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INTRODUKTION

På tværs af århundreder bliver arkitektur ved at ændre og udvikle sig. Den er 
udtryk for sin tid, den velstand og det teknologiske udviklingsstadie, som et 
givent samfund måtte have. På den måde har alle klodens forskellige kulturer 
op gennem tiden frembragt forskellige bygningsudtryk formet af de forhånden
værende materialer, den håndværksmæssige kunnen, det lokale klima, den 
økonomiske formåen og de behov, husene skulle dække. Det har givet regionale 
særpræg, kultiverede byggeskikke og en udtryksfuld arkitektur.

Med industrialiseringens indtog i det 20. århundrede ændrede arkitekturen sig 
radikalt i store dele af verden. Nu blev transport lettere og hurtigere, både natio
nalt og internationalt; teknologiske landvindinger gjorde det muligt at masse
producere komponenter og klimaets påvirkning kunne tæmmes med forbedrede 
isoleringsmuligheder. Nye materialer og industrielt producerede komponenter 
og elementer blev udviklet, hvilket ændrede direkte på byggeteknik og bygge
metoder, ligesom en ensartethed i fremstillingsprocesserne og en øget stan
dardisering over tid har medvirket til at lokalt særpræg og mange håndværks
traditioner er blevet udvandet.

Industriel seriefremstilling og rationaliserede byggemetoder kunne sagtens have 
ført til høj kvalitet og et varieret arkitektonisk udtryk. Fremsynede arkitekter 
i tiden efter anden verdenskrig forstod da også at udnytte de nye muligheders 
iboende karakter og skabte velfungerende, bæredygtige og i flere tilfælde ikoni
ske byggerier. Men grundlæggende førte industrialiseringen af byggesektoren 
til andre resultater end dem, dens pionerer drømte om i 1950’erne, hvor udvik
lingen for alvor tog fart. De forestillede sig overordnet, at byggeriet og dermed 
arkitekturen som helhed ville drage æstetisk, funktionel og endda social fordel 
af øget standardisering, præfabrikation og mekanisering af byggeprocesserne. 
Bygningerne ville ikke kun blive hurtigere at opføre, men ville generelt opnå en 
højere arkitektonisk kvalitet til glæde for samfundet.

Hurtigt blev industrialiseringen imidlertid synonym med økonomiske ratio
naliseringsgevinster fremfor æstetiske eller funktionelle fordele. Teknikken 
udvikledes ikke i skønhedens og bæredygtighedens tjeneste, men i kortsynets 
og ensartethedens. Det har over hele verden affødt byggeri, som måske nok 
overholder gældende standarder og tekniske krav, men som til gengæld ikke 
beriger omgivelserne med generøst proportionerede rum, smukt dagslysind
fald, omhu i materialevalg eller langtidsholdbar detaljerigdom – arkitektoniske 
komponenter der besjæler huse, får dem til at holde længe og bidrager til, at vi 
har lyst til at passe godt på dem.



5

AFSÆT FOR BOGEN
Denne udvikling ansporede et hold arkitekter ansat ved den daværende 
Kunstakademiets Arkitektskole tilbage i 1990’erne:  Professor Boje Lundgaard, 
lektorerne Georg Rotne, Torben Dahl og Peter Sørensen samt forskningsmed
arbejderne Anne Beim og Lena Larsen McNair. De havde fulgt byggeriets udvik
ling gennem egen praksis og gennem undervisning og forskning ved Institut 
for Byggeteknik, og det blev magtpåliggende for dem at gøre opmærksom på 
de kedelige forhold – og ikke mindst at anvise veje til en industrialiseret bygge
teknik og byggeskik, med mere ånd, kvalitet og langtidsholdbarhed. 

I udgivelsen fra 1995 ’Teknik og Arkitektur – mod en bedre byggeskik år 2000’ 
tog holdet fat på at analysere et væld af nye som gamle, gode danske og inter
nationale arkitektureksempler. På den baggrund ønskede de at vise, hvordan 
det byggetekniske er en del af arkitekturen, at æstetik og teknik ikke er hinandens 
modsætninger, men tværtimod gensidige forudsætninger, og at de begge indgår 
som centrale dele af arkitektens arbejde. En forståelsesramme og en praksis, 
der i dag beskrives som den tektoniske dimension i arkitekturen.

Bogen genudgives her i en revideret udgave, idet den grundlæggende præmis 
fortsat forekommer aktuel og nødvendig for byggeriets udvikling. Det vil sige, 
at de foreliggende fremstillingsmetoder, og den måde de udnyttes på til at skabe 
arkitektur, til enhver tid skal vurderes kritisk og med blik for de aktuelle (såvel 
som evig gyldige) udfordringer, vi som samfund måtte stå overfor. Denne 
ud givelse medtager en lang række nye eksempler på arkitektur, der er blevet 
til med samme tilgang. Flere af de valgte eksempler har inkorporeret agendaer, 
der kun var i deres spæde begyndelse i 1995, såsom økologisk helhedstænkning, 
bæredygtighed, ressourcebesparelse, genbrug /genanvendelse og cirkulær 
økonomi.

Bogens hensigt er fortsat at vise veje til en rigere byggekultur på nutidens tek
nologiske præmisser – gennem både klassiske og nutidige byggetekniske løs
ninger af høj arkitektonisk værdi.

Eksemplerne er valgt for deres stærke idéer og klare svar på meget forskellige 
udfordringer. Fælles for dem er en omtanke for, at alle tekniske løsninger har 
en æstetisk konsekvens, der sætter aftryk på den arkitektoniske helhed. Netop 
bestræbelsen på både at skabe en teknisk velfungerende løsning, hvor ressource
bevidsthed, byggeskik, kontekst og æstetisk fremtræden er tænkt sammen, 
baner indimellem nye veje, som det er håbet kan inspirere bygge og arkitekt
faglige studerende og udførende. 
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ARKITEKTUR OG TEKNIK
Et hovedargument i bogen er, at ’teknik’ og ’arkitektur’ ikke kan skilles ad, men 
er hinandens inspirerende forudsætninger. Uden materialer, konstruktioner, 
facader, og byggeelementernes indbyrdes sammenføjning skabes intet arkitek
tonisk udtryk – og omvendt: uden en bevidst og æstetisk tilgang til, hvordan det 
konkrete materiale omdannes til konstruktion og rum, bliver det ’kun byggeri’. 
I værste fald historieløst, ressourcekrævende, uvedkommende og kortlivet byg
geri.

Arkitekturen har altid haft til opgave at afveje æstetiske, funktionelle og tekniske 
aspekter i tæt balance. På tværs af historiske perioder har de tre aspekter måske 
været prioriteret med forskellig vægt, men når arkitektur vurderes at have høj 
kvalitet vil form, funktion og teknik altid gå op i en højere, afbalanceret helhed. 
Det giver bygninger og rum, der relaterer til sin tid og til det sted og den sammen
hæng, de er opført i. I mange traditionelle bygninger skabt af lokale håndværkere 
vil man kunne finde samme optagethed af sammenhængen mellem materialers 
iboende karakter, samspillet med klimaet, den økonomiske brug, enkle samlings
detaljer og hensynet til genanvendelsen af knappe materialer. Det giver ofte 
bygningerne en skønhed rundet af det logiske samspil med tid og kontekst, 
kultiveret gennem historien.

