidig rig mulighed 
for at få lys ned i 
rummet.

På Ørestad Gymna-
sium fungerer trappen 
som bindeled mellel 
etagerne, og er der 
hvor folk mødes.

referenceprojekter
Ofte ses atrier udformet som meget store rumlige voluminer, for at give virknin-
gen af en visuelle kontakt og storslåethed. Samtidig udstråler det åbne rum 
med masser af lys en rar atmosfære, hvor der fordres til ro og ophold i længere 
perioder.
På grund af den meget begrænsede projektgrund og ønsket om et tæt fæl-
lesskab ønskes atriet generelt komprimeret så meget som muligt uden at det 
går ud over den rumlige oplevelse og lysindfaldet i bygningen. Der kigges derfor 
på referenceprojekter for atrier, for at undersøge, hvordan atriet kan implemen-
teres i bygninges rum og både benyttes som transitrum, men også til afslapning 
og ophold.
Det undersøges ydermere, hvordan lyset kan trækkes ned gennem flere etager 
selvom lysskakterne således lyset udnyttes på bedst mulig vis. 

Et atrie med steder til ophold, der i høj grad fordrer 
afslapning og ro.
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klima i atriet 
Det ønskes at synliggøre bygningens fællesfunktioner 
i facaden, hvorfor atriet åbnes op mod skolegården. 
På denne måde vil bygningens indre funktioner og 
fællesarealer få en god forbindelse til skolegården og 
opfattes som en del af denne. 
Mod øst skal åbningner i facaden bruges til at bryde 
det stramme udtryk i bygningens form. Disse åbninger 
skal bruges til at sikre lyskvaliteten af rummene.
Atriet bruges samtidig som lysskakt for de tilstødende 
halvprivate fællesrum tilhørende hver stage og det 
skal derfor sikres, at der trækkes nok lys ned igennem 
bygningen til også at kunne opfylde dette.

Glas 33 %

Glas 12 %

Glas 15 %

Forslag 1

Forslag 2

Forslag 3

For at få et overblik over hvor stort glas areal der kan 
anvendes, udføres der månedsmiddel beregninger for de 
centrale rum. Se bilag (Månedsmiddel/Døgnmiddel). Ved 
regneark findes et vinduesareal på 21%, hvor det ses af 
beregningerne at rammerne for energiklasse 1 overskrides. 
Det vurderes dog at klasselokalerne vil have et væsentligt 
mindre energiforbrug og der derved kan kompenseres for 
de store glaspartier. Det benyttede glas i beregningerne er 
solskærmende glas med en lav u-vlærdi. Samtidig benyttes 
solafskærmning i form af persienner.
Efter at have optimeret glasarealet og ventilationen ved 

månedsmiddelberegninger, afprøves værdierne i en døgn-
middelberegning for Juni. Her kan eftervises, at tempera-
turen kan holdes inden for den fastsatte komfortzone på 
maximalt 25 grader om sommeren med samme ventilations 
intensitet som om vinteren, hvilket er tilfældet. [Appendix??] 
Da der skal tages højde for forkert brug af bygningen ses det 
ved forsøg, at maksimaltemperaturen, hvis der ikke benyttes 
persienner stiger til 28,5 grader. Der tages højde for dette 
ved at gøre det muligt at bruge naturlig ventilation i atriet, 
da loftshøjden her vil muliggøre opdriftsventilation. Dette 
medregnes i BE06. 
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2 Etage 2,5 Etage1,5 Etage

  4+5
LÆSE Ø

COMPUTER Ø

0,5 Etage

SCENE
  2+3
LÆSE Ø

3 Etage
1Etage0 Etage

0900 Sommer

1200-1400 Forår / Efterår

SNIT V-Ø

Indirekte sollys

SNIT N-S

2 Etage 2,5 Etage1,5 Etage

  4+5
LÆSE Ø

COMPUTER Ø

0,5 Etage

SCENE
  2+3
LÆSE Ø

3 Etage
1Etage0 Etage

0900 Sommer

1200-1400 Forår / Efterår

SNIT V-Ø

Indirekte sollys

SNIT N-S

Der udføres forsøg i Dial Europe for at se lys fordeling ved forskellige 
placeringer af glas i facaden af atrium. Forsøgene er udført med 
udgangspunkt i et åbent rum. Det findes at forslag 1 giver for meget 
lys og lyset ikke er tilpasset funktionerne i rummet. 
Ved at fjerne ovenlyset i forslag 2, mindskes lysbidraget til de tilstø-
dende planer. Der ses en fordel i at mindske facadearealet mod øst, 
da der her kan placeres de funktioner der ikke kræver så meget lys. 
I forslag 3 er atriet åbent mod skolegården, mens de øvrige facader 
er delvist åbnet med vinduesbånd. Dette giver den bedste belysn-
ing af rummet, da det ses, at alle områder er velbelyste,og der ikke 
forekommer store kontraster. 

For at sikre en ensartet belysning ned igennem atriet opstilles en overordnet løsningsstragte-
gi for vinduer og åbenhed ned igennem atriet. De planer der grænser op til atriet skal sikres 
et lys bidrag fra fællesrum, også på de nedre planer. Scenen må ikke ligge med modlys 
der rammer tilskuerne, og der skal være mulighed for at placere computere i områder uden 
direkte sollys. Der skal være gode lysforhold på læse- og hygge øerne. Der udover skal der 
anvendes lydabsorberende materialer i atriet da det er et åben forbindelsesrum imellem hele 
afdelingen.

Snit gennem bygningen Vest-Øst

Snit gennem bygningen Nord-Syd
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atriets udformning
Atriets planer virker som transitrum mellem etagerne, men skal samtidig kunne udnyttes til ophold og forsam-
ling. Plateauerne i rummet skal være halvprivate og give mulighed for sociale relationer imellem de forskellige 
stages. På denne måde vil atriet som transit og trapperum også blive stedet, hvor folk mødes på tværs af aldre 
og klasser. 
Efterhånden som der arbejdes videre med disse ideer skabes tre hovedkoncepter for atriet. Disse ses på 
efterfølgende side.

Ælder elever Yngre elever

Det mulitifunktionelle rum

De yngste og de ældste stages er placeret i hver ende af 
bygningen, bundet sammen af atriet. 

Geometriske flader der overlapper hinanden i et kaotisk mønster, 
giver en uaflæselig ruminddeling og et aggresivt udtryk .

Planer der munder ud i geometriske former i atriet, giver et 
åbent og lyst atrie med foranderlige planudformninger.

Et centralt atrie hvor planerne roterer bevirker visuel kontakt til 
resten af planerne, og giver mulighed for at trække lys ned på 
alle planer.

Trapper skærer op gennem planerne og giver indtrykket af lukkede rum. Afrundede bløde former i planerne og trapperne giver et mere 
blødt og nært udtryk.
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stage 5

stage 4

“transit-område” cut-outs

stage 5

stage 4

stage 3

stage 1

stage 2

BoldBane

lounge

leg/hygge

indgang

Atriet åbnes mod skolegården og lukkes ud mod 
banelegemet, således at atriet henvender sig til den eksister-
ende skole. 
De faste planer forskydes i en vifte forbindelse op gennem 
bygningen, hvorved atriet åbnes op, samtidig med at der er 
mulighed for at skebe en visuelforbindelse mellem de faste 
planer, samt trække lys længere ned i bygningen og ind på 
planerne. 

Atriet åbnes som i de foregående forslag op mod 
skolegården, og de faste planer nedtrappes. De svævende 
planer formgives ud fra de negative rum der dannes af de 
faste planer. De svævende planer vinkles forskelligt i forhold 
til de faste planer, således at der skabes et mere dynamisk 
rum. 

Forløbet op gennem atriet er et forskudt spiral orløb, hvor 
trapperne skyder ud fra de svævende planer og griber fat i 
de faste planer, således at bevægelse op gennembygningen 
også er en bevægelse længere ind i bygningen. Hvorved det 
dynamiske i rummet understreges. 

Forbindelsen gennem atriet foregår via et trappesystem, der 
spænder mellem de faste og de flydende planer,  hvorved 
disse kommer til at fungere som transitrum. Trapperne 
placeres over hinanden således, at lyset gennem skakterne 
ikke stoppes af trapperne.   

stage 5

stage 4

lounge

leg/hygge

skolegård

stage 1

stage 2

BoldBane

De faste planer forskydes på samme måde som i det 
foregående forslag.  De flydende planer  introducerer et 
nyt formsprog, således at der skabes en klar kontrast, til de 
faste planer. Dermed skabes et skulpturelt element i atreiet, 
der understreger atriets karakter som værende det centrale 
element og samlingssted.

Forbindelsen gennem rummet sker via en spiraltrappe, 
der  understøtter  formen på de flydende planer, og dermed 
forstærker det skulpturelle udtryk, samt de flydende planer 
som fællesarealer.    

stage 5

stage 4

lounge

leg/hygge

skolegårdstage 3

stage 1

stage 2

BoldBane

skulpturelt 

Ælder elever Yngre elever

Det mulitifunktionelle rum

Ælder elever Yngre elever

Det mulitifunktionelle rum

lounge

leg/hygge
stage 3

stage 1

stage 2

stage 4
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lys i atriet
Udfra ønsket om at åbne og eksponerer atriet mod de 
eksisterende skolebygninger og skolegården, samt 
at trække lys ned gennem bygningen uformes de 
faste planer der danner rammen omkring atriet, i en 
trappeformation. Denne udformning giver samtidig 
mulighed for at skabe en visuel forbindelse mellem de 
faste planer. 

Disse faktorer vil være afgørende i bestemmelsen af 
nedtrapningen af planerne, der vil blive bestem ud fra 
undersøgelser af lys og visuelle forbindelser. 
Planerne nedtrappes med den samme fator, således at der 
opnåes en symetri i rummet.

Stage 3

Aula

Stage 5

Stage 1

Stage 2Stage 4

planer lige ned
Dette billede bruges som udgangspunkt for at 
se lysfordelingen på de andre planer tydeligere.
Det ses, hvordan lyset ikke når ned i bygnin-
gen, hvilket giver et meget mørkt rum og 
begrænser den visuelle kontakt i atriet.

planer forskudt 1 meter.
Lyset når en smule ned på de nederste planer, 
men giver meget mørke rum. Den visuelle 
kontakt er begrænset

planer forskudt 2 meter.
Lyset når noget længere ind på de nederste 
planer, og bevirker meget lysere rum. Den 
visuelle kontakt er samtidig en del bedre.

planer forskudt 3 meter.
Lyset når ret langt ind på de nederste planer, 
og bevirker meget lyse rum. Den visuelle 
kontakt forøges meget for hver udtrapning, 
men bevirker samtidig et stort spænd mellem 
de øverste planer og deraf en stor ubenyttet 
luftvolumen.  
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planernes udformning 
Udformningen af atriets planer munder ud i samme formsprog som de faste planer, således de modsvarer samme udfaldsvinkel.
Der undersøges nu, hvorledes atriets planer skal afsluttes. De forskellige løsninger stilles op og der kigges på om planerne skal slutte inde i rummet, hvilket vil bevirke et stort åbent volumen, eller om 
de skal gå helt ud i facaden og således have større overfladeareal men give mindre luft og lys ned i rummet.

planer trukket tilBage
Dette giver lys og luft ned i atriet 
og ved indgangspartiet. Der sk-
abes således god visuel kontakt til 
de enkelte planer. Der skabes dog 
også en længere afstand mellem 
den fysiske kontakt af planerne.

planer trukket frem
Planerne strækker sig ud mod 
facaden, hvorfor indgangspartiet vil 
blive mere aflukket. Der er stadig 
god visuel kontakt mellem planerne.

planer trukket helt frem til 
facaden
De fysiske forbindelser af planerne 
er tættest ved denne løsning.  Den 
visuelle kontakt er mere begræn-
set, men dog stadig god.
Planerne kan fastgøres i facaden, 
hvilket også ses som en god 
konstruktiv løsning.

konstruktion 

Konstruktionsmæssigt består atriets planer af et 
søjle-plade system. 
De to planer drejer omkring to søjler, der holder 
planerne oppe i det statiske system. Derudover 
er planerne fæstnet ved to søjler i atriets facade.
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1. scenario - spiraltrapper
Konstruktionen forudsætter at der placeres to søjler i 
kanten af atriet, hvor spiraltrapper slynger sig omkring, 
og derved er centrum for en spiral bevægelse op 
igennem bygningen. Trappetrinene kan udnyttes til 
siddepladser etc.

plads og lys
Fordi trapperne ikke er optimeret i samme grad som 
et trappetårn, tager de mere plads fra de faste planer, 
de fylder også mere i rummet og hindre derved lys ned 
igennem atriet. For at kunne forsvare dette valg skal 
trapperne derfor have sekundærer funktioner.

flow 
Trapperne bruger halve planer til at forbinde op igen-
nem bygningen, derved skabes der en god visuel 
og fysisk forbindelse imellem fællesfunktionerne og 
stagene. Der er både en god forbindelse vertikalt og 
på tværs af atrium.

Brand 
På grund af de åbne planer og forbindelser, skal der 
være andre flugtveje end atriet.

ventilation
Da der ikke er døre imellem trapper og stagene kan 
der ikke bruges fortrængningsventilation. Derfor vil 
denne løsning betyde brug af opblandingsventilation 
eller naturlig ventilation.

Trappetrin og halve planer skaber en spiralbevægelse op i 
bygningen.

Plantegning af flow i løsningsforslaget.

forBindelser
Trapper og flow i fællesrummet har ikke kun betydning for oplevelsen af rummet og orientering, men også for 
bygningens sikkerhed og mulige ventilationsløsninger. I det følgende vil der blive beskrevet tre forslag til løsninger af 
fællesrum og trapper.

Åbne forbindelser hele vejen gennem bygningen gør det 
umuligt at bruge fortrængningsventilation. Der er derfor 
opblandingsventilation i alle rum, suppleret med naturlig 
ventilation i atriet, når der er varmeoverskud, der ikke kan 
anvendes andre steder i bygningen. Spiral trapper placeret omkring de bærende element-

er, ligeledes benyttes disse skakter også til lys nedtag.
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Trapperne optimeres i forhold til overskuelighed og 
funktionalitet i bygningen ved at de placeres i to tårne 
der servicere hver sin del af bygningen. 

2. scenario - trappetårne
plads og lys 
Der kan frit arbejdes med at skære huller i planerne 
i atriet så der bliver gode lys forhold. Lysspalter 
forstyrres ikke af frithængende trapper, hvorfor de kan 
laves smallere med større effektivt gulvareal til følge. 
Gangareal på fælles planer mindskes ved trappetårne 
ét sted.

flow 
Transporten er optimeret, men man fjerner den fysiske 
og visuelle forbindelse mellem hver etage, som de 
halve planer giver, ved at bevæge sig i lukkede trap-
petårne. Der er en effektiv og letaflæselig forbindelse 
vertikalt i bygningen.

Brand
Aflukkede trappekerner kan forbindes til hjemlokal-
ernes brandceller og derved fungere som flugtveje.

ventilation
Ved at lave aflukkede trappekerner er det muligt at 
lave fortrængningsventilation på alle planer. Dette 
giver en ensartet ventilationsløsning med høj venti-
lationseffektivitet, høj komfort i opholdszonen og god 
mulighed for varmegenvinding. Løsningen kan i atriet 
kombineres med naturlig ventilation.

2 trappetårne sikrer let og rationel adgang i bygningen. Der 
arbejdes ikke med halve planer, da de ikke er motiveret af 
flowet. Desuden vil der på grund af fortrængningsventilation 
ikke kunne være direkte adgang til eventuelle halve planer 
fra de hele planer.

Plantegning af flow op i bygningen.

Da bygningen er opdelt i sektioner af rum der er lukkede op 
til ca. en meters højde, kan der anvendes fortrængningsven-
tilation konsekvent, suppleret med naturlig ventilation i atriet 
ved varmeoverskud.

Trappeskakterne fungerer som brand-
sektioner, og kan derfor benyttes som 
flugtveje Hvis der er adgang direkte fra 
klasseværelser, og disse er selvstændige 
brandceler, er der ikke behov for yderligere 
flugtveje.

Trapper placeret på langs så de er med til at definere 
retningen af rummet. phah

P6 - Skoleprojekt.indb   87 13-05-2008   12:52:07



88

Ideen om en spiralbevægelse igennem bygningen 
kombineres med døre og afskærmning, så fortrængn-
ingsventilation bliver mulig i basislokaler og stagesom-
råderne.

3. scenario - komBination
plads og lys 
Plads- og lysforhold er som i forslaget med spiraler, 
dog er den visuelle kontakt og muligheden for lysgen-
nemstrømning fra atriet til hjemområder reduceret på 
grund af den afskærmning fortrængningsventilationen 
forudsætter.

flow 
De halve planer bruges til forbindelse og til at sikre en 
god visuel kontakt horisontalt og vertikalt i atriet. For at 
muliggøre fortrængningsventilation skal man igennem 
en dør for at komme nedefra og ind på hver stage.