Kompleksiteten i kravene til moderne byggeri er fortsat tiltagende. Byggebran
chen såvel som de færdige huse bidrager til et højt energiforbrug og til forure
ning og negativ klimapåvirkning, som må adresseres gennem genbrug af mate
rialer, cirkulære byggeprocesser og klog renovering af eksisterende byggeri. 
Arkitekter og produktudviklere må interessere sig for byggeteknik som form
givningsfelt og lade sig inspirere af de tekniske muligheder – set på tværs af 
både historiske forbilleder og aktuelle fremstillingsformer – for at gøre byggeriet 
bæredygtigt i alle led.

BEDRE BÆREDYGTIG BYGGESKIK 
Afsættet for denne udgivelse af ’Teknik og Arkitektur’ er – som i førsteudgaven – 
et arkitektonisk blik på det aktuelle byggeris udfordringer, med særligt fokus 
på industrialiseringens fordele og ulemper. Trods de teknologiske muligheder 
for at bygge velfungerende, sunde, langtidsholdbare og smukke huse har dansk 
arkitektur fra 1950’erne og frem ikke udviklet en industrialiseret byggeskik, 
der har været fremmet af teknologiens væsen (det bedste fra håndværk som 
industri), hvor den menneskelige dimension samtidig har været fastholdt i et 
æstetisk udtryk. I et helhedsperspektiv har byggebranchen heller ikke været 
tilstrækkelig ressourcebevidst eller sat dagsordenen for innovative og bære
dygtige løsninger, hvor konstruktioner og materialer er enkle og kan tages fra 
hinanden, genanvendes og samles på nye måder.
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I tilgangen til emnet har vi valgt at være tro mod den oprindelige ide, som lå til 
grund for førsteudgaven, nemlig at se på de arkitektoniske udfordringer i lyset 
af nutidens byggeteknik, det industrialiserede byggeri og de mange paradokser 
der knytter sig hertil. Udfordringer – men også muligheder, som ikke er blevet 
mindre af de voksende klimaproblemer og den generelle økologisk krise, som 
gør at vi skal bygge på radikalt nye måder. 

Arkitekter skal også deltage i denne nye bevægelse mod et grønt byggeri. Med 
en oprigtig interesse for huses tilblivelse og for processer og teknologier kan vi 
udvikle en varieret, kontekstbestemt og ressourcebevidst byggeskik, der igen 
sætter enkelhed, langtidsholdbar kvalitet, detaljerigdom og genanvendelse på 
dagsordenen. Moderne huse skabt af præfabrikerede komponenter kan sagtens 
besidde samme logiske skønhed som traditionelt, håndværkspræget byggeri, 
hvis de udspringer af teknologiens egne præmisser og ikke mimer håndværk 
eller materialer fra en anden tid. Dog kan det kloge håndværk tænkes bedre 
sammen med industrialiserede fremstillingsmetoder og skubbe industrien i en 
mere menneskelig og kulturbåren retning. Masseproduktion, standardisering 
og industriel byggeskik rummer et frisættende potentiale og sin egen skønhed, 
og går fint i spænd med arkitektonisk variation, hvis interessen for udvikling 
går på tværs af faggrænserne.

’Teknik og Arkitektur’ viser en lang række eksempler, der alle har det til fælles, at 
de repræsenterer gode løsninger med forskellig arkitektoniske værdier. Enkelte 
vil måske være ’byggeteknisk umodne’ eller rummer ikke alle parametre for at 
kunne kaldes ’bæredygtige’, fordi ideen bag eller den udviklede løsning ikke er 
blevet taget op og videreudviklet af producenter, udførende, eller forsknings
miljøer. Men det ændrer ikke ved de grundlæggende principper for nytænkende 
fremskridt, som de repræsenterer, og derfor er de udpeget til at komme med i 
bogen. Uden interessen for og modet til at sætte både den tekniske og æstetiske 
barre højt vil byggeriet være underlagt kortsigtede interesser og de sande pro
blemer vil ikke finde holdbare løsninger.

Vi takker Det Kongelige Akademi – Arkitektskolen samt Arkitektforeningen for 
at danne ramme for at vi har kunnet genoptage arbejdet med at revidere 'Teknik 
og Arkitektur – mod en bedre byggeskik'. Begge miljøer medvirker til at konsti
tuere arkitektfaglige interesser og sikre, at arkitekturen fortsat bliver udviklet 
i takt med almenmenneskelige behov, vores levegrundlag og forandringer i sam
fundet. Endelig vil vi rette en stor tak til henholdsvis Grundejerenes Investerings
fond og Dreyers Fond for at have gjort denne genudgivelse mulig og for 
 ved hol dende at støtte udviklings og forskningsprojekter samt formidling af 
viden, og dermed medvirke til, at byggeriets udvikling kan bevæge sig i en mere 
bæredygtig retning.
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KONSTRUKTION

En bygnings bærende konstruktion og hermed de konstruktive hoved prin
cipper er afgørende for, hvordan de fysiske kræfter optages og videreføres. 
Det danner grundlaget for bygningens anatomi og for hvilke arkitektoniske 
løsninger, der er mulige – både når en bygning tænkes fra ny, men også hvis 
den senere skal bygges om, transformeres eller renoveres. Den bærende 
konstruktion er derfor også bestemmende for den videre bearbejdning af en 
bygnings fysiske rammer og fremtoning.

I meget nutidigt byggeri er den bærende konstruktion ofte skjult, hvilket kan 
gøre en bygnings strukturelle principper vanskelige at aflæse. En uhensigts
mæssig blanding af konstruktive principper og løsninger, affødt af fx 
manglende arkitektonisk hensigt, produktionshensyn eller økonomiske 
besparelser, præger til stadighed tidsbilledet. Øget ressourcebevidsthed og 
miljøhensyn påvirker desuden valg af materialer og byggeprincipper, hvilket 
har konsekvenser for de bærende konstruktioner samt byggeriets 
anvendelighed og holdbarhed over tid. 

Afsnit A udpeger fire hovedtemaer til afklaring af en bygnings bærende 
konstruktionsprincip. Ud fra en enkel kategorisering vises eksempler på 
holdbare, fleksible og udtryksfulde konstruktive systemer.

STRUKTURENS ANATOMI  |  FLEKSIBILITET OG FORANDERLIGHED  
|  MATERIALETS MINIMERING  |  UDTRYK OG AFLÆSELIGHED

A
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Den bærende konstruktion har til formål at sikre, at de 
kræfter og belastninger som påvirker bygningen, kan 
optages og overføres til jorden. Kræfterne udgår fra byg
ningsdelenes egenvægt eller opstår ved bygningens brug, 
via vægten fra mennesker og inventar. Også vindbelast
ningen skal kunne optages på en sådan måde, at konstruk
tionen ikke falder sammen. Bygningskroppen skal være 
grundlæggende stabil og samtidig kunne klare ekstra 
krævende fysiske påvirkninger. 

Den bærende konstruktion kan normalt beskrives som 
en kombination af lodrette og vandrette konstruktive 
elementer: søjler, bjælker, vægge, og dæk. Men der fore
kommer også skråtstillede eller krumme konstruktions
dele, fx ved udkragninger eller i tagkonstruktioner. 