Brand 
Grundet de åbne planer og forbindelse, skal der være 
andre flugtveje end atriet, som ved løsningen med 
spiraltrapper.

ventilation
Der anvendes fortrængningsventilation i basislokaler 
og stagesområder, og opblanding eventuelt kom-
bineret med naturlig ventilation i fællesområderne. 
For at kunne opretholde fortrængningsventilation i 
hjemområder kan fri adgang til halve planer kun ske 
opdad.

De 2 principper ses sammentænkt hvor der er trapper der 
indgår som sekundære siddepladser nederst og funktionelle 
trapper højere oppe.

Plantegning af bevægelsen op i bygningen

Fortrængningsventilation i hjemområder og opblanding i 
ariet muliggøres ved at afskærme hjemområderne i en højde 
lidt lavere end komfortzonen. Igen suppleres ventilationen af 
naturlig ventilation i atriet ved særlig varmebelastning.

Alternative flugtveje udover trapperne 
skal etableres.

Trappe koridor, ligges i de bærende elementer, af 
planerne.
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opsamling
Ønsket om en glidende bevægelse op gennem bygningen med en god visuel og fysisk kontakt imellem planerne og 
funktionerne, vægtes højere end muligheden for fortrængningsventilation.
Løsningen bliver derfor en variation af spiraltrappen, der i en glidende bevægelse fører op gennem bygningen og 
samtidig trækker sig længere og længere ind i bygningen. Atriets planer fungerer derfor både som trapperepoer 
samtidig med, at giver arealer til ophold.
De åbne planer dikterer brugen af opblandingsventilation, der samtidig unødvendigør at der tages højde for lavtsid-
dende indblæsningskanaler i rummøbleringen.

Afstanden laves således, at det faste plan reduceres 
med 2m for hver etage. Atriets planer reduceres med 
1m for hver etage.

Det ses, hvordan trappen bevæger sig opad og læn-
gere ind i rummet.

Der er arbejdet med to identiske opadgående vinkler 
for planernes udformning

Det færdige atrium, de åbne rum, kontakt på tværs af 
etage højde.

Gelænder placeret langs kanten, og går ikke ind på 
planerne for at trapperne bedre kan bruges multifunk-
tionelt.

Der laves et grid i atriets facade således alle de 
lodrette elementer forholder sig til den øvrige facades 
regler [Jf. Facader] og de vandrette facader forholder 
sig til de indvendige planers horisontale linier.
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FAcADEr

Udformningen af facaderne foretages sideløbende med de andre dele af skitseprocessen. De forskellige facadeudtryk afsøges gennem fysiske modeller, skitering og 3D computer-
simuleringsprogrammer. Derrudover er elementer som lys og indeklima en medskabende faktor for facadens udtryk. Der vil derfor blive beregnet på lys og døgnmiddelberegninger, 
ligesom konstruktionen og dens synlighed i facaden løbende overvejes. 

Ud fra den løbende skitseproces er fremkommet et ønsket udtryk for facaden:
Der ønskes en tydelig reference til Skipper Clement Skolens eksisterende bygninger, således de opfattes som en helhed. Samtidig skal tilbygningen stå frem som en 
moderne bygning, således der søges mod et tidssvarende udtryk. 
De eksisterende bygninger fremstår som lukkede, statiske rammer, hvorfor det ønskes at tilbygningens udadtil får samme udtryk, altså som en ramme omkring skolen. 
Det ønskes at signalere, at det er en skole, således bygningen i sig selv skal signalere aktivitet og kreativitet.
Atriet skal være det, der sprænger rammerne og har en mere åben og aflæselig struktur, der åbner sig op mod skolegården. 
I facaden ønskes deraf et kontrastforhold mellem den lukkede, statiske og tunge ramme kontra det åbne, dynamiske og lette atrie. 

Tilbygningens 4 facader skal forholde sig til meget forskellige forudsætninger og udformninger. Der ses derfor en udfordring i at formgive et facadeudtryk, der virker og forholder sig til 
disse meget forskellige udtryk.
Samtidig er klasselokalerne orienteret mod forskellige verdenshjørner og vil få stor forskel i lysindfald. Facadeudtrykket vil derfor ligeledes skulle kunne tage hensyn til forskellige 
mængder af lysindfald.

Nordfacaden ses blot som en lille flade, men da den indgår i en vigtig facadekomposition med resten af 
Skipper Clement Skolen, hvorfor der her ønskes en tydelig reference.

Østfacaden afskærmer ud mod jernbanen og ses som én stor plan flade. For ikke at få en kedelig og 
monoton flade, ønskes det, ved hjælp af spændende facadematerialesammensætning og vinduesudformn-
ing, at signalere skole og aktivitet.

Sydfacaden ligger op mod volden og vil derfor næsten ikke være synlig. Udsigten herfra er af samme grund 
ikke særlig spændende.

Vestfacaden. Hvor de andre facader er plane, er der en dybde i denne facade, der tilmed brydes af atriet. 
Facadeløsningen skal derfor være tilpas enkel eller foranderlig til at indgå her.

Indledningsvis søges inspiration i andre tilbygninger udfra det ønskede udtryk, for at se hvordan en sammenhæng vi kunne opnås. Derudfra gøres overvejelser omkring facademateri-
aler samt undersøgelser om forskellige vinduesudformningers indflydelse på lysindfaldet i rummet.
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TILBYGNINGER
Under formgivningen er der hentet inspiration i forskellige tilbygningsprojekter. Her 
undersøges forskellige måder at opnå en sammenhæng med eksisterende bygninger 
samtidig med at bygningen får et selvstændigt udtryk.
I projektet ønskes det at tilbygningen skal bidrage til den samlede bygningsmasse 
med en ny karakter uden at spolerer det oprindelige byggeri og dets udtryk. Det 
ønskes altså at opnå en balance mellem at få tilbygningen integreret med resten af 
skolen, samtidig med at den skiller sig ud som en selvstændig bygning, der profilerer 
den internationale afdeling.

TRÆ
Skaber reference til 
Træskuret i skolegården 
samt materialebeklædnin-
gen på gymnastiksalen.

BETON
Intet på Skipper Clement 
Skolen er bygget af beton, 
hvorfor materialet vil stå i 
kontrast til skolen. Andre 
elementer vil således skulle 
danne sammenhængen, 
eksempelvis brugen af 
vinduer etc.

MURSTEN
Skaber reference til Skipper 
Clement skolens eksisternde 
bygninger, der vil kunne danne 
en ramme omkring hele skolen.
Tegl signalerer holdbarhed og 
robusthed, og kan samtidig be-
nyttes på mange måder, således 
bygningen kan skille sig ud og 
markere en selvstændig del af 
bkomplekset.
Tegl giver desuden et godt 
indeklima

MATERIALER
Efterfølgende undersøges forskellige materialer der vil kunne benyttes som bærende 
ydervægge. Facaderne skal signalere holdbarhed, stabilitet og jordbundenhed, samt 
have en tyngde over sig der signalerer robusthed.
Valget af bærende ydervægge medfører samtidig at planerne kan blive så frie og 
derved fleksible som muligt i forhold til indretning [Jf. ‘konstruktion’].

Skipper Clement Skolens bygninger består af rød tegl og træ, hvorfor disse, samt 
beton undersøges nærmere, da de alle vil kunne benyttes i forhold til ønskede udtryk 
og bruges som bærende ydervægge.På Bakkegårdsskolen af CEBRA  

skiller den nye bygning sig ud fra det 
gamle regulære gule murstensbyggeri. 
Tibygningen er dog stadig ydmyg over 
for den gamle bygning, da den ‘graver’ 
sig ned i jorden, hvor dne gamle bygning 
tårner op. Dette giver i dette henseende 
en god virkning, da den nye bygning ikke 
overskygger den gamle, men vokser ud 
af den som en ny struktur. Voluminerne 
fremstår dog stadig som to separate 
bygninger med en fælles funktion.

I Küppersmühle af Herzog & de 
Meuron, ses det hvordan nybygnin-
gen forlænger de eksisterende linier 
og med samme materialebrug og 
derved opnår en sammenhæng på 
en fin måde. Dog er tilbygningen her 
næsten for anonym til at den opdages 
som et nyere tiltag på bygningen.
En smal kile skiller de to bygninger, 
der derved viser respekt til degge 
bygninger.

Gennem referenceprojekter ses det, hvordan der ved brug af samme formspog og 
materialer kan opnås den ønskede sammenhæng mellem tilbygningen og skolens 
eksisterende bygninger, således tilbygningen tydeligt er en integreret del af en sam-
menhæng.
Herfra vælges at benytte tunge ydermure som resten af Skipper Clement Skolen, så 
de danner en ramme omkring skolen.
I forhold til koblingen med skolen ønskes det at skabe en adskillelse i udtrykket af den 
nye bygning i forhold til det eksisterende byggeri.

Da rød tegl er meget dominerede på Skipper Clement Skolens eksisterende 
bygninger, vælges det at benytte samme facademateriale til den nye tilbygning. 
Således vil der opstå en sammenhæng i udtrykket, hvor den Internationale afdeling 
tydeligt vil være en del af en helhed - en del af komplekset. Samtidig stemmer valget 
af tegl overens med kravene i lokalplanen.
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Rektangulære, ens vinduer 
der på hver etage er sam-
mensat ef henholdsvis en, to 
og tre vinduer. Ved brug af 
ens vinduer kan der på den 
måde dannes et varieret spil i 
facaden med få midler.

facadeudtryk

Der er søgt inspiration i andre projekter, hvor der ses forskellige muligheder for at 
danne et spændende facadeudtryk på store rektangulære planer. Udfordringen ligger 
i at finde en løsning, der fungerer både på store flader alene men også kan brydes af 
et atrie med et andet udtryk.

atriets facade

Til atriets facade er der ligeledes søgt inspiration i andre projekter, udfra ønsket om 
en let, dynamisk struktur der står i kontrast til de faste ydermure.

Hele facaden er udlagt som et grid, hvor nogle af rektanglerne er erstattet af vinduer, 
hvilket giver et fragmenteret udtryk! Gridstrukturen giver et varieret og livligt facadeudtryk, 
hvor der nemt kan arbejdes med den rigtige lysmængde i hvert rum.

Skrå søjler i en åben og plan glasfacade, i et 
ellers tungt og horisontal/vertikal orinteret bygn-
ing giver meget dynamik. 
Den tunge ydermur omslutter glasfacaden, 
men  når ikke hele vejen omkring således atriet 
udspringer af hullet. Atriet er trukket tilbage i 
facaden og ligger beskyttet af den ydre skal.

Glasfacaden bryder ud mellem to 
tunge murstensbygninger, der står 
som store solider.
Teglbygningernes regelmæssighed 
i facaden brydes af glasstrukturen, 
der danner et brud mellem de to 
voluminer. Det lette bryder ud fra 
det tunge.

Den meget kantede og statiske 
struktur brydes op af det indre atrie.  
Atriets placering i bygningens indre 
betyder at nogle facader er meget 
lukkede, hvorimod andre viser 
atriets åbenhed tydeligt frem.

Kvadratiske vinduer i forskellige størrelser 
planceret tilfældigt giver facaden en livlighed 
og signalerer i høj grad aktivitet. Den ydre mur 
danner her i høj grad en skal omkring bygnin-
gens indre rum, der omslutter hele voluminet.
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facadeskitsering
Gennem skitsering og modellering er det herudfra besluttet at arbejde videre med et facadeudtryk, der har en vis regelrethed i vinduesmønstret. 
Uden nogen former for rytme/mønster vil facaden blive for kaotisk i sammenhæng med atriets udspringen og de udflydende former. Dog ses de helt rigide og ensartede vinduer at blive 
for statiske og anonyme på de plane facader, hvorfor der arbejdes videre med en fragmentering af vinduerne. Således vil der kunne arbejdes med forskellige lysindfald og mængder af 
lys samt en livlig og foranderlig facade. Det er ønsket således at kunne ændre i facaden alt efter lysbehovene inde i de forskellige rum.
I atriet ønskes det at trække skolegården ind i bygningen og ikke strække denne del af facaden ud i skolegården, hvor den vil optage for meget af det i forvejen begrænsede rum.
Efter den indledende skitsering bruges lysforsøg i DIAL europe og døgnmiddelberegninger til at estimere vinduesarealerne i facaden.

Atriets facade trækker sig tilbage fra skolegården. 
Her trapper taget i atriet ned på samme måde 
som nedtrapningen ude i skolegården.

Østfacadens vinduer sættes i mønstre efter, hvilket lysindfald, 
der skal være i de indre rum.

Atriets rum skyder ud fra bygningen og ind i 
skolegården og danner mere nedtrapning og 
flere terrasser.

Atriets rum skyder sig ind i bygningen og trækker sig tilbage 
fra skolegården og danner nye terrasser.

Bærende søjler i atriets facade står tydeligt frem og 
danner en vertikal opdeling af atriets rum. Vinduesbåndene markeres horisontalt i 

facaden.

Et gridsystem i facaden gør at vinduernes placering 
kan blive dagslysmæssigt bestemt, men i facaden 
synes tilfældig placeret.

Skallen slutter sig omkring bygningen, hvor 
atriet åbner op. Vinderne er placeret med 
forskellig størrelse alt efter lysindfald.

Glasfacaden på atriet trækker sig ind i bygningen og den 
tunge yderfacade står tydeligt frem som en skal omkring 
atriet og de indre rum.
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Der regnes på to lokaler. 
Det ene beliggende mod 
nord med to dagslysind-
fald fra Nord og Øst, og 
et lokale beliggende mod 
øst, der kun har dagslys 
fra en side. 

Der isættes rektangulære vinduer i facaden, 
placeret en meter fra gulv. Det forsøges derefter 
at estimere det faktiske vinduesareal for en god 
dagslysfaktor i de to lokaler.

lokale 1
lokale 1

6,5m

Lokale 1

lokale 2

Facade m. vinduer 1x1,5m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 5 vinduer mod nord, 
4 vinduer mod øst.

Facade m. vinduer 1x2m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 5 vinduer mod nord, 
4 vinduer mod øst.

Facade m. vinduer 
0,8x1,5m, sidder 1m oppe 
fra gulvhøjde, 5 vinduer 
mod nord, hvoraf de tre er 
højere, 4 vinduer mod øst.

Facade m. vinduer 
0,6x1,7m, sidder 1m oppe 
fra gulvhøjde, 6 vinduer mod 
nord, hvoraf de tre er højere, 
5 vinduer mod øst.

Facade m. vinduer 
0,8x1,2m, sidder 1m oppe 
fra gulvhøjde, 5 vinduer mod 
nord, hvoraf de tre er højere, 
4 vinduer mod øst. Deru-
dover er indsat en glasdør 
ud mod fællesarealerne

Nord

Øst

8,3m

1m

Lysfordeling DIAL Europe

Middel dagslysfaktor

Centerværdi

Vinduesareal i procent

Døgnmiddelberegning
Den højeste temp. i juni måned

2,3 2,3 3,2 2,34,8

4,4%

21%

25,44 0C 25,97 0C 25,13 0C 25,19 0C 24,87 0C

29% 17% 18% 14%

6,8% 4,2% 4,4% 3,9%

facder - lys
For at skabe en energioptimeret facadeløsning, undersøges 
vinduernes betydning for lysforholdet og varmeindfald og -tab.
Der fokuseres på klasselokalerne, da der her er direkte krav 
til en dagslysfaktor på 2%, hvilket vil have indflydelse på 
vinduesarealet i facaden.

Som beskrevet tidligere i klimaafsnittet skal vinduesarealet 
mindst være 10% af gulvarealet. Den maksimale værdi af 
vinduesarealet er 22%. Der sigtes derfor efter at få en værdi 
der ligger her imellem. (Lyset i skolen)
Derudover bruges parametren omhandlende bygningen som 
kategori A byggeri. Her må der kun være 10% utilfredse, 
hvilket betyder, at der maksimalt må være 25 grader i klas-
selokalet om sommeren. (Klima Analyse)

P6 - Skoleprojekt.indb   94 13-05-2008   12:52:52



95

lokale 2

Øst Øst Øst Øst

Lokale 2
Facade m. vinduer 1x1,5m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 4 vinduer mod Øst

Facade m. vinduer 1x2m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 5 vinduer mod øst.

Facade m. vinduer 1x1m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 5 vinduer mod øst, 
Øverst placeres et aflangt 
lysvindue 0,5x8,7m

Lysfordeling DIAL Europe

Middel dagslysfaktor

Centerværdi

Vinduesareal i procent

Døgnmiddelberegning
Den højeste temp. i juni måned

1,2 3,2 2,72,3

2%

10%

24,87 0C 25,55 0C 25,44 0C 25,56 0C

17% 16% 17%

3,3% 3,7% 3,3%

Øst Øst Øst Øst

Facade m. vinduer 0,8x1m, 
sidder 1m oppe fra gul-
vhøjde, 5 vinduer mod øst, 
Øverst placeres et aflangt 
lysvindue 0,7x8,7m. Deru-
dover er indsat en glasdør 
ud mod fællesarealerne

Øst
9m

6,5m

opsamling - lokale 1
For lokalet med vinduer mod både nord 
og øst, ses der en fordel i at placere 
størstedelen af vinduesarealet mod 
nord, da lyset her ikke medvirker direkte 
til overophedning af rummet. Det ses at 
det maksimale vinduesareal skal ligge 
på ca. 14% for at undgå overophedning. 
Vinduerne i dette rum skal forsøges 
at placeres højt således lyset kommer 
langt nok ind i rummet. Der ses også 
en fordel i at placere glas ind mod 
fællesrummet således, der kan trækkes 
lys ind i lokalet fra denne side.
Brugen af lyshylder til at reflektere lys 
ind i lokalet kunne også være en fordel.

opsamling - lokale 2
Det kan herudfra ses at vinduesarealet 
for lokale 2 ikke må overstige de 14% 
for at der kke kommer for meget varme 
ind i rummet. 
Der er i dette lokale også nødt til at 
isættes lyshylder i facaden for at få lyset 
langt nok ind i rummet og skabe en god 
dagslysfaktor. 
Det er igen nødvendigt at placere 
vinduerne højt for at øge lysmængden 
længere inde i rummet.