I disponeringen af den bærende konstruktion er det 
vigtigt at afklare de statiske principper, så kraftforløb, 
bæreretninger, dimensioner og spændvidder går op i 
en højere enhed, eller et tydeligt system, der er tilpasset 
bygnin gens hele karakter og anvendelse. Ofte indgår den 
bærende konstruktion i et geometrisk og målmæssigt 
system, som danner en rytmisk takt i det samlede byg
ningsanlæg. Søjleafstande, spændvidder og etagehøjder 
udgør vigtige, oftest ikkeforanderlige størrelser i det 
færdige bygningsværk. Via den konstruktive struktur 
og afklaring fastlægges bygningens indre retninger, de 
rumlige forløb og de funktionelle muligheder. Valget af 
bærende principper, bærende geometri og bæreretning 
udgør bygningens grundlæggende anatomi (krop) og er 
derfor af stor betydning for konstruktionens tydelighed 
og overskuelighed. Den bærende konstruktion er ofte 
vanskelig at ændre, så derfor er det vigtigt tidligt i pro
jekteringen at fastlægge logiske og klare principper, så 
bygningens fremtidige brug eller mulige transformation 
ikke er bundet.

Indtil midten af det 20. århundrede blev dansk boligbyg
geri almindeligvis bygget med murede homogene væg
skiver eller piller, med vandrette træbjælkelag, selvom 
murede og støbte jernbetondæk også forekommer. I takt 
med udviklingen af nye materialer og byggeteknologier 

er der sket ændringer i materialevalg og udformning af 
de bærende konstruktioner. 

Det betyder, at beton, stål og limtræ nu er domine rende, 
mens tegl fortsat bliver anvendt – dog mest som ikke
bærende skalmur. En bygnings konstruktionsprincip og 
konstruktionssystem hænger nøje sammen med valg af 
materiale, fordi hvert materiale har sine egne fysiske 
egenskaber. Derudover spiller det en stor rolle, om kon
struktionen kun udgør den indre bæring (alene) eller er 
en del af facaden/klimaskærmen.

Arkitektonisk kan man bevidst fremhæve og tydeliggøre 
den bærende konstruktion eller dele heraf, ligesom de 
bærende led kan underspilles eller skjules. Flere arkitek
ter ønsker at artikulere bygningens anatomi og konstruk
tive logikker, så det bliver et klart og kendetegnende 
element i såvel rum og interiør som facader. Andre arki
tekter arbejder med den bærende konstruktion som 
noget, der ikke skal danne betydning i sig selv eller være 
en aflæselig del af bygningens struktur og orden. Men 
ofte arbejdes der med hybride byggesystemer, hvor flere 
principper sammenblandes, med risiko for at det resul
terer i et mere rodet arkitektonisk udtryk. 
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FREDENSBORGHUSENE  |  JØRN UTZON
Se beskrivelse side 13
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SØJLE/PLADE

En traditionel udbredt byggemåde i Danmark har været homogene 
konstruktioner i murværk med forskellige murtykkelser også til ikke
bærende vægge. En fuldmuret ydervæg fungerer både som bærende 
konstruktion og klimaskærm. Byggemåden har derfor været logisk og 
rationel, indtil voksende krav til energibesparelser og øget isolering har 
ført til en byggeteknisk opdeling af den murede ydervæg, hvor mursten 
hovedsagelig optræder som skalmur. 
Murede konstruktioner findes både i større sammenhængende byg
ningsanlæg og i murermestervillaen. Massivet, fladen og hullet kan 
her være de styrende æstetiske elementer, ligesom konstruktionens 
stabilitet og rumlige foranderlighed er enkel – nye åbninger og bygnings
partier kan føjes til, hvor det ønskes.

Historisk set har arkitekter tilstræbt at skabe minimerede bærende kon
struktioner for at opnå størst mulig rumlig frihed og arkitektonisk ele
gance. Søjle/pladeprincippet fordrer stabiliserende elementer og kan ofte 
resultere i avancerede byggetekniske samlinger. Konstruktionsprincippet 
egner sig til præfabrikation, idet det kan opdeles i mindre dele og mange 
forsøg har været gjort med industrialiserede løsninger, men også med 
insitu støbte dæk. Le Corbusier var blandt pionererne og lagde med sit 
DOMINO system fra 1914 grunden til en udvikling, som stadig pågår. 
I dag anvendes krydslaminerede dæk i træ også i søjle/pladekonstruk
tioner.

Bærende konstruktioner bestående af skiver er blevet den mest anvendte 
industrialiserede konstruktionsform, da skiven er rumdannende og 
nemt lader sig præfabrikere på fabrik og montere som et korthus. 
Konstruktionsprincippet kan indgå enten i facader, som tværskille
vægge eller en blanding af begge dele.
Dog kan bærende skivekonstruktioner i beton skabe store bindinger 
for fremtidige ændringer, da væggene ikke kan flyttes og kun vanskeligt 
kan gennembrydes. Skivekonstruktioner i krydslamineret træ, som har 
vundet indpas i byggeriet, har vist sig at have en vis grad af fleksibilitet, 
da træskiverne lettere kan gennembrydes efter indbygning. Desuden 
udgør de en mindre tung konstruktion.

Dette princip er et af arkitekturens arketypiske eksempler på et foran
derligt rumdannende konstruktionssystem, hvor den homogene væg
struktur er opløst i bærende og bårne dele. Det kendes i traditionel 
form fra bindingsværket. Dog kræver søjle/bjælkeprincippet stabilise
rende elementer, der også skal indtænkes. Ønsket om fleksibilitet og 
foranderlighed har gjort princippet velegnet til industri og kontorbyg
geri, hvor det tilstræbes at skabe store åbne rum med få, lodret bærende 
konstruktionselementer. Princippet fordrer stillingtagen til den geome
triske struktur og det rumskabende grid eller de retninger, som systemet 
medfører. Det er ofte tale om præfabrikerede betonbyggesystemer med 
store spænd, der åbner for mange anvendelsesmuligheder, også ved 
eventuelt efterfølgende transformation. 

HOMOGEN

SØJLE/BJÆLKE
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SVARTLAMOEN  |  TRONDHEIM, NORGE    
ARKITEKT  |  BRENDELAND OG KRISTOFFERSEN 
ARKITEKTER  |  2005  

Den kompakte bygningskrop er opført i store skiver af 
massive krydslaminerede træelementer. Indvendigt er de 
synlige som ubehandlede overflader i vægge og lofter. Al 
bæring ligger i ydervæggene; det gør indervæggene flek
sible at ændre på eller fjerne helt.
Brugen af skiver som bærende konstruktion gør det muligt 
at udkrage elementer, hvor der er brug for det – her er det 
trapper, der understøttes. Bygningens enkle facadeprofil 
og de store kvistmotiver i taget forstærker oplevelsen af 
skivekonstruktionen. 