Med dette ledes der frem til 3 forskellige 
facadeløsninger, hvor mulighederne 
for ændring af vinduesplaceringerne i 
forhold til lysindfaldet samt procentandel 
af vinduesarealet er muligt.
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De horisontale vinduesbånd er opdelt i et udkigsvindue og et lys-
vindue, der forskydes løbende hen over facaden. Vinduerne kan 
ændres i bredden men er 0,6 m i højden, placeret en meter oppe 
fra gulvhøjde. De to vinduesbånd har 0,6m imellem hinanden. 
Fleksibiliteten i vinduesbåndene betyder at de kan placeres 
udelukkende ud fra dagslysbehovet i rummene.
Vinduesbåndende giver et livligt men stadig ordnet og roligt 
udtryk, der fint går i sammenhæng med de udskydende planer 
og atriets brud. Det fungerer derfor godt som den ønskede 
ramme omkring skolen, der mod nord kan indgå i en komposition 
med skolens øvrige bygninger.
De højtplacerede smalle horisontale bånd gør det muligt at ud-
nytte vindueskarmen som lyshylde til at få mere lys længere ind 
i rummet, hvorfor denne løsning udnytter dagslyset bedst. Dog 
giver vinduerne ligeledes et højt linietab.
Højden på vinduerne betyder, at der er udsyn fra 1 til 1,6meters 
højde, således høje personer ikke kan se direkte ud. Vinduerne 
er i børnehøjde. 

horisontale vinduesBånd

De vertikale vinduer sættes sammen horisontalt således 
vinduesbredden kan øges alt efter lysbehovet i rummene. 
Ændringerne i vinduesbredderne giver facaden et forand-
erligt udtryk og kan bruges til at markere de indre rums 
forskellige funktioner.
Vinduerne giver et roligt udtryk i facaden der er meget 
statisk, men stadig ses østfacaden som en skal omkring 
bygningens indre.
De mange smalle vertikale vinduer vil give et indelys der er 
meget differentieret og da højden på vinduerne er bestemt 
på forhånd til ca. 2m betyder det at vinduesandelen af 
facaden hurtigt vil overstige de 14%, ved de rum, hvor de 
smalleste vinduers differentierede lys ikke kan fungere.
De vertikale vinduers udtryk vil også blive ændret, da der 
ved indsættelse af lyshylder vil komme en horisontal inddel-
ing af vinduet.

Facaden er inddelt i et grid, hvor vinduer skæres ud alt efter 
de behov der er for lys inde i rummet. 
Det er tiltænkt at hele facaden bliver en struktur som et 
skakbræt med murstenene der danner felter ved forskellig 
forbandt. Således vil facaden få en spændende og livlig 
tekstur, og fremhæve en ny måde at bruge mursten på.
Griddet synes ikke godt i forhold til de bærende ydervægge, 
da de mange huller i facaden vil svække denne. Udtrykket 
ville derfor være mere oplagt ved et ikke-bærende facade-
materiale. Desuden vil vinduernes udformning give et stort 
linietab.
Facadens udtryk betyder at atriets facade vil stå tilbage i for-
hold til selve rammen, hvilket ikke er ønsket. Det er visionen 
at atriet skal udgøre et interessant og åbent brud i en ellers 
tung og statisk facade, hvor det i denne løsning synes at 
være omvendt.
Formen er i sig selv livlig mod skolegården, der sløres af 
facadaudtrykket.

vertikale vinder -sat sammen 1, 2 og 3 grid-system
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I atriets facade er der arbejdet med to løsninger. Den ene, 
hvor facaden går lige over, hvilket både synes godt i forhold 
til konstruktion, hvor kun 2 søjler skal bruges til at holde 
facaden oppe.
Dette udtryk er meget enkelt og danner rum for at skabe 
nogle spændende planer inde i bygningen.
I den anden løsning, hvor atriets facade trapper ned dannes 
en sammhæng mellem de to voluminer atriet er placeret 
imellem. Atriet udtrykker et brud i bygningen. I denne løsning 
er atriets facade også skubbet tilbage således evt. spildplads 
inde i atriet fjernes. Konstruktionen i denne løsning er dog 
mere kompleks, da nedtrapningen i glas vil blive brudt af 
søjler til at holde den oppe.

Skygger på grunden, hvor solen står højt 
på himlen mod syd.

Atriet står som åbningen i den omslut-
tende facade.

Lysindfaldet i bygningen set fra atriet, her 
ses vinduernes virkning i rummet.

Nordfacaden er koblet på Skipperhuset 
og står som en rolig facade i samspil 
med resten af skolen.

Østfacaden står som en skal omkring 
bygningen.

Kig fra skolegården ind mod bygningens-
vestfacade, hvor atriet ses tydeligt. 

atriets facade lysforsøg af endelig facade
Atriets facade trapper ned

Atriets facade går lige over

facadeopstalter

Syd

Nord

Vest

Øst
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Akustik oG MAtEriAlEr

For at formgive optimale rammer til en læringssituation, er det afgørende, at der ikke er 
problemer og gener i form af støj, da dette har afgørende betydning for elevers indlærin-
geevne og daglige trivsel på skolen samt for lærernes arbejdsmiljø [Erhvervs og boligstyr-
relsen, 2004]. 

I projektets udformning er der derfor en række parametre, der skal tages hensyn til. 
Under analyseafsnittet ses at de ydre stærkt trafikerede omgivelser, herunder jernbane-
nettet og Østre Allé, giver store støjgener. Dette er der taget hensyn til i form af den ydre 
ramme omkring skolen, der danner en ryg mod disse omgivelser, og herved afskærmer 
mod støjen. Den fuldmurede facade er opbygget ud fra en standartopbygning, og an-
tages på grund af dens tyngde at overholde kravene til lydisolering fra omgivelserne.
Vinduerne er specifikt valgt ud fra at have en tilstrækkelig støjreducerende egenskab, 
på bekostnaing af en lidt højere U-værdi, som angivet i bilag. Facaden er hermed 
bestemt ud fra hensynet til arbejdsmiljøet for elever og lærere, da støjen ellers ville have 
forårsaget store støjgener i hverdagen, mens en sænkning af energiforbruget ikke på 
samme måde vil have direkte påvirkninger på bygningens brugere. Den daglige trivsel i 
bygningen er altså vægtet højst, da det i sidste ende er den der definerer oplevelsen og 
kvaliteten af rummet.
 
Atriet består af en glas- og stålkonstruktion, der er opbygget af samme glastype som 
vinduerne i den øvrige facade, så den trods et stort og åbent glasareal ligeledes hindrer 
støj fra trafikken i at komme ind i bygningen. 

De ydre støjkilder vurderes herudfra ikke at give gener inde i bygningen. Derimod er der 
faktorer inde i bygningen, der genererer støj, eksempelvis eleverne selv, der kan give 
akustiske problemer i undervisningssituationer og frikvarterer. 

De åbne planer og volumener kan lede støjen direkte fra hyggeområder til undervisn-
ingszoner, hvorfor det er vigtigt at tilpasse luftlyd- og trinlydsisolering. Her er valget af 
overfladematerialer afgørende, da disse i høj grad kan være med til enten at forværre 
eller afhjælpe problemet.

Fra atriet, indeholdende arealer til ophold i frikvartererne samt transitrum, må det forventes at 
der forekommer en del støjgener. På de faste planer, der er i direkte fobindelse med det åbne 
atrie, skal der derimod være rum til ro og koncentration. Der er ingen afskærmning, hvorfor 
arkitekturen ligger op til at eleverne respekterer hinanden og tager hensyn.

Ro

Støj

Ro

Støj
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De bærende indervægge er opbygget af beton, hvilket har en forholdvis lav lydabsorb-
tionsevne, mens det til gengæld er en effektiv barriere for luftlud melem rum. I projektet 
vil der ikke blive beregnet på efterklagstid, men skulle der opstå problemer i forbindelse 
med dette, ville væggene kunne beklædes med gips eller akustiske paneler der begge 
har en noget højere lydabsorbtionsevne.
Væggene er er ret brede da de indeholder ventilationsrør, og breden er udnyttet til at 
implementerer bogrealer, opbevaringsplads, udkigshuller etc. For at disse skal synes så 
lette som muligt er overfladen hvid, mens de indsatte elementer er malet i diverse farver 
for at give et farverigt og levende rum. 

Etagedækkene er opbygget af betonelementer, hvor loftet er beklædt med akustiske 
plader for at afværge lyden i de åbne rum. Disse kan eventuelt udføres som som for-
satskonstruktioner, altså nedhængt i stropper, for at øge isolationen mod luftlyd [bygning-
sakustik].
Gulvet er belagt med lys linoleum, da det bløde underlag giver en god gangkomfort, er 
meget vedligholdelsesvenligt, hygiejnisk og nemt at gøre rent, og desuden er trinlyds-
dæmpende i forhold til betondæk uden beklædning [gyproc]. Det vil dog stadigt være 
nødvendigt med ekstra trinlydsisolering i etageadskilelserne i form af rockwool lydbatts 
eller lignende.
Da det er en skole, hvor mange elever dagligt færdes, er støjreducerende egenskaber 
vægtet højt i valget af materialer, da det er brugernes oplevelse af og færden i rum-
met, der er essentiel. Trægulv har en høje trinlyddæmpning og æstetisk kvalitet, men er 
fravalgt på grund af dårlig resistens mod slidtage. Tæpper har højst trinlydsdæmpning 
[bygningsakustik], men er dårligt for indeklimaet, da det er svært at rengøre grundigt, 
hvorfor dette ligeledes fravælges.
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VEntilAtion

På grund af det åbne atrium og muligheden for at 
åbne klasseværelserne op gennem længere perioder, 
er opblandingsvetilation den bedste løsning. På grund 
af bygningens belastningsprofi, hvor der forekommer 
meget store udsving, vælges det at implementere et 
sensor-/timerstyret variabelt ventilations system (VAV) 
for at mindske energiforbruget.

IndsugnIng
Indsugningen af udeluft placeres omkring anden sal i 
mellemrummet mellem den gamle og den ny bygning 
med indtag mod nord. Afkastes placeres i samme mel-
lemrum men mod syd.
Indsugningen og udblæsningen fra centralaggregatet 
benyttes arkitektonisk som overgangselement fra den 
gamle bygning til den nye tilbygning, hvor en lodret rist 
dækker for indsugningsfiltret. Centralaggregatet ligger 
i kælder med adgang fra elevator.

RøRføRIng
Fra centralaggregat sker en fordeling under nederste 
etage til to lodrette ventilationstårne, placeret ved 
elevatorskakt. (Se grundplan). 

Ved hjemlokalerne føres frem- og returrør over hinan-
den i en hul væg. Ind- og udsugningsarmaturerne er 
placeret mellem de to rør. Udsugning og indblæsning 
er derved placeret i samme højde i væggen, hvilket 
giver bredde vægge, pladsen under kanalerne bruges 
til skabs plads og til den bærende konstruktion. Denne 
løsning er valgt for at undgå nedhængte lofter, der ville 
påvirke lysindtaget til hjemlokalerne, medmindre hele 
bygningens højde forøges.
(Se bilag for CAD-VENT tegninger)
I den nederste etage arbejdes der med et åbent rum, 
uden bærende skillevægge. Derfor føres ventilationen 
langs den bærende bjælke i loftet og luften blæses ud 
til siden og suges ind langs bjælke.
(Se bilag for CAD-VENT tegninger)

indBlæsningsarmatur
Et indblæsningsarmatur for hjemlokalerne, 368 l/s (se 
bilag), dimensioneres. Ud fra krav til luftens mid-
delhastighed i komfortzonen og kravet til lufttilførsel 
kan der vælges et passende armatur til indblæsning i 
klasseværelserne.
Et armatur har en indblæsningsstråle, hvis geome-
tri normalt beskrives ud fra 0,2 m/s isovelen. Ved 
en maksimal tilladelig lufthastighed på 0.15m/s i 
opholds-zonen antages det, at indblæsingsstrålens 
kastelængde ved maksimal ydelse svarer til lidt under 
rumdybden. For et klasseværelses tilfælde sættes 
kastelængden derfor til 6 m. 
Coandaeffekten, hvor fristrålen klæber til loftet og 
bliver til en vægstråle, optræder med sikkerhed ved en 
afstand fra armatur til loft på under 30cm og kan med 
sikkerhed undgåes ved en afstand over 80cm [Lindab.
dk] 
Da armaturet er placeret, så udblæsningen sker mel-
lem disse to højder, vælges en indblæsningsrist, hvor 

Rørføring, hjemlokaler

Rørføring, science

Indsugning og udblæsning placeret mellem bygningerne Centralagregatet placeret under science og ventilation opdelt i to tårne
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Den valgte rist, Lindab C20 indsat i en VBA-trykfordelings-
boks. Den valgte dimension er 600x200mm

Strålens maksimale kastelængde = 6 m

Middelhastighed > 2m/s

Komfortzone, middelhastighed < 0.15 m/s

lameller kan indstilles til at styre udblæsningsvinklen 
opad og derved sikre, at coandaeffekten optræder. Da 
kastelængden ved effektens tilstedeværelse generelt 
øges med en faktor kvadratrod to [ventilationsteknik 
lektion 2, Henrik Brohus] vil kastelængden svinge 
voldsomt ved de svingende indblæsningshastigheder, 
der optræder i et VAV-system, hvis coandaeffekten 
ikke optræder konstant. 
Samtidigt betyder armaturets placering kort over 
komfortzonen, at coandaeffekten skal kunne forhindre, 
at indblæsningsstrålen trænger ned i denne. 

Indblæsningsarmaturet og strålens geometri har 
betydning for kastelængden. En rund, aksesymmetrisk 
stråle har ved den samme volumenstrøm en større 
kastelængde end en rektangulær stråle [ventilations-
teknik lektion 2 Henrik Brohus]
Det skyldes, at strålen har et større overfladeareal og 
dermed en større opblanding med - og impulsafgivelse 
til - rumluften. 

Kastelængden kan tilnærmelsesvist antages at være 
direkte proportional med indblæsningshastigheden, 
der igen afhænger af indblæsningsarealet [ventilation-
steknik lektion 2 Henrik Brohus]
Da der i dette tilfælde er tale om store mængder luft 
tilført med kort tilladelig kastelængde, arbejdes der 
derfor med et rektangulært indblæsningsarmatur med 
stort indblæsningsareal.

Rørføring i væg

dimensionering af rør
Der foretages overslagsberegninger på dimensionen 
af fordelingskanalen som fordeler til 2 hjemlokaler 
og 1 stageområde med en samlet volumenstrøm på 
1050 l/s. Det findes, at rørerne skal være 47 cm (bilag) 
hvilket stemmer godt overens med den senere fundne 
værdi i CAD-VENT på 50 cm. Dette betyder nogle 
dybe vægge for at kunne skjule rørerne og samtidig 
bære konstruktionen. 

50cm

Bærende
Konstruktion 
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CentRalaggRegat
Systemet tegnes I CAD-VENT, programmet dimen-
sionerer rør efter volumenstrømmen på hvert enkelt 
armatur samt lydniveauet, der ikke må overskride 
30db. (Bilag). Cadvent kan herefter beregne tryktabet. 
Der findes et tryktab på 139Pa for indblæsning og 
116Pa på udsugningnen. For at kunne regne på hele 
tilbygningen, ville det kræve at man optegnede hele 
systemet. Det er valgt kun at tegne systemet i norden-
den af bygningen. Se bilag for tegninger 

Derudfra skønnes følgende tryktab:
indsugning -> agrigat = 15pa
agrigat -> udblæsning = 15pa
rørføring -> sydende = 30pa
sydende = nordende 

Samlet indblæsning = 317 pa
Samlet udsugning = 277 pa

Den samlede volumenstrøm bruges som for at kunne 
finde et centralaggregat, der kan tilføre en tilstrækkelig 
luftmængde. Udfra værdien 5868 l/s = 5,87 m3/s vælg-
es et modulopbygget centralaggregat fra Dan-Therm, 
DANX. Dantherms eget beregningsprogram benyttes 
til at dimensionere aggregatet. Der indsættes luftfilter, 
luftfordeler, roterende varmeveksler 80% samt ventila-
tor. I beregningsrapporten findes det samlede tryktab. 
Her aflæses også SEL, som ellers findes manuelt 
ved tryktabet for ud- og indblæsning, over agrigatets 
virkningsgrad. 
SEL findes til 2090 J /m3, hvilket opfylder kravet fra 
BR08 på 2500 J/m3 for VAV-anlæg. 

1-4sal

stue
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samlet
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EnErGi oG inDEkliMA

For byggeriet er ønsket at opnå et klasse A indeklima. 
Der er initierende arbejdet med rummene ud fra 
overslagsberegninger i excel, hvor der er foretaget  
døgnmiddel og månedsmiddel til den første tilpasn-
ing af klimaskærm og ventilation. Herefter opstilles 
en BE06 beregning til at finjustere byggeriet. Til sidst 
gennemføres en simulering af et hjemlokale i B-sim. 
Denne proces har ikke været lineær, da ændringer 
af værdier har betydning igennem alle programmer. 
Her vil nogle af de faktorer der har haft betydning for 
byggeriet blive gennemgået. Udgaver med endelige 
indtastninger i Excel ark, CAD-VENT, BE06 og B-SIM 
findes på cd’en.

Køling
Ud fra døgnmiddelberegning af klasselokale findes 
det, at der ikke er et behov for køling i Juni måned, 
da maksimal temperaturen udregnes til 24,2 grader 
(bilag), dette skyldes hovedsageligt det høje luftskifte 
på 7,4 i timen. Da det samme lokale modeleres og 
beregnes i B-sim ses initerende at der er mange timer 
med temperaturer over 25 grader i Juni, Juli og Aug. 
Da der ligger sommerferie i denne periode, ses der på 
en detaljeret maks. temperatur for Juni. Se figurer. Det 
ses af disse, at der de sidste 9 dage før sommerferien 
er temperaturer over det fastsatte komfortområde. Det 
vurderes, at dette skyldes at døgnmiddelberegningen 
ikke tager højde for, at temperaturen af indblæsning-
sluften er højere i juni og varmetabet derfor ikke er så 
stort. Det ses i B-sim at installering af køling reducere 
energiforbruget til ventilation.
Det øgede energiforbrug ved installering af køling i 
centralagrigatet findes ved beregning af et nyt specifikt 
elforbrug for ventilationssystemet. Dette findes til 2217 
J/m3 (bilag), som stadig er under BR08 krav om 2500 
J/m3 for VAV-anlæg. Ændringen af SEL og tilførelse af 
køling indtastes i BE06 og der findes en forøgelse på 
3,1 kWh/m2 pr år ved køling. Denne løsning er valgt, 
da et godt indeklima vægtes højere end energiforbrug, 
og da 3.1 kWh/m2 pr. år ikke er en voldsom forøgelse.

Materialer
Det ses af BE06 beregningerne, at især den store 
varmeakkumulering har stor betydning for tempera-
tursvingninger i byggeriet og derfor også for energi-
forbruget. Den valgte konstruktion er tung og ved at 
fritlægge tunge konstruktionsdele kan der opnås en 
varmekapacitet på 160 Wh/K m2. Ved indtastning i 
BE06 ses det, at hvis tegl og beton fravælges og byg-
geriet udføres med beklædningsplader og stålskelet, 
uden tunge dele, sker der en forøgelse af energifor-
bruget på 15% ved varmekapacitet på 40 Wh/K m2 
(se bilag)

Ventilation
En stor del af energiforbruget går til ventilation, som 
udgør 16 % af det samlede energi forbrug. Derfor vil 
det have stor betydning, hvis man kan mindske det 
specifikke elforbrug til luftransport. Da ventilationssys-
temet ikke er tegnet for hele tilbygningen, er beregnin-
gen baseret på et skøn af tryktab. Det skønnes også, 
at en optimering af rørføringen gennem flere ittera-
tioner mellem byggeri og ventilationskanaler, vil kunne 
give et markant lavere tryktab, ligesom tryktabet gen-
nem aggregat, køleflade og filter vurderes at kunne 
mindskes ved dyberegående analyse.
 
Transmissiontab
Ved afprøvning i BE06 ses det at linietabet for 
vinduerne får betydning, da de aflange vinduer giver 
megen karm i forhold til glasoverflade. Derfor skal 
der ved projektering findes en vinduestype med over 
50 mm kuldebroafbrydelse. Se linietabsskema i Bilag 
(Materiale)

CO2
I B-SIM ses det, at C02 niveauet for hjemlokalet 
overskrider klasse A niveauet på 808 ppm, i Nov, Dec, 
Jan, Feb, det ses dog af beregninger ved fortynding-
sligning at dette ikke er tilfældet, da CO2 niveauet 
er beregnet til 672 ppm (se bilag). Det vurderes at 

Maks. Temperatur uden køling

Maks. Temperatur m. køling

CO2 niveau
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B-SIM vil formindske energitabet og derfor automatisk skruer ned for ventilation 
i vintermånederne. 

Solceller 
Det har for projektet været et mål at opfylde en energiklasse 1 bygning. Bygnin-
gen ligger med sine 78.1 kWh/m2 inden for energirammen på 96 kWh/m2, For 
at opnå et bedre resultat kan der indsættes solceller på taget. Solcellerne vil 
også sende et budskab om, at det er et energirigtigt byggeri. Solcellerne tænkes 
placeret på den lukkede flade i atriet som har et areal på 50 m2, hvor solcel-
lerne vil være synlige fra stage 5. Ved videre bearbejdning kunne der arbejdes 
med solceller integreret i atriets glasfacade, solcellerne kunne derved skygge 
og samtidig danne et ornament i taget. I BE06 findes at 50 m2 solceller med 
en Watt Peak på 0,14 kW/h (Bilag) vil give et energibidrag på 2,9 hvilket kan 
fratrækkes med en faktor 2,5 (BR08)

Be06 resultat

Glasflade i tag

Model: P6 - BEO6 - Skolebygning m. køling SBi Beregningskerne 2, 7, 5, 2
Be06 nøgletal: Skolebygning
Transmissionstab, W/m²
Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 6,3
Energiramme, kWh/m² år
Lavenergibygninger klasse 1 50,5
Lavenergibygninger klasse 2 71,0
Samlet energiramme 96,0
Samlet energiramme, kWh/m² år
Energiramme i BR, uden tillæg 96,0
Tillæg for mekanisk udsugning uden VGV 0,0
Tillæg for særlige betingelser 0,0
Samlet energibehov, kWh/m² år
Energibehov 71,0
Bidrag til energibehovet, kWh/m² år
Varme 24,6
El til bygningsdrift, *2,5 21,4
Overtemperatur i rum 0,0
Netto behov, kWh/m² år
Rumopvarmning 15,5
Varmt brugsvand 9,1
Køling 4,3
Udvalgte elbehov, kWh/m² år
Belysning 7,7
Opvarmning af rum 0,0
Opvarmning af varmt brugsvand 0,4
Varmepumpe 0,0
Ventilatorer 11,2
Pumper 0,4
Køling 2,1
Varmetab fra installationer, kWh/m² år
Rumopvarmning 0,0
Varmt brugsvand 3,8
Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år
Solvarme 0,0
Varmepumpe 0,0
Solceller 2,9
Samlet elbehov, kWh/m² år
Elbehov 33,1

Side 1 af 1

12-05-2008file://E:\P6 - BEO6 - Skolebygning m. køling_key.xml

Energibehov
Beregningen i BE06 viser at bygningen, tilføjet solceller, har et energibehov på 
71 kWh/m2 pr år, hvilket opfylder behovet om en lavenergiklasse 2 bygning. Der 
er således ikke opnået et lavenergiklasse 1 som opsat i visionen, da det med 
det valgte koncept vil betyde, at der ikke vil kunne opnås et klasse A indeklima. 
Med den store interne belastning, kan kølebehov ikke undværes om sommeren.

solceller

Solceller som afskærmning, workshop Aarhus  Arkitektskole 
2005
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Nordfacaden mod Kildeparken 1:200

Sydfacaden mod volden og Østre allé 1:200

Præsentation

P6 - Skoleprojekt.indb   106 13-05-2008   12:54:07



107

Østfacaden mod banearealet 1:200

Vestfacaden mod skolegården 1:200
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Bygningens skala er tilpasset skolegården, der er kontekstens væsentligste kvalitet
                                   - Her skal børnene kunne lege i solen.
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Adkomst til bygningens fællesrum, hvor livet i bygningen eksponeres       
                  - Visuelle forbindelse binder institutionen samen.
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Terrasserne flyder ud i skolegården og giver adgang til en bygning, der også 
byder på udendørs ophold som forlængelse af skolegårdens kvaliteter.
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tagterasser

Tagterrasserne fungerer i sammenhæng med indvendigt ophold og danner    
rum for social interaktion i lækroge og boldbanen på toppen.
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Tydelig aflæsning af trappernes forløb og visuelle forbindelser på tværs af 
klassetrin gennem et forbinende rum, der afspejler liv og aktivitet.
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Komfortabelt ophold i nicher på de halve planer giver mulighed for intimitet 
for mindre grupper og programmering, der kan motivere til aktivitet
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skabe og garderobe

sTage 1

Puderum

FællesrumHjemlokale

Hjemlokale

Hylder i væg

ankomsT

Eksempel på indretning af stage. Indretningen tilpassen børnenes alder. 
Her er det stage 1, der har brug for faste rammer. Det kommer til udtryk 
ved en tydelig markering af, hvilke aktiviteter, der skal foregå hvor. Hos de 
ældre elever udviskes denne markering, så rummene giver mulighed for de 
aktiviteter, de som individer eller grupper i et moderne undervisningssystem 
har behov for. 
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refleksion

Efter endt formgivningsproces vurderes det om visionen for ‘IA SCS’, omkring 
udformningen af en skoletilbygning, der kan stå som forgangseksempel på den mod-
erne undervisning, er opnået.
Refleksionen bygges dernæst op omkring samme analysekompas som er benyttet 
under analyseafsnittet, for at belyse om de fem parametre er opnået som det var 
målsætningen.
Udover løsningsforslaget, vurderes projektprocessen ud fra projekttemaet; integreret 
bygningsdesign,  opdelingen i forhold til studieordningens fire perioder, samt forelæs-
ningsrækkerne. 

viSioN
I projektet er der opstillet mål om at formgive et integreret bygningsdesign, ved 
at lade klima-, energi og konstruktionsovervejelser indgå og have betydning for 
formgivningen. Således var det målsættende, at det blev integreret fremfor indpasset 
efterfølgende.
Dette har betydet, at de tekniske aspekter af byggeriet er blevet introduceret og un-
dersøgt tidligt i processen for at kunne bruge dette aktivt. Især betydning af indeklima 
er undersøgt, så problemstillingerne kunne indtænkes og bruges som formgivende 
element.  Allerede i den første del af skitseprocessen ses der derfor overvejelser 
omkring især lys og konstruktionsmæssige forhold. Disse overvejelser har betydet, at 
de tekniske detaljer ikke i så høj grad har ændret på designet og den arkitektoniske 
formløsning, som det kunne gøre. 
De klimatiske og tekniske elementer som konstruktion, ventilation, lys og lyd er brugt 
i heIe formgivningen, hvor især lys og støj fra omgivelserne er brugt som formsk-
abende element, da disse faktorer hele tiden har været med i diskusionerne om 
løsnings- og skitseforslagene, og er genspejlet i konceptet, hvor bygningen vender en 
hård skal mod de støjende omgivelser, og åbner op mod skolegården.

Visionen var derudover at den nye tilbygning skulle kunnne passe ind i konteksten 
ved at tage hensyn til det eksisterende byggeri, dets skala og dets udtryk, hvilket 
der under hele processen er taget meget hensyn til og vurderet forslag ud fra. 
Tilbygningen skulle ikke fjerne opmærksomheden fra det eksisterende byggeri men 
stå i dialog med det. Her er materiale, facadevalg, skala og bygningens statiske form 
de faktorer, der skaber samspillet mellem de gamle bygninger og den nye. Det ses 
derfor, at sammenhængen mellem skolens forskellige bygningskroppe er opnået, 
både så tilbygningen fungerer som en del af skolen og således at den ikke stjæler alt 
opmærsomheden fra det eksisterende bygggeri. Samtidig skiller bygningen sig stadig 
i udtrykket ud fra de andre og markerer en ny funktion på grunden - Den internatio-
nale afdeling.

Helt i starten af projektet blev der opstillet en målsætning omkring at formgive en 
bygning indenfor lavenergiklasse A. Dette er forsøgt opnået gennem facade og 
vinduesløsninger med lav u-værdi og lavt linietab. Det er derudover forsøgt at undgå 
overophedning i rummene ved afsøgning af vinduesstørrelser i forhold til døgnmid-
delberegninger.
Gennem disse tiltag opnås en lavenergiklasse 2 bygning, hvorfor målet ikke er 
opnået. Dette er på grund af det andet opsatte ønske omkring et indeklima klasse A 
byggeri, der ved høj intern belastning uundgåeligt medfører et behov for køling i som-
mermånederne. Køling giver et væsentligt bidrag til energiforbruget i bygningen.
Indeklima klasse A byggeriet vægtes her højere end at åpnå energiklassen, da et 
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godt indeklima betyder mest for børnenes trivsel, og da en lavenergiklasse 2 stadig 
har et lavt energiforbrug og dertilknyttet værdi som forgangseksempel.
Der er i den rumlige inddeling af skolen taget udgangspunkt i en analysemetode til 
beskrivelse af de forskellige rum og funktioner en skole skal have. Med udgangspunkt 
i denne kan det analyseres om visionen omkring at skabe en skole tilpasset den 
moderne undervisning med mange indvendige kvaliteter er opnået.

ANALySEKomPAS:
DEt SociALE RUm:
Atriet er i høj grad med til at styrke fællesskabet og de sociale relationer på skolen, 
da det fungerer som indgang til hele bygningen, hvorfra trapperne fordeler ud til alle 
etager og funktioner. Atriet er altså der hvor alle mødes, hvilket symboliseres i den 
fælles teaterscene i atriet. Der er god visuel forbindelse imellem de enkelte etager og 
stages. Her er atriets planer, hvor eleverne mødes på tværsaf klasser med til at styrke 
fællesskabet og interaktionen.

Udformningen af gundplanerne giver mulighed for både sociale udadvendte og 
indadvendte aktiviteter, således der tages højde for den enkelte elev. Her ses både 
basislokalet, hvor eleverne har fast base, samt et større og mere fleksibelt areal, der 
kan udnyttes efter behov, og hvor man kan socialiserer i større eller mindre grupper.
Skolens rum giver derfor mulighed for at mødes på mange forskellige måder og 
niveauer.
Den fælles indgang og atrie sikrer en opmærksomhed omkring de medstuderende, da 
alle skal igennem dette fælles område for at nå den private base, hvorfor ingen kan 
gemme sig helt.

HANDLiNgENS RUm:
Skoletilbygningen er organiseret således de fælles aktiviteter er placeret centralt i 
bygningen og efterhånden bliver mere private mod gavlene(enderne). Der ses en 
glidende differentiering af rum med en på forhånd fastlagt handling, og rum der funk-
tionelt differentieres, med plads til forskellige aktiviteter samtidig.
Indretningen af rum er igen afhængig af de enkelte Stages. For eksempel har de yn-
gste elever mange funktionelt kodede rum, mens de ældre har flere fleksible arealer. 
Skolen er derfor organiseret til at kunne dække mange forskellige undervisningssitu-
ationer, afhængig at de enkeltes behov, hvilket afspejler samfundet som det ser ud 
idag.
Samfundets tendenser peger idag mod at opnå en større forståelse af sammenhæn-
gen fremfor at fokusere på den enkelte detalje. I tilbygningen kommer dette især til 
udtryk med sammensmeltningen af alle naturvidenskabelige fag i et Science-Lab, der 
netop søger mod at fremhæve relationerne fremfor de enkelte fag. Tværfaglighed og 

samarbejde er derfor nøgleord, der direkte lægges op til i arkitekturen, hvor mange 
funktioner indgår i sammenhæng.
DEt ADfæRDSREgULERENDE RUm: 
Skipper Clement Skolens største opgave er at uddanne eleverne, altså gøre dem til 
selvstændige individer. Dette kommer til udtryk i den nye tilbygning gennem arkitek-
turen, der netop overlader ansvaret til eleverne selv, om at opretholde skolens regler. 
For de yngste elever er grænserne ret fast defineret, hvor de har deres eget 
afgrænsede område og hvor det er tydeligt, hvilke aktiviteter der foregår hvor. 
Grænserne på de ældre Stages er derimod mere flydende, hvor det er op til den 
enkelte selv at tyde og indordne sig reglerne. Bygningen markerer grænserne, men 
eleverne skal selv lære, hvor de hører til. Det åbne atrie giver en god visuel forbindel-
se og synlige bevægelsesmønstre, men stiller samtidig krav til eleverne om at kunne 
tilpasse sig og respektere hinanden.
Arkitekturen er derfor med til at uddanne eleverne og gøre dem til selvstændige 
individer, ved efterhånden at overlade dem ansvaret om at opretholde skolens regler.