JOHNSON WAX  |  RACINE, USA
ARKITEKT  |  FRANK LLOYD WRIGHT  |  1939 

Den bærende konstruktion består af høje, slanke søjler, som bærer cirkelform
ede plader, der tillader, at translucent ovenlys fra et net af glasrør i det flade 
tag kan give lys til arbejdspladserne. Rummet er stort og højloftet, men opde
les af det store antal slanke betonsøjler.
Søjlernes elegante udformning gengiver materialebehovet i den bærende kon
struktion. Hvor der er brug for at optage kræfter og for at markere overgangen 
mellem vertikalt og horisontalt, er de gjort bredere i en aftrapning ved mødet 
med pladen. Som afslutning nedadtil er de tilspidsede og fastgjorte med spe
cialbeslag.

FREDENSBORGHUSENE  |  FREDENSBORG, DANMARK
ARKITEKT  |  JØRN UTZON  |  1963  

Bebyggelsen ligger som en organisk slynget kæde af murede gårdhuse tilpas
set det omgivende kuperede landskab. Murstenens lille format udtrykker sig 
som helhed i murværkets kompakte monolitiske bygningsfigurer. Murværket 
udgør både den bærende struktur og klimaskærm og tillader, at murene af
trappes, hvor der er behov for det. Det samlede anlæg såvel som den enkelte 
bygning har således kunnet formes frit. Se også foto side 11.

TAMEDIA  |  ZÜRICH, SCHWEIZ
ARKITEKT  |  SHIGURU BAN  |  2013  

I den forenklede søjle/bjælkekonstruktion er samlinger og knude
punkter fremhævet, så kræfterne er lette at aflæse og forstå. Sam
lingerne får i sig selv et skulpturelt liv i kraft af den organiske form
givning af enkeltdelene og deres indbyrdes, funktionelle forhold. 
De robuste søjler og bjælker får et lettere udtryk ved, at materialet 
er gjort slankere i samlingerne. Det gør konstruktionen beslægtet 
med traditionelle lokale bygninger og deres håndværksmæssige 
løsninger, der sjældent ødsler med materialerne, men søger at op
timere dem.
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FLEKSIBILITET OG FORANDERLIGHED

Fleksibilitet betyder evnen til at omstille sig over for for
andringer og en fleksibel bygning er en bygning, som 
kan tilpasses skiftende brugskrav og indretning over tid. 
Mulighed for senere ændringer kan forberedes ved at 
indarbejde løsninger, der forudser ændringer og ud
skiftninger – dels i bygningens bærende konstruktion og 
dels i klimaskærm, komplettering og eventuel møble
ring. 

Valget af konstruktionsprincip bliver derfor afgørende 
for graden af fleksibilitet, da det bestemmer de næste 
skridt i processen og inkorporeringen af de øvrige byg
ningsdele. Som eksempel er præfabrikerede betonele
menter ofte blevet anvendt som bærende konstruktions
system på måder, der har hindret fleksibilitet – både 
under byggeprocessen og i bygningens levetid. Her kan 
rumstørrelser ikke ændres på grund af bærende tvær
skillevægge og stålarmering i konstruktionerne.

Ideen om en åben og rationel bygningsstruktur førte 
sidst i 1960'erne til begrebet ’Strukturalisme’, hvor det 
bærende konstruktionssystem blev gjort til genstand for 
industriel udvikling og ofte optrådte synligt inde som 
ude. Dette beroede dels på et arkitektursyn, der ønskede 
at bruge nye teknikker til at rangordne og systematisere 
byggeriets delelementer, og var dels et udslag af byggeri
ets øgede industrialisering, som medførte seriefremstil
ling af ensartede byggekomponenter. 

Med udviklingen af stadigt mere avancerede indbyrdes 
kombinerbare byggesystemer blev det muligt at bygge 
varieret med standardiserede komponenter og dermed 
imødekomme skiftende byggeprogrammer, behov og 
levemønstre. 

At indtænke fleksibilitet i bygningers konstruktioner 
kræver nøje planlagte design og fremstillingsprocesser 
og bør desuden udvikles ud fra klare miljøhensyn. 
Det gælder i særdeleshed ved industriel produktion, da 
det er svært at foretage pludselige ændringer. 

Det betyder, at fleksible løsninger skal indarbejdes helt 
fra start som en bærende ide, der præger byggesystemet 

både i byggefasen, i brugen af bygningen og senere, når 
den nedtages og materialerne evt. skal genbruges. 

Byggetekniske løsninger, der gør det muligt at foretage 
ændringer, kræver fleksible samlingsdetaljer, Design for 
adskillelse eller genbrug betyder derfor, at bygningsdele 
og komponenter kan skilles ad og måske kan samles på 
ny. Ved at sikre foranderlighed på et eller flere niveauer 
øges muligheden for, at bygningen kan tilpasse sig skif
tende livsbetingelser, fx en højere grad af tilgængelighed 
eller ny anvendelse. Holdbarhed og/eller udskiftelighed 
er også en fordel i takt med, at nye ressourcebesparende 
produkter og løsninger dukker frem. 

Ud fra et økologisk, men også et økonomisk perspektiv 
er fleksibilitet og foranderlighed centrale parametre, da 
bygningens brugbarhed kan sikres på længere sigt, og de 
anvendte materialer kan indgå i en større cyklus af res
sourcer. Den fleksible og foranderlige bygning kan også 
opnå en længere levetid og vil bedre kunne tilpasse sig 
skiftende krav til fx den tekniske udvikling eller facade
udformning.
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FLEXIBO  |  FÆLLESTEGNESTUEN
Se beskrivelse side 17
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Ønskes der stor fleksibilitet i indretningen, har det indflydelse på 
udformningen af både de primære og sekundære konstruktions
løsninger og de enkelte bygningsdele. Fx bør facaden give mulig
hed for varieret indtag af dagslys, der kan tilfredsstille forskellige 
brugssituationer, og sekundære konstruktioner må planlægges i 
forhold til skiftende indretningsbehov, så de er forberedt til for
skellig placering af skille og skydevægge samt møblering. Ved 
planlægning af brugsfleksibilitet er det vigtig, at bygningens kon
struktionsløsninger både kan tilfredsstille meget individuelle 
behov, men også giver mulighed for mere generel anvendelse.

Med fleksibilitet ved projektering forstås muligheden for valg i 
projektfasen, hvad angår de primære, bærende konstruktionsele
menter og byggekomponenter. Her menes et konstruktions eller 
samlingsprincip, der tillader så tilpas stor variation, at der i pro
jektfasen er stor åbenhed i byggekomponenternes anvendelse og 
udformning. Systemet kan indeholde konstruktive enheder, som 
lader sig addere og sammenbygge på et utal af måder, så længe 
projekteringen foregår. Men når valget først er foretaget og byg
ningen efterfølgende er opført, er det ofte vanskeligt at foretage 
ændringer. Et byggesystem kan sagtens tillade store variationer 
og senere ændringer, hvis det er udtænkt som en ’familie’ af dele 
(kitofparts) der kan sammenkobles på mange måder.