DEt bEtyDNiNgSbæRENDE RUm: 
Der er en tydelig opdeling af de enkelte stages, der hver besidder en halv etageplan. 
Der er i udformningen taget højde for de enkelte stages behov for plads, hvorfor 
Stage 1 og 2 er placeret over hinanden og har forholdsvis aflukkede arealer, og 
desuden deler et område med SFOen. Stage 3, 4 og 5 er placeret over hinanden i 
bygningens modsatte side med en mere åben planudformning, da de ikke har brug 
for samme tryghed som de yngste elever. Atriets planer er dem, der binder etagerne 
sammen, både fysisk og socialt.
Herved ses en tydelig opdeling i bygningen, hvor de yngste og de ældste elever 
holder til i hver ende af bygningen og holdes sammen af et fælles atrie. Der ses 
derved et tydeligt hierarki i opbygningen, parallelt med uddannelsesforløbet.
Der er en tydelig differentiering mellem lærere og elever, da lærerfaciliteterne er 
placeret i bygningens nederste plan. Dette afspejler ikke den faktiske magtfordeling, 
da de i sidste ende har ansvaret og derved er hævet over eleverne, hvorfor det rent 
psykologisk kan virke forkert.
Men i og med de er placeret i forbindelse med SFOen og Stage 1, således de yngste 
elever hele tiden er tæt på lærere og pædagoger, befinder de sig der, hvor behovet 
er størst. Efterhånden som eleverne bliver ældre og mere selvstændige bliver de 
samtidig distanceret mere og mere fra lærerne rent fysisk, hvilket afspejler skolens 
overordnede vision omkring at gøre eleverne til selvstændige mennesker. 

DEt StEmtE RUm:
Atriet midt i bygningen åbner op i en vifteform og lukker lys og luft ned gennem 
bygningen. Her ses indgangspartiet, der bliver benyttet både af danske og interna-

P6 - Skoleprojekt.indb   123 13-05-2008   12:56:02



124

PRojEKtPERioDEN
Ud fra studieordningen er processen kendetegnet ved en opdeling i fire perioder; en 
analysedel, en skitseringsdel, en syntesedel og en præsentationsdel. Disse ses som 
parallelle til et realistisk byggeprojekt, der gennemgår principperne i de samme faser.

Analysedelen skal munde ud i en opsætning af mål og program for projektet, der der-
for virker som styrende generator for den resterende projektperiode. Heri analyseres 
alle de parametre, der kan have indflydelse på projektet; herunder kontekstanalyse, 
klima- og energihensyn i udformningen, funktionerne i byggeriet samt samfundets 
tendenser indenfor området. Dette skal give nogle retningslinier og parametre, der 
skal bruges aktivt i formgivningen. 
Skitseringsdelen og idégenereringen ender ud i et koncept og en syntese, hvori den 
endelige idé og det endelige koncept beskrives dybere i en konceptdetaljering, der 
herefter munder ud i periodens afsluttende proces - præsentationen af ideen og dens 
baggrund.

Overordnet er disse perioder fulgt, men med flydende overgange mellem perioderne. 
Her menes, at en periode ikke skal afsluttes før den næste startes, da de vil have 
indflydelse på hinanden og derfor må være sideløbende et langt stykke hen ad vejen. 
Det er derfor først allersidst i perioden at den skarpere opdeling af perioderne kan 
foretages for således at kunne præsentere en nogenlunde lineær proces i forløbet.

tionale elever, hvorfor det vil være meget menneskefyldt og summe af liv og aktivitet. 
Det er tydeligt at fællesskabet og nærheden sættes i centrum, da alle vil mødes i det 
fælles samlingspunkt, der symboliseres i den fælles teaterscene.
Indgangspartiet opleves som et smalt, aflangt rum hvor bevægelsesmønstret er 
synliggjort ved trapperne i siden. Grundet atriets plan i en etagehøjde over aulaen, er 
etagerne ovenover ikke synliggjorte og rummet virker ikke umiddelbart så stort som 
det var intensionen. Dog virker rummet lyst og åbent grundet lyset, der falder ned 
gennem to sprækker langs planernes afslutning. 
Det åbne rum med visuel forbindelse op gennem bygningen, der hele tiden har været 
i fokus under udformningen, kommer derfor ikke helt til udtryk som ønsket. Rum-
met i atriet er måske hen af vejen blevet komprimeret for meget til fordel for at give 
optimale rammer for selve undervisningsrummere. Men samtidig er det kommet ned 
i en scala børn lettere kan forholde sig til, med et overskueligt og letaflæseligt rum. 
Rummets størrelse fordrer også et tættere sammenhold og nærvær, da alle tvinges til 
interaktion.
Den fysiske og visuelle forbindels kommer derimod til sin ret fra de øverste etager. 
Herfra er der tydelig udsigt og mulighed for at følge med på etagerne under. Hen-
sigten med det åbne og samlende atrie fungerer derfor bedst på de øverste etager, 

hvilket er lidt modstridende med ideen om, at det skal virke som samlende element 
for hele skolen.
Ved indplaceringen af tilbygningen i analysekompasset, ses det at alle punkter ikke 
når helt ud i yderpunkterne som det var målsættende. Den korte projektperiode 
betyder, at alle områder umuligt kan nå at blive gennemarbejdet, hvorfor løsnings-
forslaget ikke skal ses som et færdigt projekt, men blot som et detaljeret koncept-
forslag. 
Men overordnet ses en god overensstemmelse mellem vision og løsningsforslag, 
hvorfor dette ses som ganske tilfredsstillende.

DET SOcIAlE RUM

BEtyDnInGS-
BæREnDE RUM

DEt StEMtE RUM

HAnDLInGEnS RUM

ADFæRDS-
REGULEREnDE RUM
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mEtoDEvURDERiNg foRELæSNiNgSRæKKEN
vENtiLAtioNStEKNiK – HENRiK bRoHUS
Kurset har været utrolig relevant for projektet. Det har været præsenteret på en nem 
og overskuelig måde med en god gennemgang af problemstillinger og løsninger 
inden for emnet. Kurset bruges aktivt i projektet i forhold til designet af skolen. Der 
har gennem kurset både været praktiske øvelser og teori, de praktiske øvelser har 
hjulpet til forståelsen og samtidig givet en idé om størrelse på ventilationsrør, samt 
den direkte funktion af ventilation i rummet. I kurset blev programmet Cadvent gen-
nemgået samtidig med praktiske øvelser, hvilket har givet gode redskaber til udvikling 
af bygningens ventilationssystem.

KoNStRUKtioN – PHK
Forelæsningerne blev introduceret for tidligt, samtidig med at søjleberegning ikke 
nødvendigvis er relevant for alle projekter, hvorfor det kan være svært at se sam-
menhængen med det nuværende projekt. Gennemregningen af brand var meget 
overordnet.

KoNStRUKtioN – cHRiStiAN fRiER
Kurset gav en god og grundig gennemgang af betonkonstruktioner. Meget relevant 
i forhold til især miniprojekt. Gode opgaver til opgaveregning samtidig med en god 
hjælp for forståelsen. Godt at opsætte hjemmeside med slides og litteratur, især lit-
teraturen var meget god at gennemlæse i forhold til kun at genlæse slides.

ARKitEKtURKoNcEPtER - cLAUS K
Godt med gennemgang af egne projekter, det er rart at se at en lærer har lavet 
arkitektur i praksis. :) Det gik dog meget ud på at fortælle ’sjove’ historier omkring 
processen end den faktiske idégenereringsproces.
Studieture rundt i Aalborg har været utrolig givende, da der både er set eksempler på 
god og dårlig arkitektur og det har været mulig at diskutere de forskellige udtryk indb-
yrdes i grupperne. Det har været godt til at give referencer. De mange rundvisninger 
og besøg inde i bygningerne har været rigtig lærerige og spændende.
Workshops og foredrag fra eksterne vejledere har været rigtig godt. Det er altid godt 
at få en ny vinkel på sit projekt. Forelæsningerne der leder op til workshops har også 
været rigtig gode, da mange designprincipper for f.eks. ‘aarts’ projekter blev disku-
teret.

iNDEKLimA - mogENS StEEN-tHøDE
Kurset var meget grundigt og der blev gået meget dybt i detaljer med mange ting. Det 
har dog været et meget lærerigt kursus at læse op på, da man kan springe det alt for 
detaljerede over.

Den overordnede metode til disponering af indhold og tidsplan er aktivitetsplanen, 
der introduceres først i rapporten. Aktivitetsplanen har som forventet vist sig stærkest 
i analysedelene. Her har dens forslag til, hvilke områder, der kunne være relevante 
at undersøge været omtrent sammenfaldende med de forudsætninger, projektet 
efterfølgende har haft behov for.

Skitseprocessen har været forsøgt planlagt efter planen med faste workshops og 
faste skitseringsrunder. Under workshops beskriver aktivitetsplanen systematisk 
skitsering. Som det fremgår af den præsenterede skitseproces, har der ikke været 
en kontinuerlig oparbejdning af kvaliteter i den første del af skitseringsrunden, hvilket 
skyldes den korte tid, under to uger, der effektivt kunne bruges på den. Den korte tid 
betød, at der ikke kunne foretages flere systematiske opsamlinger, fordi der ganske 
enkelt ikke kunne produceres materiale nok til at det blev nødvendigt. 
Workshops blev derfor brugt på samme måde som den fri skitsering, hvorfor de “ind-
snævringer” i løsningsområdet der var tiltænkt at skulle ske på workshops, først fandt 
sted ved den sidste fase af konceptskitseringen, som det fremgår af rapporten.

Integreret design tænkes som et mål, ikke en metode, men gennem projektet er der 
alligevel opstået en arbejdsform, der kan beskrives som metode til at opnå integreret 
design i gruppearbejde.
Styrken i gruppearbejde i forhold til integreret design er, at der er ressourcer til hurtigt 
at oparbejde en stor mængde viden inden for gruppen, ved at hvert individ special-
iserer sig. Den mængde viden, der er til stede samtidigt, og tilgængelig for hele grup-
pem inden projektet fastlåses er afgørende for, hvor godt de forskellige parametre 
integreres i designet.

I dette projekt er løsningen ikke integreret design i det omfang, gruppen har ønsket, 
fordi der på et sent tidspunkt er erhvervet viden på blandt andet ventilationsområdet, 
der griber så langt tilbage i projektet, at projektet har været låst for indput på grund 
af manglende tid. Der kan identificeres tre primære årsager til dette: Komunikationen 
har ikke været optimal. Opnået viden er ikke blevet spredt effektivt til gruppens 
medlemmer, og dermed mellem bygninges enkelte områder. På grund af personlige 
læringsmål har hver person ikke kunnet optimere sin kapacitet i forhold til projektet, 
hvorfor nogle områder er blevet “underbemandet”. Endelig har tidspres tvunget pro-
jektets faser til standsning før tilstrækkelig viden er indhentet. Da projektperioden er 
en læringssituation, har det alligevel været væsentligt at færdiggøre research selvom 
det ikke har kunnet få indflydelse på resultatet, også med henblik på reflektion.
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perspektivering

Visionen for projektet har været at formgive nye fysiske rammer til Skipper clement Skolens internationale afdeling i Aalborg. Den nye tilbygning skal kunne indgå i en helhed 
med de eksisterende bygninger og tilbyde de internationale elever undervisning i tidssvarende og funktionelle rum, hvor godt indeklima og gode lysforhold er standarden, og den 
moderne undervisning kan udfolde sig som den er tænkt.

For de internationale elever vil den nye tilbygning kunne tilbyde en bedre kontakt til de danske elever. Dermed skaber bygningens rum også en god fornemmelse af tilhørsforhold, 
gennem sine sociale rum og indre rumligheder. Derudover er bygningens indpasning i konteksten fungerende som en integreret del i det eksisterende miljø. Med den nye bygning 
vil de danske elever på Skipper clement skolen få berøringsflade med de internationale elever. I denne kontakt og socialisering vil eleverne få de første erfaringer med tidens 
internationalisering.

Udgangspunktet for den indendørs formgivning af den nye tilbygning, er den moderne undervisningsform. Her kan undervisningen foregå differentieret og dermed på et niveau, der 
svarer til det moderne syn på uddannelse. Rammerne opfordrer til tværfagligt og projektorienteret undervisning. Her er det især implementeringen af et science-lab som et samlet 
undervisningsområde med programmering af forskellige aktiviteter, der er et symbol på dette, da det i væsentlig grad skiller sig ud fra det klassiske fysiklokale.

Den nye tilbygning vil med sine samlende kvaliteter kunne være med til at binde hele institutionen sammen med en arkitektur, hvor fællesskabet er i centrum. Et centralt atrium 
virker som skolens hjerte, der forbinder de danske og de internationale elever samt skolen og skolegården. 
tilbygningen vil kunne styrke Skipper Clement skolens image, som en fremsynet, moderne skole, der tør implementere de nye tanker i stedet for at sidde med gode ambitioner, 
der aldrig kommer videre end det.

For elever der løbende skifter skole, oven i købet i forskellige lande, er det afgørende, at de hele tiden holder sig opdateret således de ikke efter en periode i Danmark vil være 
stillet tilbage i forhold til undervisningen i de øvrige lande. tilbygningen vil derfor give bedre vilkår og uddannelse der vil komme eleverne til gode, resten af livet. 
At give eleverne de bedste forudsætninger for undervisning er derfor hovedformålet med tilbygningen. Men tilbygningen vil kunne gavne bredt.
Tilbygningen vil også løse problemet med lange ventelister til den internationale afdeling. Fra afdelingens fødsel for blot få år tilbage har der været en kontinuerligt stigende 
tilstrømning af elever, så skolen i dag har lange ventelister. Der er derfor stor interesse i at få børn optaget på skolen. 
Denne stigende efterspørgsel skyldes først og fremmest, at mangel på højtuddannet arbejdskraft og overgangen til videnssamfund giver flere jobs for udenlandske specialister 
inden for områder som sygehusvæsenet og forskning i Aalborg. Disse jobs er vitale for opretholdelsen af velfærdssamfundet, og presset fra sygehus, universitet og videnstunge 
virksomheder er derfor stort for at kunne tilbyde pasnings- og undervisningsgaranti for de tilrejsendes børn. Der en derfor en fordel i at tilbyde undervisningsgaranti, der kan være 
afgørende i konkurrencen med andre arbejdsgivere i andre regioner og lande. 
Det er håbet, at tilbygningen vil tone frem fra Googles kolonner og overbevise de jobsøgende om, at Aalborg også kan tilbyde gode rammer, kvalifikationer og fremtidsmuligheder 
for deres børn. Specielt et område som Nordjylland, der ellers stadig halter bagud i forhold til resten af Danmark på vidensområdet, vil have glæde af højtuddannede tilflyttere. 
lokale private investorer og kommunen vil på sigt være nødt til at investere i en konkurrencefordel om højtuddannet arbejdskraft, hvorfor et pilotprojekt af denne art netop i Aalborg 
er højaktuelt og finansierbart. Aalborgs og regionens økonomiske fremtid afhænger af, om der kan opstå forskermiljøer af internationalt format på Aalborg universitet, der gør det 
attraktivt for virksomheder med samme mål at flytte til – eller blive i byen.
 
tilbygningen skal kunne fungere som et eksempel og et ikon, også for det offentlige skolesystem, der ikke er velbemidlet. Den skal kunne fungere som et eksempel på, at gode 
undervisningsrammer ikke behøver at være dyre og ekstreme, men kan opnås ved relativt simple greb, hvor de indre rumligheder, et godt indeklima og en multianvendelig bygn-
ingskrop tilpasset gode udearealer er vigtigere at investere i, end en iøjnefaldende facade på et spektakulært, egoikonografisk byggeri.
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Beregninger 
 
Betonens egenskaber: 
 
  
  
     [www.spaencom.dk] 
 
     [Tek. STÅBI 5.3.3.1] 
  
 
  
 
Der regnes for betonelementer inde i bygningen, hvorfor der regnes for passiv miljøklasse.  
 
Der beregnes på konstruktionen i skærpet kontrolklasse med normal sikkerhedsklasse således der kan bruges og regnes på 
præfabrikerede elementer fra spæncom, her er 
 
   
     [www.spaencom.dk] 
 
For skærpet sikkerhedsklasse. 
Deraf bliver  
 
 
 
ETAGEDÆK 
 
Der bruges PX-dækelementer fra Spæncom. 
 
Det er ønsket at dækket skal spænde 9m, hvorfor elementet PX22 vælges. Pladen måler som standardelement fra spæncom 
1200mm x 9000mm. Der regnes i opgaven med en bjælke på 1000mm x 9000mm. 
 
Dækkets egenvægt pr. plade [www.spaencom.dk] 
 
Egenlast for dækket    
 
Nyttelast for skolebyggeri   ,   [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 
Etagereduktionsfaktor for 3 etager   
 
Brudgrænsetilstand 
 
Lastkombinationer. Vi vælger lastkombinationen for dominerende nyttelast.  [Tek. STÅBI stk. 4,5,5] 
 
2A-5:  
 
Bøjningsmomentet findes 
 
  
 
  
 
Deraf vælges et PX-element med brudmoment , da . Elementets armering er . 
 

Beregninger 
 
Betonens egenskaber: 
 
  
  
     [www.spaencom.dk] 
 
     [Tek. STÅBI 5.3.3.1] 
  
 
  
 
Der regnes for betonelementer inde i bygningen, hvorfor der regnes for passiv miljøklasse.  
 
Der beregnes på konstruktionen i skærpet kontrolklasse med normal sikkerhedsklasse således der kan bruges og regnes på 
præfabrikerede elementer fra spæncom, her er 
 
   
     [www.spaencom.dk] 
 
For skærpet sikkerhedsklasse. 
Deraf bliver  
 
 
 
ETAGEDÆK 
 
Der bruges PX-dækelementer fra Spæncom. 
 
Det er ønsket at dækket skal spænde 9m, hvorfor elementet PX22 vælges. Pladen måler som standardelement fra spæncom 
1200mm x 9000mm. Der regnes i opgaven med en bjælke på 1000mm x 9000mm. 
 
Dækkets egenvægt pr. plade [www.spaencom.dk] 
 
Egenlast for dækket    
 
Nyttelast for skolebyggeri   ,   [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 
Etagereduktionsfaktor for 3 etager   
 
Brudgrænsetilstand 
 
Lastkombinationer. Vi vælger lastkombinationen for dominerende nyttelast.  [Tek. STÅBI stk. 4,5,5] 
 
2A-5:  
 
Bøjningsmomentet findes 
 
  
 
  
 
Deraf vælges et PX-element med brudmoment , da . Elementets armering er . 
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Beregninger 
 
Betonens egenskaber: 
 
  
  
     [www.spaencom.dk] 
 
     [Tek. STÅBI 5.3.3.1] 
  
 
  
 
Der regnes for betonelementer inde i bygningen, hvorfor der regnes for passiv miljøklasse.  
 
Der beregnes på konstruktionen i skærpet kontrolklasse med normal sikkerhedsklasse således der kan bruges og regnes på 
præfabrikerede elementer fra spæncom, her er 
 
   
     [www.spaencom.dk] 
 
For skærpet sikkerhedsklasse. 
Deraf bliver  
 
 
 
ETAGEDÆK 
 
Der bruges PX-dækelementer fra Spæncom. 
 
Det er ønsket at dækket skal spænde 9m, hvorfor elementet PX22 vælges. Pladen måler som standardelement fra spæncom 
1200mm x 9000mm. Der regnes i opgaven med en bjælke på 1000mm x 9000mm. 
 
Dækkets egenvægt pr. plade [www.spaencom.dk] 
 
Egenlast for dækket    
 
Nyttelast for skolebyggeri   ,   [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 
Etagereduktionsfaktor for 3 etager   
 
Brudgrænsetilstand 
 
Lastkombinationer. Vi vælger lastkombinationen for dominerende nyttelast.  [Tek. STÅBI stk. 4,5,5] 
 
2A-5:  
 
Bøjningsmomentet findes 
 
  
 
  
 
Deraf vælges et PX-element med brudmoment , da . Elementets armering er . 
 

konstruktionsBeregninger
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Beregninger 
 
Betonens egenskaber: 
 
  
  
     [www.spaencom.dk] 
 
     [Tek. STÅBI 5.3.3.1] 
  
 
  
 
Der regnes for betonelementer inde i bygningen, hvorfor der regnes for passiv miljøklasse.  
 
Der beregnes på konstruktionen i skærpet kontrolklasse med normal sikkerhedsklasse således der kan bruges og regnes på 
præfabrikerede elementer fra spæncom, her er 
 
   
     [www.spaencom.dk] 
 
For skærpet sikkerhedsklasse. 
Deraf bliver  
 
 
 
ETAGEDÆK 
 
Der bruges PX-dækelementer fra Spæncom. 
 
Det er ønsket at dækket skal spænde 9m, hvorfor elementet PX22 vælges. Pladen måler som standardelement fra spæncom 
1200mm x 9000mm. Der regnes i opgaven med en bjælke på 1000mm x 9000mm. 
 
Dækkets egenvægt pr. plade [www.spaencom.dk] 
 
Egenlast for dækket    
 
Nyttelast for skolebyggeri   ,   [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 
Etagereduktionsfaktor for 3 etager   
 
Brudgrænsetilstand 
 
Lastkombinationer. Vi vælger lastkombinationen for dominerende nyttelast.  [Tek. STÅBI stk. 4,5,5] 
 
2A-5:  
 
Bøjningsmomentet findes 
 
  
 
  
 
Deraf vælges et PX-element med brudmoment , da . Elementets armering er . 
 
Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Der regnes med transformeret tværsnit og elementet regnes som en bred bjælke. 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Deraf bestemmes inertimomentet 
 
  
 
  
 
  
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Det ses at udbøjningen bliver for stor 
hvorfor mere armering påføres. Armeringen der isættes er nu 8L12,5, hvorfor elementet nu har et . 
 
Deraf bliver ,  og udbøjningen bliver da . Herved bliver 

. 
 
BJÆLKE 
 
Brudgrænsetilstand 
 
Bjælke til understøtning af etagedæk. 
 
Her vælges en KB-betonbjælke således PX-elementerne kan ligge af på de to konsoller. 
 
Bjælkens længde . 
 
Bjælkens egenvægt  [www.spaencom.dk] 
 
Bjælkens lastopland  
 
Den samlede last af etagedæk og bjælke bliver deraf 
 
  
 
Nyttelasten      [DS410 stk. 3,1,1.5] 
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Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Der regnes med transformeret tværsnit og elementet regnes som en bred bjælke. 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Deraf bestemmes inertimomentet 
 
  
 
  
 
  
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Det ses at udbøjningen bliver for stor 
hvorfor mere armering påføres. Armeringen der isættes er nu 8L12,5, hvorfor elementet nu har et . 
 
Deraf bliver ,  og udbøjningen bliver da . Herved bliver 

. 
 
BJÆLKE 
 
Brudgrænsetilstand 
 
Bjælke til understøtning af etagedæk. 
 
Her vælges en KB-betonbjælke således PX-elementerne kan ligge af på de to konsoller. 
 
Bjælkens længde . 
 
Bjælkens egenvægt  [www.spaencom.dk] 
 
Bjælkens lastopland  
 
Den samlede last af etagedæk og bjælke bliver deraf 
 
  
 
Nyttelasten      [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 

Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Der regnes med transformeret tværsnit og elementet regnes som en bred bjælke. 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Deraf bestemmes inertimomentet 
 
  
 
  
 
  
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Det ses at udbøjningen bliver for stor 
hvorfor mere armering påføres. Armeringen der isættes er nu 8L12,5, hvorfor elementet nu har et . 
 
Deraf bliver ,  og udbøjningen bliver da . Herved bliver 

. 
 
BJÆLKE 
 
Brudgrænsetilstand 
 
Bjælke til understøtning af etagedæk. 
 
Her vælges en KB-betonbjælke således PX-elementerne kan ligge af på de to konsoller. 
 
Bjælkens længde . 
 
Bjælkens egenvægt  [www.spaencom.dk] 
 
Bjælkens lastopland  
 
Den samlede last af etagedæk og bjælke bliver deraf 
 
  
 
Nyttelasten      [DS410 stk. 3,1,1.5] 
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bjæLKENS LAStoPLAND

Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Der regnes med transformeret tværsnit og elementet regnes som en bred bjælke. 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Deraf bestemmes inertimomentet 
 
  
 
  
 
  
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Det ses at udbøjningen bliver for stor 
hvorfor mere armering påføres. Armeringen der isættes er nu 8L12,5, hvorfor elementet nu har et . 
 
Deraf bliver ,  og udbøjningen bliver da . Herved bliver 

. 
 
BJÆLKE 
 
Brudgrænsetilstand 
 
Bjælke til understøtning af etagedæk. 
 
Her vælges en KB-betonbjælke således PX-elementerne kan ligge af på de to konsoller. 
 
Bjælkens længde . 
 
Bjælkens egenvægt  [www.spaencom.dk] 
 
Bjælkens lastopland  
 
Den samlede last af etagedæk og bjælke bliver deraf 
 
  
 
Nyttelasten      [DS410 stk. 3,1,1.5] 
 
Deraf den regningsmæssige last på bjælken 
 
  
 
Bøjningsmomentet udregnes 
 
  
  
 
Deraf vælges bjælken KB42/22, denne har:  
 
Brudmoment ,  
Inertimoment   
Armering  
 
Arealet af armeringen  
 
Bjælken består af elementbeton med 
 
  
 
  
 
Brudmoment udregnes: 
 
Først findes nullinien 
 
  
 
Da nullinien ligger inden for de øverste 250mm, kan bjælken i efterfølgende beregning transformeres til et rektangel. 
 
Deraf 
 
  
 
Iflg. Spæncoms hjemmeside ligger brudmomentet for bjælken på 382,2 kNm. Dette stemmer ikke overens, hvilket er fordi vi regner 
på betonen som slapt armeret, hvilket elementerne fra Spæncom ikke er. Vi regner videre med den beregnede værdi.  
 
Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
Inertimomentet bestemmes 
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x

Deraf den regningsmæssige last på bjælken 
 
  
 
Bøjningsmomentet udregnes 
 
  
  
 
Deraf vælges bjælken KB42/22, denne har:  
 
Brudmoment ,  
Inertimoment   
Armering  
 
Arealet af armeringen  
 
Bjælken består af elementbeton med 
 
  
 
  
 
Brudmoment udregnes: 
 
Først findes nullinien 
 
  
 
Da nullinien ligger inden for de øverste 250mm, kan bjælken i efterfølgende beregning transformeres til et rektangel. 
 
Deraf 
 
  
 
Iflg. Spæncoms hjemmeside ligger brudmomentet for bjælken på 382,2 kNm. Dette stemmer ikke overens, hvilket er fordi vi regner 
på betonen som slapt armeret, hvilket elementerne fra Spæncom ikke er. Vi regner videre med den beregnede værdi.  
 
Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
Inertimomentet bestemmes 
 
  
 

Deraf den regningsmæssige last på bjælken 
 
  
 
Bøjningsmomentet udregnes 
 
  
  
 
Deraf vælges bjælken KB42/22, denne har:  
 
Brudmoment ,  
Inertimoment   
Armering  
 
Arealet af armeringen  
 
Bjælken består af elementbeton med 
 
  
 
  
 
Brudmoment udregnes: 
 
Først findes nullinien 
 
  
 
Da nullinien ligger inden for de øverste 250mm, kan bjælken i efterfølgende beregning transformeres til et rektangel. 
 
Deraf 
 
  
 
Iflg. Spæncoms hjemmeside ligger brudmomentet for bjælken på 382,2 kNm. Dette stemmer ikke overens, hvilket er fordi vi regner 
på betonen som slapt armeret, hvilket elementerne fra Spæncom ikke er. Vi regner videre med den beregnede værdi.  
 
Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
Inertimomentet bestemmes 
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Deraf den regningsmæssige last på bjælken 
 
  
 
Bøjningsmomentet udregnes 
 
  
  
 
Deraf vælges bjælken KB42/22, denne har:  
 
Brudmoment ,  
Inertimoment   
Armering  
 
Arealet af armeringen  
 
Bjælken består af elementbeton med 
 
  
 
  
 
Brudmoment udregnes: 
 
Først findes nullinien 
 
  
 
Da nullinien ligger inden for de øverste 250mm, kan bjælken i efterfølgende beregning transformeres til et rektangel. 
 
Deraf 
 
  
 
Iflg. Spæncoms hjemmeside ligger brudmomentet for bjælken på 382,2 kNm. Dette stemmer ikke overens, hvilket er fordi vi regner 
på betonen som slapt armeret, hvilket elementerne fra Spæncom ikke er. Vi regner videre med den beregnede værdi.  
 
Anvendelsesgrænsetilstand 
 
Trykzonehøjden x bestemmes 
 
  
 
 

 
 
  
 
  
 
Inertimomentet bestemmes 
 
  
 
 

 
 
  
 
Dette stemmer ikke overens med det fra spæncom oplyste inertimoment på . 
 
Revnemomentet bestemmes. 
 
  
 

  
 
Det angivne revnemoment fra Spæncom er . 
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Herved er . 
 
 
SØJLE 
 
Ud fra dimensionering med diagrammer [Ahler] vælges en kvadratisk betonsøjle: 180mm x180mm med armering 8stk Ø16. 
 
Arealet af armeringen 
 
  
 
Arealet af beton 
 
  
 
Inertimoment 
 
  
 
Start elasticitetsmodul 
 
  
 
Forholdet mellem stål og betons E-modul 
 
  
 
Søjlens slankhedsforhold 
 
  

P6 - Skoleprojekt.indb   133 13-05-2008   12:56:07



134

180mm 6000mm

3000mm

N

180mm

6000mm

SøjLENS PLAcERiNg SøjLENS LAStoPLAND

 
 

 
  
 
Dette stemmer ikke overens med det fra spæncom oplyste inertimoment på . 
 
Revnemomentet bestemmes. 
 
  
 

  
 
Det angivne revnemoment fra Spæncom er . 
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Herved er . 
 
 
SØJLE 
 
Ud fra dimensionering med diagrammer [Ahler] vælges en kvadratisk betonsøjle: 180mm x180mm med armering 8stk Ø16. 
 
Arealet af armeringen 
 
  
 
Arealet af beton 
 
  
 
Inertimoment 
 
  
 
Start elasticitetsmodul 
 
  
 
Forholdet mellem stål og betons E-modul 
 
  
 
Søjlens slankhedsforhold 
 
  

 
 

 
  
 
Dette stemmer ikke overens med det fra spæncom oplyste inertimoment på . 
 
Revnemomentet bestemmes. 
 
  
 

  
 
Det angivne revnemoment fra Spæncom er . 
 
Den maksimale udbøjning: 
 
  
 

   

 
Den maksimalt tilladelige udbøjning er . Herved er . 
 
 
SØJLE 
 
Ud fra dimensionering med diagrammer [Ahler] vælges en kvadratisk betonsøjle: 180mm x180mm med armering 8stk Ø16. 
 
Arealet af armeringen 
 
  
 
Arealet af beton 
 
  
 
Inertimoment 
 
  
 
Start elasticitetsmodul 
 
  
 
Forholdet mellem stål og betons E-modul 
 
  
 
Søjlens slankhedsforhold 
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tag

Etage 3

Etage 2

Etage 1

 
Kritisk betontrykspænding 
 
  

 
Normalkraften 
 

  

 
Deraf ses det at normalkraften skal være mindre end . 
 
Der regnes nu på en søjle stående nederst i bygningen. Der findes derefter frem til søjlens laster. 
 
Lastopland:  
 
PX-dækelementets egenlast    
Nyttelasten     
 
Lasterne fra de forskellige dele udregnes 
 
  
 
   
 
   
 
Deraf bliver den samlede last på søjlen 
 
   
 
   
 
   
 
   
Det vil sige at den samlede last på søjlen bliver . Da  ses det, at 
søjlen holder. 
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Rum Aktivitetsniv-
eau
(met)

Årstid Beklædn-
ing
(clo)

Operativ Tem-
peratur
(C.)

Komfortområde
(C.)

Max 
Lufthastighed 
(m/s)

Hjemlokale 1,2 v 1 22.0 ± 1 0,15
s 0,5 24,5 ± 0,5 0,18

lærerværelse 1,2 v 1 22.0 ± 1 0,18
s 0,5 24,5 ± 0,5 0,22

Sceincelab 1,6 v 1 19,0 ± 1,5 0,18
s 0,5 23,0 ± 1 0,22

SFO 1,4 v 1 20,0 ± 1 0,15
s 0,5 23,5 ± 1 0,18

Musik 1,4 v 1 20,0 ± 1 0,15
s 0,5 23,5 ± 1 0,18

cR1752 s.10

termisk indeklima
Da indeklimaet vægtes højt besluttes det at opfylde kravet 
om en kategori A bygning. Det betyder at den forventede 
mængde utilfredse ikke må overstige 10 %. Den operative 
temperatur og komfort området defineres udfra aktiv-
itetsniveauet, årstiden og påklædningen. Den operative 
temperatur bruges i de periodestatiomærer beregninger 
som design parameter. 
Den termiske komfort er også afhængig af lufthastigheden, 
som hvis for høj, opfattes som træk.  Dette bruges til at 
dimensionere indblæsnings hastigheden ved ventilation.

Rum Belysningsstyrke 
(lux)

W/m2
Glødelamper Lysstofrør

Klasseværelse 200 - 300 40-50 15-20

Grundlæggende klimateknik og bygningsfysik s. 171

fUNKtioNSKRAv

tERmiSK bELAStNiNg - LyS

tERmiSK bELAStNiNg - PERSoNER
Rum Aktivitetsniveau

(met)
Beklædn-
ing 
(clo)

Konvektion
(W)

Stråling
(W)

Hjemlokale 1,2 1 47 28
0,5 45 27

lærerværelse 1,2 1 47 28
0,5 45 27

Sceincelab 1,6 1 76 48
0,5 76 45

SFO 1,4 1 60 38
0,5 60 36

Musik 1,4 1 60 38
0,5 60 36

Grundlæggende klimateknik og bygningsfysik s.  18

Det termiske bidrag fra belysnings sættes til 18 W/m2 da 
der vælges lysstofrør. 

Det interne bidrag bestemmes for et hjemlokale 60m2, da 
det skal bruges i designfasen for bl.a. at kunne bestemme 
viduesareal og maksimal temperaturer.