Mulighed for ombygning og fleksibilitet på kompletterings
niveau (færdiggørelse af byggeriet) vedrører alle de sekundære, 
ikkebærende dele af bygningen, såsom skillevægge, trapper og 
klimaskærm m.v. Et gennemtænkt, åbent og fleksibelt konstruk
tionssystem giver mulighed for at skabe nye rumligheder med 
flytbare skillevægge eller måske endda fjernelse af en del af 
dækket, hvor der ønskes dobbelthøje rum. Her kan også være 
indtænkt designstrategier for, hvordan byggekomponenter kan 
demonteres og skilles ad til genbrug i andre byggerier eller hvor
dan dele af klimaskærmen kan udskiftes og opgraderes fx ved 
renovering.
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FLEXIBO  |  KØBENHAVN, DANMARK 
ARKITEKT  |  FÆLLESTEGNESTUEN  |  1980  

Fleksible ikkebærende vægge stiller krav til den overordnede 
bærende konstruktion. Er muligheden for let flytbare skillevægge 
etableret, er det en måde at variere ruminddelingen på. De fleste 
boliger har skiftende antal beboere over tid. Afhængigt af antallet 
af beboere kan der opstå behov for skabe nye rumligheder, fx 
ønsker om en voksen og en børnesektion eller behov for andre 
krav til lys og lyd.
I Flexibo indgår de lette skillevægge i et samlet modulært system, 
som passer til dimensionerne på det bærende system. Væggene 
fikseres i top og bund. Ud fra velgennemtænkte rumlige løsninger 
kan de skifte til mange forskellige positioner, let betjent ved hånd
kraft. Se også foto side 15.

ESPANSIVA  |  HELLEBÆK, DANMARK   
ARKITEKT  |  JØRN UTZON  |  1969  

Espansiva er et af få gennemførte byggesystemer med stor fleksi
bilitet. Det består af få, industrialiserede komponenter, der kan 
sammenkobles på et utal af måder i én etage.
I udviklingen af systemet er der valgt en rammekonstruktion i træ 
som primær bæring. Den tillader ikkebærende facader og skille
vægge, og stabiliserer samtidig i den ene retning.
Espansiva består af rumlige moduler af varierende størrelser, og 
hver rumenhed er en selvstændig bygning med en søjle i alle fire 
hjørner. Også mellemrummet som adskiller hvert rumlige modul, 
udgør en ’modulær enhed’ i det samlede byggesystem. Principper 
for sammenkoblingen af de enkelte komponenter er udviklet spe
cielt og sikrer, at uanset hvilken kobling der vælges, opnås en klar, 
enkel og velgennemtænkt samling.

IL RIGO QUARTER  |  PERUGIA, ITALIEN
ARKITEKT  |  RENZO PIANO  |  1982  

Gennem en fleksibel disponering af bygningens konstruktion er 
det gjort muligt for beboerne selv at ændre på størrelse og højde 
af rum og deres indbyrdes sammenhæng.
Et simpelt bærende gitterdragersystem gør ændring af dæk over
kommelig for et par mennesker, og i kraft af dets modulopdeling 
er det let at bestemme, hvor stort et areal dækket skal udgøre. 
Selve den bærende ramme for det fleksible dæk består af beton
bukke. Gitterdragerne er leddelte letvægtselementer, der er fast
gjort på de bærende vægge i skinner. Det skaber også fleksibilitet 
i vertikal retning. Bygningens ’gavle’ udgør en lukket væg eller glas.
Systemet indebærer stor grad af variation med få komponenter og 
kan sammenkobles med simple standardiserede samlingsled.
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MATERIALETS MINIMERING

Ønsket om at minimere de bærende konstruktioner og 
optimere materialernes styrkemæssige egenskaber til 
det yderste, kan opstå ud fra forskellige behov. Og mini
mering af materialedimensioner og konstruktioner kan 
udnyttes til at manifestere en bestemt ide. 

Det ses eksempelvis i gotikkens kirkebyggeri. Her blev 
monumentale katedraler bygget med slanke søjler, 
spændstige buer og filigranagtigt murværk i et konstruk
tivt afklaret og materialemæssigt optimeret udtryk. Ar
kitektonisk var det hensigten at skabe bygningsværker, 
der betonede det religiøse univers gennem himmelstræ
bende, luftige og nærmest ’afmaterialiserede’ minimal
konstruktioner.

Materialeminimering har appelleret til mange arkitekter 
og formgivere gennem tiderne. Der ligger mange design
muligheder i at presse materialet til det yderste og på 
den måde tydeliggøre dets fysiske egenskaber og kon
struktive kræfter. Ved at tilstræbe minimering af materi
alet opstår der mulighed for at skabe spændstige og luf
tige konstruktioner, og det kan medvirke til at udtrykke 
bevægelse og dynamik i oplevelsen af rum og bygnings
værker. I traditionelle byggekulturer har nomader ud
viklet simple og lette konstruktioner for hurtigt at kunne 
opføre og nedtage boligen ved flytning og for ikke at 
skulle transportere mere last end højst nødvendigt. 

I dag anvendes materialeminimerede konstruktioner 
ofte ved overdækninger af store arealer som fx sports
anlæg, haller eller anlæg til infrastruktur. Bag hele indu
strialiserings og effektiviseringstanken, som har præget 
Europa i flere hundrede år, har ønsket om at minimere 
mængden af materialer primært været båret af økono
miske hensyn. Byggeindustriens rationelle udnyttelse af 
materialer og måder at bygge på har ikke nødvendigvis 
ført til den skønhed, som kan opstå i arbejdet med mini
mering af materialet i konstruktionen. Minimering af 
materialemængder og dimensioner er i den sammen
hæng snarere blevet brugt som led i anlægsøkonomiske 
spareøvelser. 

Nutidens industrialiserede processer gjort det muligt at 
optimere og målrette materialernes anvendelse i både 
fremstillingen af byggekomponenter og i bærende kon
struktioner. Digitaliserede tegningsgrundlag og fremstil
lingsprocesser har gjort det lettere at udvikle og indar
bejde designløsninger, hvor materialeforbruget er 
optimeret og udnyttet til det yderste.

Det er tvingende nødvendigt at nedbringe både energi
forbrug og CO2udledning og tage højde for en voksende 
materialeknaphed i byggeriet. I et større økologisk per
spektiv og ud fra generelle miljøhensyn i forhold til at 
mindske ressourceforbruget er det en fordel at begræn
se mængden af materialer til det mindst mulige. Derfor 
må byggeprincipper, der minimerer mængden af mate
rialer og optimerer deres indlejrede egenskaber, være 
genstand for en bevidst designmæssig og arkitektonisk 
udvikling. Materialeminimering handler i den forstand 
om at være ressourcebevidst – om at vælge de egnede 
materialer til formålet og udnytte deres fysiske og form
mæssige egenskaber bedst muligt.
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ELLADESTATION  |  COBE
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Som konstruktionsmateriale har træ gennem sin fiberopbygning 
en styrke og smidighed, der tilbyder lette, fleksible, men samtidig 
stærke konstruktioner. Disse egenskaber kan udnyttes i bygnings
sammenhænge, hvor der er behov for spinkle konstruktioner, 
eller hvor minimeringen kan skabe dekorativ, kontrastfuld ud
formning af konstruktions detaljer. I nyere tid har limtræ og 
krydslaminerede træelementer vundet indpas og anvendes fx 
i fleretages byggeri – enten som primært bærende materiale eller 
i hybridkonstruktioner med andre materialer. Træ er også oplagt 
som beklædningsmateriale og har gennem tiderne været anvendt 
i mindre bygningsdele, hvilket gør det er muligt at udskifte dele 
af konstruktionen.