Ved 20 elever og 1 lærer
Sommer: 1512 W
Vinter: 1575 W
Belysning: 1080 W
Gennemsnitlig: 1543 W + 1080  W = 2624 W / 60 m2 = 
43,7 W / m2

Alt efter hvilken aktivitet og arealet af blottet hud, bidrager 
legemet med en strålings energi og energi fra åndedræt 
og sved ved konvektion.  Den samlede energi giver den 
termiske belastning pr person.
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akustisk indeklima

Krav til lyd opstilles på baggrund af Bygningreglementet 
samt
Erhvervs- og Boligstyrelsens Vejledning om lydforhold i
undervisnings- og daginstitutionsbyggeri.

En tilstrækkelig dæmpning opnås i traditionelle rum ved 
dæmpende materialer i to vinkelrette flader, fx loft og 
sidevæg. Ved placeringen skal der tages hensyn til at 
bevare passende frie overflader med tunge materialer. Ved 
undervisning i flere mindre grupper i samme rum kan det 
blive nødvendigt med særlige lydabsorberende tiltag fx flyt-
bare skillevægge med lydabsorberende materiale. Akustisk 
regulerende flader skal anbringes uden for nå-højde, da de 
er som regel er sårbare. Ved nye planløsninger, med større 
rum med flere aktiviteter og med flere grupper af undervisn-
ing i større eller mindre grupper, vil der sandsynligvis opstå 
mere uro og støj. Dette kræver formentlig særlige lydabsor-
berende tiltag fx flytbare skillevægge med lydabsorberende 
materiale.  Store flader med lydabsorberende materialer 
nedsætter muligheden for at udnytte varmeakkumulering-
sevnen. Ved placeringen skal der derfor tages hensyn til at 
bevare passende frie overflader med tunge materialer.
[Sunde skoler, By og Byg]

Rum Luftlyd Horisontalt 
(db)

Luftlyd Vertikalt (db) trinlyd (db) Efterklangstid 
(s)

Støj fra trafik (db) Støj fra tek. instalation 
(db)

Hjemlokale 48 51 58 0,6 33 30

lærerværelse 48 51 58 0,6 33 30

Sceincelab 48 51 58 0,6 33 30
SFO 48 51 58 0,4 33 30
Musik 65 51 58 0,6 (elektrisk) 33 30
Fællesrum 20 51 58 0,4 33 30 BR08 6.4.3
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Det atmofæriske indeklima er alle de komponenter der i luften har indvirkning på 
luftveje og huden. I det termiske afsnit er luftens temperatur og hastighed defineret, vi 
vil i dette afsnit dimensionere luftskiftet udfra lugtstoffer, cO2 indhold og de lovmæs-
sige krav til ventilationsmængden. Da dette vil være de dimensionsgivende faktorer i 
byggeriet. Derudover vil vi diskutere bygningsfugtforhold.

For eksemplets skyld regnes der på et af hjemlokalerne på 60 m2 med 20 elever og 

atmofærisk indeklima

LUgt

Det atmofæriske indeklima dimensioneres efter kategori A hvilket vil sige at der mak-
simalt må være 15 % utilfredse

Kategori Utilfredse % dp Ventilationsmængde l/s x olf
A 15% 1.0 10
B 20% 1.4 7
C 30% 2.5 4

Rum Aktivitetsniveau (met) luftforurening (olf pr. person)
Hjemlokale 1.2 1.3
lærerværelse 1.2 2
Sceincelab 1.6 2
SFO 1.4 2
Musik 1.4 1.5
Fællesrum 1.2 1.3

cR1752 s. 26 Table A.6

cR1752 s.23

Pga. placering ved vej defineres luftkvaliteten i udeluften som 0.1 dp 
Bygningen ses som en lav olf bygning og bygningens bidrag sættes til 0.1 Olf / m2

Ventilationsluftstrømmen kan defineres ud fra (cR1752 s.28):
Vl = 10 x q/(c- ci)
 c = oplevede luftkvalitet i rummet (dp)
 ci = oplevede kvalitet i udeluften (dp)
 q = foureningskildestyrken i alt i rum (olf)
 Vl  = den tilførte udeluftstrøm (l/s)

Dette betyder at det nødvendige luftskifte for et klasselokale  60 m2 (1 lærer og 20 
elever) bliver:
21 personer x 1,3 olf = 27,3 Olf
60m2 * 0,1 olf/m2 = 6 olf

Vl = 10 * 33,3 olf / (1.0dp – 0,1dp)
Vl = 367,7 l/s
367,7 / 60m2 = 6,1 l/s m2

BR08 6.3.1.3 stk 1, stiller krav om at der i normalklasserum være et luftskifte på 
mindst 5 l/s pr. person, samt 0,4 l/s pr. m² gulv. Såfremt der benyttes lavforurende 
materialer, mærkning fra Dansk Indeklima. 

5 l/s * 21= 105 l/s 
0,4 * 60m2 = 24 l/s
I alt 129 l/s / 60 m2 = 2,15 l/s m2

LovmæSSigE KRAv

Fortyndingsligningen benyttes til at bestemme luftskiftet for et klasselokale der er 
belastet 8 timer på en dag, med indlagte 15 min fritkvarter for hver 2 lektioner. cO2 
niveauet udendørs regnes som 350 ppm. I regneark (Bilag XX) findes det at det 
vil kræve et luftskifte på 5,2 h-1 at opfylde funktionskravene til kategori A. Med en 
rumvoloumen på 180 m3 svarer dette til 936 m3/h. Hvilket giver 260 l/s og derved 4,3 
l/s m2

co2 foURENiNg

Kategori A B C
PPM 810 1010 1540

cR1752 s.23

oPSUmERiNg

Lugt : 6,1 l/s pr m2
lovmæssige: 2,15 l/s pr m2
cO2 : 4,3 l/s pr m2
Derfor dimensioneres ventilationen i et hjemlokale udfra det atmofæriske indeklima. 
Dette stemmer godt overens med de anbefalede 6 l/s pr m2 (DS 447, Tabel A.1)
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co2 foRURENiNg vALgt SyStEm

P6 - Skoleprojekt.indb   139 13-05-2008   12:56:08



140

co2 foURENiNg - DimENSioNERiNg
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Hjemlokale Nord

Farvernes betydning:
Indtastet værdi
Beregnet parameter
Mellemregning

Måned: juni
Middel udetemperatur, max. døgn, tu: 20 °C
Middel jordtemperatur, tjord: 8 °C

Dagligt udsving i temperaturen:
Beregning af internt varmetilskud, i: Beregning af transmissionstab, Bt: Beregning af (K,1):
Tilskud pr m²: 43 7 W/m² Ydervægsareal (- vinduer): 37 65 m² i max: 530 WTilskud pr. m²: 43,7 W/m² Ydervægsareal (- vinduer): 37,65 m² i,max: 530 W
Antal timer med tilskud: 8 pr. døgn U-værdi, ydervæg 0,27 W/m²°C Solindfald, max time, nord 277 W/m²
Antal m²: 60 m² Tagareal 0 m² Solindfald, max time, øst 904 W/m²
Internt tilskud, i: 874 W U-værdi, tag 0,2 W/m²°C Solindfald, max time, syd 697 W/m²

Vinduesareal 8,6 m² Solindfald, max time, vest 904 W/m²
U-værdi, vinduer 1 W/m²°C Reduktionsfaktor, Fsol 0,050

Beregning af solindfald, s: Specifikt transmissionstab, Bt: 18,7655 W/°C s,max: 4764,8 W
Vinduesareal, nord: 4,8 m² Gulvareal 60 m² i,min: 50 W
Vinduesareal, øst: 3,8 m² U-værdi, gulv 0 W/m²°C (K,1): 479,8 W
Vinduesareal, syd: 0 m² Specifikt transmissionstab, Bgulv: 0 W/°C
Vinduesareal, vest: 0 m²

Beregning af (K,2):
g-værdi 0,46 Beregning af ventilationstab, Bl: tu: 12 °C
F(beta) 0,9 Luftskifte 7,4 h-1 Bt, vinduer 8,6 W/m²
f(afsk) 0,15 Rumvolumen 180 m³ Bl 446,664 W/m²
f(skyg) 0,9 Ventilationsmængde: 0,3700 m³/s (K,2): 5463,2 W(s yg) 0,9 e t at o s æ gde 0,3 00 /s ( , ) 5 63,
f(glas) 0,9 Luftens densitet 1,2 kg/m³
Reduktionsfaktor, Fsol 0,050 Specifik varmekapacitet: 1006 J/kg°C

Specifikt ventilationstab, Bl: 446,664 W/°C Beregning af ti:
Solindfald, middeldøgn, nord: 2112 Wh/m² pr døgn Bygningens akkumuleringsevn 15 W/°C pr m²
Solindfald, middeldøgn, øst: 3300 Wh/m² pr døgn Specifik akkumuleringsevne, B 900 W/°C
Solindfald, middeldøgn, syd: 3192 Wh/m² pr døgn Døgnmiddeltemperatur: 21,98 °C ti: 4,35 °C
Solindfald, middeldøgn, vest: 3300 Wh/m² pr døgn

Døgnmiddeltemperatur: 21,98 °C
Solindfald, s: 47,53 W Døgn-maksimaltemp: 24,16 °C

Se CD for alle rum, her gennemgås hjemlokale.
Middel ude og jord temp findes i tabel. Herefter indsættes 
det interne varmetilskud, beregnet tidligere for klas-
selokale. Klasselokalets brugstid er 8 timer om dagen. 
Viduesareal er fundet ved forsøg i dialeurope og udgør 
14% af gulvareal. g-værdi glas er fundet i materiale bilag. 
Vinkelfaktor er lodret og der regnes derfor med 0,9, 
Afskærmningsfaktor er 0,15 da der anvendes udvendige 
persiener med middel farve. Omgivelserne er flade mod 

Ø, derfor Fskyg = 0,9. Der er ikke sprodser i vinduerne 
derfor 0,9. Den beregnet u værdi for ydervæg samt glas 
indsættes, der regnes ikke med gulv og tag da klassel-
okalet er placeret mellem to opvarmede lokaler. Luftskiftet 
er dimensioneret ud fra lugtgener i tidligere afsnit og 
indsættes som 7,4 gange i timen. 
Da der anvendes tegl og beton  har bygningen en høj 
akumuleringsevne.  Den fundne døgn-maksimaltemp 
bliver derved 24,16 grader. Altså indenfor de opsatte krav 

månedsmiddel | dØgnmiddel
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Det vurderes at fællesrummene vil være ujævnt belastet, det vil sige at der i spidsperioder af få timers varighed vil være 
200 elever samlet i Aulaen. På andre tidspunkter vil der kun være få elever i fællesrummene når undervisningen vil foregå 
i klasserne. Derfor sættes et gennemsnitlig niveau på 50 elever i 8 timer om dagen.  Fællesrummet regnes som et rektan-
gulært rum med et samlet areal på 825m2.

Intern tilskud
Dette giver et internt tilskud fra personer på gennemsnitlig 50 * 100 w = 5000w / 825m2 =6 w/m2
Belysning = 6 w/m2 (BE06)

Solindfald
Der regnes med udvendige persienner mod vest og øst og en indvendig afskærmning i tag vinduerne.  Værdierne regnes til 
fordel for beregningerne, hvilket betyder at persiennerne er oppe i månnedsmiddel og nede i døgnmiddel beregningen.

Glasset er solafskærmende glas med lav g-værdi og termoglas med lav u-værdi, se materiale afsnit.

Ventilation
BR08 6.3.1.3 stk 1, stiller krav om mekanisk ventilation i dag- og døgninstitutioner, hvor
indblæsning og udsugning skal være mindst 3 l/s pr. barn og mindst 5 l/s pr.
voksen samt 0,4 l/s pr. m2 gulv. Derfor:
3 l/s * 75 elever = 225 l/s 
5 l/s *10 lærer = 50 l/s
0,4 * 825m2 = 330 l/s
I alt 605 l/s / 825m2 = 0,73 l/s m2 = 0,876 -1 h

Det ses af beregningerne at en stor del af varmetabet sker ved ventilation I vintermånederne. Da atriet er orienteret øst-vest 
er der ikke risiko for overophedning i disse måneder og der kan derfor arbejdes med en lavere ventilation udenfor brugs-
tiden. 

Døgnmiddel beregning for Juni bruges til at eftervise at temperaturen kan holdes inden for den fastsatte komfortzone på 
max 25 grader om sommeren med samme ventilations intensitet. Da der skal tages højde for forkert brug af bygningen ses 
det ved forsøg at hvis persiennerne ikke er nedrullet stiger maksimaltemperaturen til 28,5 grader, vil det være nødvendigt 
med naturlig ventilation, dette medregnes i BE06. 
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Fællesrum

Farvernes betydning:
Indtastet værdi
Beregnet parameter
Mellemregning

Måned: juni
Middel udetemperatur, max. døgn, tu: 20 °C
Middel jordtemperatur, tjord: 8 °C

Dagligt udsving i temperaturen:
Beregning af internt varmetilskud, i: Beregning af transmissionstab, Bt: Beregning af (K,1):
Tilskud pr. m²: 12 W/m² Ydervægsareal (- vinduer): 345 m² i,max: 530 W
Antal timer med tilskud: 8 pr. døgn U-værdi, ydervæg 0,18 W/m²°C Solindfald, max time, nord 277 W/m²
Antal m²: 825 m² Tagareal 330 m² Solindfald, max time, øst 904 W/m²
Internt tilskud, i: 3300 W U-værdi, tag 0,2 W/m²°C Solindfald, max time, syd 697 W/m²

Vinduesareal 170 m² Solindfald, max time, vest 904 W/m²
U-værdi, vinduer 1,1 W/m²°C Reduktionsfaktor, Fsol 0,054

Beregning af solindfald, s: Specifikt transmissionstab, Bt: 315,1 W/°C s,max: 151610,0 W
Vinduesareal, nord: 0 m² Gulvareal 825 m² i,min: 50 W
Vinduesareal, øst: 10 m² U-værdi, gulv 0 W/m²°C (K,1): 5821,6 W
Vinduesareal, syd: 10 m² Specifikt transmissionstab, Bgulv: 0 W/°C
Vinduesareal, vest: 150 m²

Beregning af (K,2):
g-værdi 0,42 Beregning af ventilationstab, Bl: tu: 12 °C
F(beta) 0,9 Luftskifte 0,876 h-1 Bt, vinduer 187 W/m²
f(afsk) 0,3 Rumvolumen 2475 m³ Bl 727,036 W/m²
f(skyg) 0,8 Ventilationsmængde: 0,6023 m³/s (K,2): 10968,4 W
f(glas) 0,6 Luftens densitet 1,2 kg/m³
Reduktionsfaktor, Fsol 0,054 Specifik varmekapacitet: 1006 J/kg°C

Specifikt ventilationstab, Bl: 727,0362 W/°C Beregning af ti:
Solindfald, middeldøgn, nord: 2112 Wh/m² pr døgn Bygningens akkumuleringsevn 15 W/°C pr m²
Solindfald, middeldøgn, øst: 3300 Wh/m² pr døgn Specifik akkumuleringsevne, B 12375 W/°C
Solindfald, middeldøgn, syd: 3192 Wh/m² pr døgn Døgnmiddeltemperatur: 24,39 °C ti: 1,25 °C
Solindfald, middeldøgn, vest: 3300 Wh/m² pr døgn

Døgnmiddeltemperatur: 24,39 °C
Solindfald, s: 1269,90 W Døgn-maksimaltemp: 25,01 °C

l/s  - m3/h
Omregning fra l/s til m3/h 0,73 2,628 m3/h
Omregning fra m3/h til l/s 0 l/s

Aflæses på 

Person El
21 x 100 w = 2100 5w/m2 x 60 m2 = 300 2400/60
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28 PILKINGTON GLASFAKTA 2007 29PILKINGTON GLASFAKTA 2007

Belagte solafskærmende-energiglas: Suncool HPBelagte solafskærmende-energiglas glas: Suncool HP

For værdier på andre kombinationer se vores dataprogram Pilkington Spectrum eller kontakt PilkingtonForklaringer til tabelrubrikkerne findes på side 12-13 * CE-mærkes senere i 2007, se side 79 

Produktnavn     Termiske værdier     Optiske værdier                   Lyd-   Måloplysninger:
  Produktkode   Energimærkn. U-værdi     Indv.temp. UV Dagslys     Solenergi           reduktion Tykkelse Vægt
    Type U/LT/g Luft Argon Krypton Argon TUV LT LRud LRind Ra ST SR SA TST g Afsk.faktor Rw Rw+Ctr  
      med argon W/m2K W/m2K W/m2K oC % % % % indeks % % % % Solf. f 1 f 2 dB dB mm kg/m2

                                               

Pilkington Suncool HP Neutral 70/40   ε= 0,03        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Neutral-svagt grøn Tilgængelige tykkelser: 6, 8 og 10mm  

 6Hn(70)-15-4 To-lag 1,1/71/43 1,4 1,1 1,1 15,9 18 71 10 11 95 39 28 33 43 0,43 0,57 0,51 32 28 25 25

 6Hn(70)-15-6 To-lag 1,1/70/42 1,4 1,1 1,1 15,9 17 70 10 11 95 38 28 34 42 0,42 0,55 0,50 31 27 27 30

 6Hn(70)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,1/69/42 1,4 1,1 1,1 15,9 2 69 10 11 95 37 28 35 42 0,42 0,55 0,49 36 31 27 30