Beton har været kendt og anvendt i århundreder, men blev sær
ligt i 1900tallet det foretrukne konstruktionsmateriale. Det gæl
der i såvel store anlægsopgaver som i udviklingen af industriali
serede byggesystemer til kontorhuse, industrihaller, boliger og 
meget andet. Det har vundet indpas med sin prisbillighed, kom
bineret med gode brand og lydmæssige egenskaber. Beton er (i 
dag) et højteknologisk materiale, hvor dets egenskaber som styrke 
og overfladekarakter beror på særlige armeringsprincipper (jern/
glas stålfibre), tilslag og forskallingsmetoder. I kombination med 
armering er beton et stærkt og formbart materiale, der muliggør 
effektiv materialeudnyttelse. Betoning af kraftforløb kan udtryk
kes i formgivningen og detaljer kan dyrkes med henblik på at 
vise samlinger, konstruktionsovergange og materialets store 
formbarhed i støbeprocessen.

1800tallets støbejernskonstruktioner indgik i de første større 
bygningsværker, hvor metal (jern) blev brugt til at skabe store 
frie spænd som broer og haller. Konstruktionerne blev udført 
med spinkle dimensioner og raffinerede samlinger og havde der
med en raffineret detaljering. I kraft af sine unikke egenskaber, 
som indbefatter bl.a. høj træk/trykstyrke og stor materiale
smidighed, er metaller oplagte at arbejde med ud fra et ønske om 
at optimere konstruktionen. Det er eksempelvis muligt at mini
mere materialedimensioner som slanke profiler i såvel bærende 
konstruktioner som i byggesystemer til klimaskærme. Nutidens 
metalkonstruktioner i stål eller aluminium består som regel af 
valsede profiler, der i sig selv indebærer præcise og minimerede 
formudtryk. 
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ELLADESTATION  |  FREDERICIA, DANMARK
ARKITEKT  |  COBE  |  2019  

De klassiske benzintanke med deres traditionelt kompakte og tek
niske fremtoning bliver på længere sigt erstattet af elladestationer. 
Hensigten med dette anlæg har været et lettere udtryk i pagt med 
den grønne energikilde og med den intention at skabe nye vaner 
og mulighed for en rekreativ pause for bilisten.
Med træ i bærende konstruktioner er det muligt at opnå slanke og 
lette konstruktioner ved at udnytte træets materialestruktur. Dele 
kan desuden nemt udskiftes, hvis de går i stykker. Konstruktionen 
er modulært tænkt og består af limtræskomponenter, der kan sam
menstilles og skabe større eller mindre rum og overdækning, af
hængigt af konteksten. Det stiller krav til samlingsdetaljer, som gør 
det enkelt at føje modulerne sammen, tilføje nye eller skille dem 
ad. Se også foto side 19.

KILDESKOVHALLEN  |  ODENSE, DANMARK
ARKITEKT  |  EBBE OG KAREN CLEMMENSEN  |  1972  

Slanke stålsøjler står tæt som i en skov af lyse træstammer. De 
bærer en spinkel rumgitterkonstruktion til taget og gør høje faca
der med lette glaspartier mulige. Med et minimum af materiale 
skabes et luftigt rum og fine bærende strukturer danner ramme 
for det ellers ganske voluminøse rum. Anvendelsen af stål gør, at 
samlingsdetaljer og delelementer kan optimeres i forhold deres 
konstruktive opgave, og samlingerne er enkle og gentaget, hvor 
det er muligt.
De dagligdags formål – svømning, kropslig udfoldelse og velvære 
– har her en ramme, som mange bygmestre i gotikken stræbte 
efter: at lade lyset strømme uhindret og i store mængder; ikke 
mindst takket være muligheden for et slankt bærende system.

GATTI WOOL FACTORY  |  ROM, ITALIEN
ARKITEKT  |  PIER LUIGI NERVI  |  1953  

Arkitekt/ingeniøren Pier Luigi Nervi mestrede at materialeminimere 
betonkonstruktioner. Blandt de mest kendte eksempler er produk
tionshallen til et uldspinderi i Rom, hvor kraftlinierne i et såkaldt 
’isostatisk ribbedæk’, udgør et mønster af en egen selvfølgelig 
skønhed. Det er hævdet, at dækkets udtryk alene er opstået ud fra 
æstetiske hensyn. 
En plade af lige stor tykkelse, som ses i mange konventionelle kon
struktioner, er ikke en optimal løsning, idet store dele af materialet 
ikke anvendes. Ribbedækket, der danner loft i det store fabriksrum, 
udnytter at materialet er fjernet eller minimeret, hvor det ikke har 
betydning for bæreevnen. Betonmaterialets konstruktive logik ud
trykker derved sin natur.
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UDTRYK OG AFLÆSELIGHED

Ingen bygningsværker eksisterer uden en bærende kon
struktion. Det er imidlertid et arkitektonisk valg, om 
konstruktionen skal fremstå som et aflæseligt element i 
bygningens samlede udtryk eller være underspillet. 
Hvis konstruktionen skal kunne mere end blot opfylde 
et teknisk behov, må den indeholde en arkitektonisk 
intention, der udtrykker sig med visuel styrke. I sig selv 
rummer konstruktioner rige muligheder for arkitekto
nisk bearbejdning med henblik på at udtrykke særlige 
konstruktive principper eller rumlige muligheder. Kon
struktionens formål som bærende struktur kan gøres til 
en synlig og aflæselig arkitektonisk kvalitet i naturlig 
balance med bygningens øvrige bestanddele – ligesom 
de konstruktive elementer kan udnyttes som dekorative 
træk.

Den tekniske udvikling har gennem tiderne medført 
forskellige måder at tænke og opfatte konstruktioner på 
– og dermed også deres udtryk. Et bygningsværk er pro
dukt af erfaringerne fra forudgående byggerier, men er 
også et udtryk for sin egen tid og dens forhold til funk
tion, teknologi, opførelse og kontekst. 

Som arkitektonisk objekt repræsenterer bygningen en 
helhed, men det er samtidig de enkelte deles udform
ning og deres indbyrdes sammenstilling, der er afgørende 
for, om denne helhed virker overbevisende, sammen
hængende og karakterfuld. Det gælder også de konstruk
tive dele, der som definerende elementer kan opdeles i 
søjle, bjælke, ramme, plade, skive og bue mv. Disse ele
menter har gennem tiderne givet anledning til artikule
ring af det konstruktive udtryk både i bygninger af mere 
formel karakter såvel som i huse til menigmand. Kapitæ
lerne, hovedet på tempelsøjler i fx antikken, blev udfor
met som formidler af overgangen mellem tagkonstruk
tion og søjlernes bæring – ofte rigt udsmykket med 
skulpturelle planterefererende motiver. Det traditionelle 
bindingsværkshus er også et klassisk eksempel på, hvor
dan de bærende konstruktioner udgør en konstruktiv 
fortælling med dekorativ effekt, når de bliver fremhævet 
tydeligt i facaden.

Bygningskonstruktioner skal opfylde præcise tekniske 
krav, som må beregnes og overholdes, men giver sam
tidig arkitekten mulighed for kunstnerisk artikulering, 
såvel i den strukturelle/geometriske opbygning som i 
udformningen af de enkelte konstruktionselementer 
og deres sammenføjning. Det kan være historiske refe
rencer, særlige materialeegenskaber eller synliggørelse 
af demonterebare konstruktionselementer. Samlet set 
beskriver dette en bevidst tektonisk bearbejdning. 