 6,4LHn(70)-15-6 To-lag lamineret 1,1/69/41 1,4 1,1 1,1 15,9 2 69 9 11 95 37 26 37 41 0,41 0,54 0,49 36 31 27 30

 4+35+6Hn(70)-12-4 Koblet 1+2 1,0/64/43 1,2 1,0 0,8 16,3 15 64 16 15 94 34 26 40 43 0,43 0,57 0,45 42 36 61 35

                       

Pilkington Suncool HP Neutral 53/40   ε = 0,08        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Grå     Tilgængelige tykkelser: 4, 6, 8 og 10 mm  

 6Hn(53)-15-4 To-lag 1,3/53/42 1,6 1,3 1,3 15,1 23 53 8 19 92 36 16 48 42 0,42 0,55 0,47 32 28 25 25

 6Hn(53)-15-6 To-lag 1,3/52/41 1,5 1,3 1,3 15,1 22 52 8 19 92 35 16 49 41 0,41 0,54 0,46 31 27 27 30

 6Hn(53)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,3/52/41 1,5 1,3 1,3 15,1 2 52 8 19 92 34 16 50 41 0,41 0,54 0,45 36 31 27 30

 6,4LHn(53)-15-6 To-lag lamineret 1,3/52/40 1,5 1,3 1,3 15,1 2 52 8 19 92 34 15 51 40 0,4 0,53 0,45 36 31 27 30

                       

Pilkington Suncool HP Silver 50/30    ε = 0,02        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Silver    Tilgængelige tykkelser: 6, 8 og 10mm  

 6Hs(50)-15-4 To-lag 1,1/50/31 1,4 1,1 1,0 15,9 17 50 39 33 94 29 43 28 31 0,31 0,41 0,38 32 28 25 25

 6Hs(50)-15-6 To-lag 1,1/49/31 1,4 1,1 1,0 15,9 16 49 39 32 93 28 43 29 31 0,31 0,41 0,37 31 27 27 30

 6Hs(50)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,1/49/31 1,4 1,1 1 15,9 1 49 39 32 94 27 43 30 31 0,31 0,41 0,36 36 31 27 30

 6,4LHs(50)-15-6 To-lag lamineret 1,1/49/30 1,4 1,1 1 15,9 1 49 38 33 94 27 40 33 30 0,30 0,39 0,36 36 31 27 30

                       

Suncool HP-glassene ovenfor kan også leveres med selvrengørende glas som Pilkington Activ Suncool, belagt på begge sider

             

Pilkington Activ Suncool HP Neutral 70/40  ε = 0,03        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Neutral-svagt grøn  Tilgængelig tykkelse: 6 mm    

 A6Hn(70)-15-4 To-lag 1,1/66/40 1,4 1,1 1,1 15,9 14 66 15 15 96 36 32 32 40 0,40 0,53 0,47 32 28 25 25

 A6Hn(70)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,1/65/39 1,4 1,1 1,1 15,9 1 65 15 14 96 34 32 34 39 0,39 0,51 0,45 36 31 27 30

                       

Pilkington Activ Suncool HP Neutral 53/40  ε = 0,08        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Grå     Tilgængelig tykkelse: 6 mm    

 A6Hn(53)-15-4 To-lag 1,3/50/39 1,6 1,3 1,3 15,1 17 50 14 21 94 34 21 45 39 0,39 0,51 0,45 32 28 25 25

 A6Hn(53)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,3/49/38 1,5 1,3 1,3 15,1 2 49 14 20 93 32 21 47 38 0,38 0,50 0,42 36 31 27 30

                       

Pilkington Activ Suncool HP Silver 50/30  ε = 0,02        Farve i transmission: Neutral   Farve i refleksion: Silver     Tilgængelig tykkelse: 6 mm    

 A6Hs(50)-15-4 To-lag 1,1/48/30 1,4 1,1 1,0 15,9 13 48 42 35 95 27 46 27 30 0,30 0,39 0,36 32 28 25 25

 A6Hs(50)-15-6,4L* To-lag lamineret 1,1/47/30 1,4 1,1 1,0 15,9 1 47 42 33 94 25 45 30 30 0,30 0,39 0,33 36 31 27 30

                       

Pilkington Optifloat Clear, Pilkington Optitherm SN, Pilkington Activ                                        

 6 Enkelt 5,7/88/82 5,7 - -  53 88 8 8 98 79 7 14 82 0,82 1,08 1,04 31 28 6 15

 6-15-SN4 To-lag 1,2/77/61 1,4 1,2 1,1 15,5 27 77 11 12 96 51 21 28 61 0,61 0,79 0,66 32 28 25 25

 A6-15-SN4 To-lag 1,2/73/58 1,4 1,2 1,1 15,5 19 73 17 17 97 48 27 25 58 0,58 0,75 0,62 32 28 25 25

materialer

gLAS

Følgende værdier er brugt ved energiberegninger derudover beregnes ydervæggen 
som eksempel:

U-værdier for bygningsdele
Anvendt W/m2K Bygningsreglement W/

m2K
Ydervægge 0,27 0,40
Terrændæk, uden gulvvarme 0,12 0,30
Loft- og tagkonstruktioner  0,25 0,25
Flade tage og skråvægge direkte mod 
tag

0,25 0,25

Til beregning af transmissionstab for ydervæg benyttes

hvor
U’ er den ukorrigerede transmissionskoefficient i W/m2K
Rsi er overgangsisolans ved den indvendige overflade i m2K/W
Rse er overgangsisolans ved den udvendige overflade i m2K/W
Ri er isolans for de henkelte lag i m2K/W.

Konstruktion
108 mm tegl (Randers tegl)
190 Isolering ( Isover 125mm, Murfilt)
110 mm let beton (Densitet 2400 kg/m3)

Da der regnes på et vandret transmissionstab derfor aflæses følgende værdier:  Tabel 
6.2 Ds418
Rsi = 0,13 m2 K/W
Rse = 0.04 m2 K/W

R = Isolans for homogent ubrudt materiale lag
R = d/lambda
R-tegl  = 0,108m / 0,65 W/mK = 0,166 m2 K/W
R-Isolering = 0,190m / 0,037 W/mK = 5,140 m2 K/W
R-beton  = 0,110m / 2 W/mK = 0,055 m2 K/W

U = 1/ (Rsi + Rse + Rtegl + Risolering + Rbeton) = 1 / (0,13 + 0,04 + 0,166 + 5,14 + 
0,055) = 0,18 W/m2K

tERRæNDæK

www.rockwool.dk - uværdi 0,12
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Ved opslag i tabel findes linietabet for en samling mellem vindue og væg.
Krav til fra BR08 i forhold til det generelle linietab i samling mellem ydervæg og 
vinduer eller yderdøre, glasvægge, porte og lemme:  0,06 W / m K

LiNiEtAb

ψsa = 0,05 - 0,01 W /mK
Kravet fra BR08 kan opfyldes hvis der anvendes en kuldebro afbrydelse 
10mm < og denne placeres med mindst 20 mm overlap i forhold til for og 
bagmur.

vARmEKAPAcitEt

http://www.expan.dk/page2306.aspx
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Specifications

Cell

No. of cells and connections

Dimension of module(mm)

Weight

Monocrystalline silicon solar cells
156mm 156mm×

36 4( ×9)

1482×676×35

12kg

Maximum system voltage

Limits

Operating temperature

1000 V DC

-40 to +85 C

NOCT: Nominal Operation Cell Temperature

NOCT

Temperature and Coefficients

Current temperature coefficient

Voltage temperature coefficient

Power temperature coefficient

%/K

mV/K

48 + 2C C

%/K

0.06 + 0.01

+-(155 10)

-(0.5 0.05)+

Output

Type of output terminal Junction box

Cable LAPP(4.0mm )
2

Connection Suntech Plug Type IV

Lengths 750mm(-) and750mm(+)

Characteristics

Blueprint of the module

123456789123

(Back View)

1
2
0
2
[4
7
.3
]

Junction box

7
0
2
[2
7
.6
]

2- 4[ 0.16]Φ Φ

1
4
8
2
[5
8
.3
]

626[24.6]

676[26.6]

Tel:(+86)0510-5345000 Fax:(+86)0510-5343049
Add:17-6 ChangJiang South Road New DistrictWuxi,China

multi-SiCell Technology
IMaximum Series Fuse Rating

50(TNOCT )Nominal Operating Cell Temp.

G
H （mm）

All technical data at standard test condition

AM=1.5 E=1000W/m2 Tc=25

Dimension
Maximum System Voltage

Weight

1000V

Made in China

Model Number

Voltage at Pmax
Current at Pmax

Open-Circuit Voltage

Short-Circuit Current

Rated Maximum Power

(Vmp )

(Isc )
(Voc )

(Pmax )
(Imp )

A

D

F

E

B
C

1234567891234

Ground holes
2 places

Mounting slots
8 places

Drainage holes

1.5

35

3
5

11
Section A-A

A A

(Front View)

14 9[0.55 0.35]

Note:mm[inch]

SOLAR MODULES

STP120S-12/Tb
STP140S-12/Tb

STP130S-12/Tb

STP110S-12/Tb

STC:Irrandiance 1000W/m ,Module temperature 25C,AM=1.5
2

Model

Open circuit voltage (Voc)

Maximum power at STC(Pm)

Optimum operating voltage(Vmp)

Optimum operating current Imp( )

Short circuit current Isc( )

Characteristics

STP140S-12/Tb

22.1V

17.6 V

8.1A

7.95A

140Wp

STP130S-12/Tb STP120S-12/Tb STP110S-12/Tb

21.8V 21.6V 21V

17.2V 17.2 V 17 V

7.85A 7.7A 7.48A

7.56A 6.98A 6.47A

130Wp 120Wp 110Wp

This publication summarises product warranty and specifications which are subject to change without notice.
Copyright Suntech Power Co.,Ltd. 2005C

U K A S
QUALITY

MANAGEMENT

003

21
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ventilation

DimENSioNERiNg Af ARmAtUR
Da der ønskes et luftskifte på 375 l/s, og det findes ved forsøg 
i cAD-VENT at der kun er plads til 6 armaturer i væggen. 
Fastsættes en volumenstrøm på 125 l/s, Kastelængden er 6 
m, denne skal deles med en faktor 0,8 grundet opadrettede 
lammeller = 7,5 m. Udfra disse faktorer kan F(m2) aflæses og 
armaturet vælges til 600 X 200. De øvrige armaturer findes i 
CAD-VEnt. 
I sceince vælges 1 m bredde armaturer da der er plads nok og 
der derved kan anvendes et lavere armatur, som nemmere kan 
skjules i loftet

Ventilationsteknik - 3

DimENSioNERiNg Af RøR
Der laves overslagsberegning på størrelsen af rørene da den 
samlede ventilationsmængde kendes og ud fra den anbefalede 
lufthastighed fra ventilations teknik forelæsning. 

Rørene skal skjules i væggen, den dimensionsgivende for væg-
gens tykkelse vil være fordelingskanalen til 2 klasselokaler og 1 
stage område.
Da luftskiftet skal være 375 l/s pr klasselokale og fællesrummet 
kræver et luftskifte på 300 l/s (cD-døgnmiddel) skal rørerne 
dimensioneres til 1050 l/s. 

1,05 m3/s
6 m/s 

Areal = 1,05m3/s / 6 m/s = 0,175 m2 
Diameter = 2 x kvr(A/pi) = 2 x kvr(0,175/pi) = 47 cm

Fundet diameter i cADVENT = 50 cm
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Tekniske data
DanX

Projekt P6 - SCS Side  1
Dato 11-05-2008

Anlæg DANTHERM Tid 23:27:25
Størrelse 12/24 Initialer HG

SOMMER

SPECIFIK VENTILATOREFFEKT
Output Totalt for aggregat 2090 J/m3

MÅL OG VÆGT
Bredde 2200/2450 mm
Højde 2550 mm
Længde 4700 mm
Vægt 1996 kg

Tryktab Indblæsning Udsugning
Luftmængde 5,68 5,68 m3/s

Output Roterende veksler 113 114 Pa
G3 Panelfilter (l=25) 101 Pa
  Begyndelsestryktab (52) Pa
  Sluttryktab (150) Pa
Luftfordeler 95 Pa
Luftfordeler 95 Pa
Tilslutningstab 129 129 Pa
Sum internt tryk 438 338 Pa
Eksternt tryktab 317 277 Pa

VENTILATOR Indblæsning Udsugning
Udsugning Direktdriven B - centrifugal ventilator 
Indblæsning Direktdriven B - centrifugal ventilator 
Output Total trykforøgelse 755 615 Pa

Ventilator omdr./min. 1405 1328 r/m
Ventilatorvirkningsgrad 75 71 %
Ventilatorakseleffekt 5,74 4,91 kW
Motoreffekt 7,5 5,5 kW
Motor omdrejningstal 1500 1500 r/m
Motor virkningsgrad 87 86 %
Motorstrøm 14,3 10,9 A
Motorspænding 3 x 400V 3 x 400V V
Temperaturstigning motor 0,8 0,6 ºC

ROTERENDE VEKSLER
Indgående temperatur, indblæsning 22,0 ºC
Indgående relativ fugt, indblæsning 0,0 %
Indgående temperatur, afkastluft 24,5 ºC
Indgående relativ fugt, afkastluft 0,0 %
Rotortyp Hygroskopisk

Output Temperaturvirkningsgrad 70,0 %
Udgående temperatur, indblæsning 23,8 ºC
Udgående relativ fugt, indblæsning 0,0 %
Udgående temperatur, afkastluft 22,8 ºC
Varmeydelse -12,0 kW

3.1.8
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cENtRALt AgRigAt mED KøLiNg
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Tekniske data
DanX

Projekt P6 - SCS Side  1
Dato 12-05-2008

Anlæg DANTHERM Tid 03:43:28
Størrelse 12/24 Initialer HG

VINTER

SPECIFIK VENTILATOREFFEKT
Output Totalt for aggregat 2217 J/m3

MÅL OG VÆGT
Bredde 2200/2450 mm
Højde 2550 mm
Længde 4700 mm
Vægt 2213 kg

Tryktab Indblæsning Udsugning
Luftmængde 5,68 5,68 m3/s

Output Roterende veksler 112 113 Pa
G3 Panelfilter (l=25) 101 Pa
  Begyndelsestryktab (52) Pa
  Sluttryktab (150) Pa
Luftfordeler 95 Pa
Luftfordeler 95 Pa
Køleflade vand 106 Pa
Tilslutningstab 129 129 Pa
Sum internt tryk 543 337 Pa
Eksternt tryktab 317 277 Pa

VENTILATOR Indblæsning Udsugning
Udsugning Direktdriven B - centrifugal ventilator 
Indblæsning Direktdriven B - centrifugal ventilator 
Output Total trykforøgelse 860 614 Pa

Ventilator omdr./min. 1461 1328 r/m
Ventilatorvirkningsgrad 77 71 %
Ventilatorakseleffekt 6,38 4,90 kW
Motoreffekt 7,5 5,5 kW
Motor omdrejningstal 1500 1500 r/m
Motor virkningsgrad 87 86 %
Motorstrøm 14,3 10,9 A
Motorspænding 3 x 400V 3 x 400V V
Temperaturstigning motor 0,9 0,6 ºC

ROTERENDE VEKSLER
Indgående temperatur, indblæsning 20,0 ºC
Indgående relativ fugt, indblæsning 90,0 %
Indgående temperatur, afkastluft 22,0 ºC
Indgående relativ fugt, afkastluft 90,0 %
Rotortyp Hygroskopisk

Output Temperaturvirkningsgrad 69,9 %
Udgående temperatur, indblæsning 21,4 ºC
Udgående relativ fugt, indblæsning 83,6 %
Udgående temperatur, afkastluft 20,6 ºC
Varmeydelse 13,0 kW

3.1.8
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www.rockwool.dk

www.deezer.com

www.energimidt.dk

www.sbi.dk

www.google.dk

institutionshjemmesider.koege.dk/504231

www.hellerupskole.dk

www.oerestadgym.dk

Figurer, der ikke er nævnt i denne figurliste er egne illustrationer

S. 7 www.pixifoto.ie

S. 26 neders tv: institutionshjemmesider.koege.dk/504231

S. 27 øverst til venstre og øverst i midten: institutionshjemmesider.koege.dk/504231

S. 28 nederst tv: www.hellerupskole.dk

S. 29 øverst th øverst tv: www.hellerupskole.dk

S. 30 nederst tv: www.oerestadgym.dk

S. 31 øverst tv og øverst i midten: www.oerestadgym.dk

S. 32 øverst midten nederst tv: Facades, A&D Special, scanning 

S. 33 øverst: www.nsark.dk/ midten og nederst: Facades, A&D Special, scanning

S. 34 modern_stairs_vc_03 firkantede trapper

S. 36 øverst th og midten th: nAA.com

S. 42 nederst tv. www.3xn.dk

S. 79 øverst th: www.trendir.com,  nederst th: Facades, A&D Special scanning

S. 86 øverst tv 20061124-Eks_persp-1_web gult byggeri med stor plads

S. 87 øverst tv: www.877162579_43ab3e2cca_o (blå trappe)

S. 92 øverst tv, midten tv, nederst tv, nederst th, midten th, øverst th.  

S. 101 midten www.lindab.dk
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