Arbejdet med samlingsdetaljerne er væsentligt for byg
ningens fremtoning og aflæselighed, men i lige så høj 
grad for dens tilpasning til en konkret kontekst. Det er 
ofte, netop i en manglende bearbejdning af detaljerne 
eller i konstruktionens knudepunkter, at bygningen risi
kerer at ’falde fra hinanden’ ved dårlig udførelse. Det er 
også i samlingsdetaljerne, at de arkitektoniske kvaliteter 
viser sig. 
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MAISON INDIVIDUELLE  |  FRANCOISE JOURDA & GILLES PERRAUDIN
Se beskrivelse side 25
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Ud fra en intention om at fremhæve den konstruktive logik vil 
konstruktionselementerne her udtrykke sig i sin mest blottede 
logiske skikkelse. Den konstruktive struktur vil kunne aflæses 
klart som et af bygningens hovedelementer og kan bidrage til at 
give bygningsværket en forståelig og overskuelig sammenhæng. 
Hovedkonstruktionen eller dens delelementer vil på den måde 
blive tillagt en særlig betydning og være fremhævet som en vigtig 
del af den arkitektoniske helhed og den rumlige fremtoning inde 
som ude. Netop den klare aflæselighed, og det at konstruktionen 
til enhver tid let kan tilgås, gør konstruktionselementerne egnet 
til udbedring og ombygning ved fremtidige renoveringer eller 
hvis bygningen skal gennemgå en gennemgribende programma
tisk eller rumlig transformation. 

Ud fra ønsket om at skabe en ekspressiv arkitektur kan bærende 
konstruktioner bruges til at signalere en særlig visuel kraft, rum
lig karakter eller materialeforståelse. Russiske konstruktivister 
arbejdede i 1920’erne med arkitektur som et virkemiddel til at 
undersøge grænserne for den ekspressive kunst og dens udtryks
former. Nyere tids arkitektoniske dekonstruktion kan også ses 
som et forsøg på at skabe en afvigende konstruktiv logik og rum
lig forståelse ved at opfatte bygningen som deleelementer, der 
kan splittes op og genindsættes i en ny form for orden. I dag 
kommer ekspressive konstruktioner til udtryk i form af konkrete 
materialenære studier, hvor fx avancerede byggetekniske løsninger 
eller stoflige kvaliteter bliver dyrket og udviklet.

Et arkitektursyn, der bevidst prioriterer den udvendige form 
eller fremhæver et stilistisk arkitektonisk formsprog, ser kon
struktionens indlejrede egenskaber som mindre væsentlige at 
fremhæve. Konstruktionen både som bærende struktur og som 
rumskabende ramme vil her underordne sig de formmæssige 
krav, måske endda på bekostning af byggesystemets rationelle 
opbygning eller udformning. Denne tilgang tilstræber ofte et 
idealiseret eller abstrakt formsprog. Arkitektoniske undersøgelser 
der vedrører konstruktioners logiske principper og eventuelle 
afledte formmæssige eller rumlige virkemidler er derfor under
prioriteret. Den anonyme konstruktion, hvor samlingsdetaljer 
er skjulte eller svære at aflæse, gør det ofte vanskeligt at forbedre 
eller renovere bygningskonstruktionen uden risiko for at øde
lægge materialer eller konstruktionssamlinger.
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PRISMEN  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  DORTE MANDRUP  |  2006 

Ved store spænd vil bærende konstruktioner 
naturligt fylde meget. Det gør det nødvendigt 
at forholde sig til, i hvilken grad og på hvilken 
måde de skal udtrykke sig. 
I denne sportshal er der gjort en arkitektonisk 
dyd af nødvendigheden – de synlige, store 
og lette metaldragere er inkorporeret som en 
spændstig del af det samlede indtryk. Gitter
dragerne blotlægger konstruktionens kraft
linjer og giver en virkning, som går godt i 
spænd med de fysiske aktiviteter i huset. Det 
har været en arkitektonisk intention at arbejde 
med tydelige komponenter, der udstiller den 
konstruktive logik.

MAISON INDIVIDUELLE  |  LYON, FRANKRIG
ARKITEKT  |  FRANCOISE JOURDA & GILLES PERRAUDIN  |  1989  

Arkitekterne ville skabe en organisme, der kunne ånde med dette 
’bioteknologiske’ hus. Det har medført en anden tilgang til ud
formningen – først og fremmest en fleksibel struktur og integration 
mellem ude og inde. Husets bærende konstruktion er en enkel 
præfabrikeret metalramme. Den udfyldes mod øst, vest og nord af 
totalt lukkede facadeelementer bestående af en sandwich af 
krydsfinérplader og isolering. Samme elementer er også anvendt 
som gulv og lofter. Lette stålindrammede glaspartier danner facade 
mod syd. De kan skydes helt til side og give kontakt til den om
kringliggende have. Husets mest markante træk, det hvælvede tag, 
er en PVCmembran trukket over en paraplylignende konstruktion 
af lette stålstænger. Den arkitektoniske hensigt fremtræder tydeligt: 
at adskille bygningsdele og deres forskellige funktioner synligt, og 
at muliggøre senere udvidelser opadtil.
Se også foto side 23.

APARTMENT BUILDING  |  GROENINGEN, HOLLAND  
ARKITEKT  |  TONY FRETTON  |  2001/2005 

Ønsket om at lade bygningen fremstå som en masse er her udtrykt 
igennem de ensartede hvide, pudsede facader. Den homogene 
overfladestruktur, hvor puds (stucco) er påført direkte på et isole
rende underlag efterlader ingen spor af den underliggende kon
struktive anatomi. Husets materialer, bærende konstruktion og tek
tonik kan ikke umiddelbart aflæses, så de lader ikke til at være 
vigtig for den overordnede arkitektonisk idé. 
Intentionen har været at lade huset fremstå afdæmpet med kun få 
detaljer, hvilket giver indtryk af en rumlig figur, der er monolitisk 
formet og hvor åbninger og facader er udskåret i massivet. Huset 
føjer sig ind i gadebilledet som et massiv og er som sådan ikke 
fæstnet til tid, byggetradition eller sted i sit udtryk.
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Klimaskærmen danner både bygningens arkitektoniske fremtoning, 
ligesom den opfylder en række vigtige bygningsfysiske funktioner. 
Klimaskærmen er bundet til bygningens konstruktive princip, men 
skal samtidig opfylde krav fra klimatiske påvirkninger både fra inde og 
ude. Endelig repræsenterer klimaskærmen den synlige arkitektoniske 
ambition med bygningen – facaden. Med klare principper og bevidste 
valg i klimaskærmens opbygning kan de bygningsfysiske krav og den 
arkitektoniske hensigt forenes logisk og aflæseligt. 

I udformning af klimaskærmen er der mulighed for at indarbejde 
regulerbarhed, fleksibilitet og rumlige klimazoner, der kan medvirke 
til at give bygningen større oplevelses og funktionsmæssig variation. 
På samme måde er der mulighed for at imødekomme særlige funktions
krav samt tekniske og formmæssige løsninger gennem målrettet 
produktudvikling af klimaskærmens delkomponenter.

Afsnit B præsenterer et udvalg af temaer, som knytter sig til klimaskærmens 
arkitektur, og som spænder på tværs af de bygningsfysiske forhold, levetids
perspektiver og æstetiske kvaliteter. 

KLIMASKÆRM 
ENKLE PRINCIPPER  |  DOBBELT KLIMASKÆRM  
|  GENNEMLYSTE FACADER  |  PRODUKTUDVIKLING 

B
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ENKLE PRINCIPPER

Det er bygningers primære opgave at beskytte mod ydre 
påvirkninger og skabe rum for ophold og menneskelig 
udfoldelse. En bygnings afgrænsning mod omgivelserne 
består normalt af tag, ydervægge og underbygning 
(dæk mod jord), der sammenfattende kan kaldes 
klima skærmen. En række praktiske hensyn betinger 
bygningens samlede fysiske fremtoning. Klimaskærmen 
er derfor langt mere end en ’facade,’ der er formgivet ud 
fra ønsket om et særligt arkitektonisk udtryk.

Sammen med de indre klimaregulerende løsninger, her
under installationer, skal klimaskærmen sikre et godt 
indeklima uden for store udsving under skiftende klima
tiske forhold over døgnet og årstiderne. 

Klimaskærmen kan betragtes som et stykke overtøj, 
der trækkes ud over bygningens konstruktion; men 
bæring, isolering og fugtafvisning kan også løses med 
ét materiale, som det er tilfældet i traditionelt muret 
byggeri eller i trækonstruktioner. Med de stadig stigende 
krav til klimaskærmens isoleringsevne er ydervægs
konstruktioner blevet lagdelte og sammensat af flere 
forskellige, funktionsspecifikke materialer. Herved er 
konstruktionens isoleringsevne blevet bestemmende 
for vægtykkelsen. 

Funktionskrav til bæring, isolering, vindtæthed og fugt
afvisning er nu meget detaljerede. De er hver især blevet 
optimeret med det resultat, at klimaskærmens enkelt
dele opfylder hver sin funktion, men i mange tilfælde 
uden indbyrdes sammenhæng. 

I udformning af klimaskærmen skal lagenes indbyrdes 
sammenhæng og mulige modsætningsfyldte (fysiske) 
virkninger holdes for øje. Det har stor betydning for en 
bygnings udtryk, indeklima, ventilation, isolering og 
energiforbrug, at klimaskærmen tænkes og udformes 
ud fra et overordnet helhedssyn. Her er det også vigtigt 
at tage højde for materialers og konstruktioners miljø
aftryk og levetider, samt deres fortsatte vedligeholdelse 
og eventuelt fremtidige udskiftning ved renovering.

Traditionel regional arkitektur inkorporerer og udtrykker 
ofte klimatiske hensyn enkelt og klart og kan være en 
værdi fuld inspirationskilde. Her er det muligt at studere 
ressourcebevidste og originale løsninger, som viser, hvor
dan man kan beskytte sig mod varme, kulde, sol, vind og 
nedbør.

De mest levedygtige og elskede huse er ofte meget enkle 
i deres konstruktive udformning og rumlige disponering, 
bestående af få forskellige materialer, der er samlet på 
simple måder, og som er tydeligt aflæselige. Enkelhed og 
klare forståelige principper for klimaskærmens opbygning 
kan skabe bedre overensstemmelse mellem teknologi, 
materialevalg og arkitektonisk fremtræden.
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MAURITZBERG PRØVEHUS  |  SVERRE FEHN
Se beskrivelse side 31
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Homogene ydervægge løser alle klimaskærmens funktioner, 
som bæring, isolering, fugtforhold vindtæthed mv. med et enkelt 
materiale i en samlet konstruktionsløsning. Traditionelle, (fuld)
murede konstruktioner har vist deres konstruktive, klimatiske 
og arkitektoniske kvaliteter, men har svært ved at leve op til 
dagens isoleringskrav. Men det er muligt at imødekomme høje 
isoleringskrav med konstruktionsmaterialer, som er porøse, som 
har lav varmeledningsevne eller som består af en kombination af 
begge dele. Det kan fx være blokmurværk baseret på isolerende 
blokke i poretegl, hampebeton eller andre porøse materialer. 

Byggetekniske problemer, der er afledt af en kompakt opbygning 
af klimaskærmen, kan undgås ved bevidst at adskille de enkelte 
lag, så de får hver deres bygningsfysiske formål som bæring, 
isolering, vandafvisning og indvendig overflade. Herved opnås 
mulighed for at optimere de enkelte lag. En klimaskærm bestående 
af en tung bærende konstruktion inderst, gennemgående 
isolering i midten og forsynet med en ventileret og eventuelt 
udskiftelig regnskærm yderst, giver en stabil konstruktion uden 
kuldebroer. Lagdelte konstruktioner af materialer der kan ’ånde’ 
og uden tætte membraner i fx plast og lignende kan være mulige 
alternativer.

At beskytte bygninger og især udsatte bygningsdele er alminde
ligt kendt og oftest anvendt i traditionelt byggeri. Store enkle 
tagformer med betydeligt fald og udkragninger, der beskytter 
facader og vinduesåbninger findes i mange udgaver. Vand og fugt 
er den vigtigste årsag til klimaskærmens nedbrydning, og tag og 
udhæng er centrale for bortledning af nedbør. Særligt udsatte er 
gennembrydninger i klimaskærmen som døre, vinduer og sam
menskæringer mellem forskellige bygningsdeles former og mate
rialer. En omhyggelig disponering af klimaskærmens forskellige 
dele giver mulighed for at fremhæve vigtige arkitektoniske ele
menter. 
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KONSTABELSKOLEN  |  KØBENHAVN, DANMARK 
ARKITEKT  |  VANDKUNSTEN  |  2015

Den lange skolebygning er et fint eksempel på tid
lig funktionalisme i Danmark med søjler og bjælker 
i beton og murede udfyldninger. Inden ombygning 
havde bygningen stået forladt gennem en del år 
og var præget af forfald. 
Ved at iklæde den gamle skole en ny facade af 
udvendig isolering og store glasvinduespartier 
der er trukket ud fra facaden, blev det muligt at 
opnå moderne komfort og stadig respektere den 
oprindelige fremtoning af tidlig dansk funkis. Bag 
glasset omkring vinduesåbninger og indgange ses 
de oprindelige røde mursten, der stadig udgør 
bygningens inderste kerne. De tydeliggør, at der er 
tale om en renovering af en betydningsfuld bygning 
med et meget bevidst formudtryk.

LUZI HOUSE  |  JENAZ, SCHWEIZ  
ARKITEKT  |  PETER ZUMTHOR  |  2002   

Den forholdsvis store fritliggende bygning er et flerfamiliehus på 
i alt 3 etager. Huset ligger på en højtliggende skråning, og er et 
nyt hus i landsbyen, men indskriver sig i samme byggetradition. 
På nær kælder og dæk i toiletkernerne er det bygget udelukkende 
i træ. Trækonstruktionerne er udført i heltømmer efter lokale bygge
principper og håndværkstraditioner, stablet og med tappede 
samlinger. Træet står ubehandlet, men det store tag med rigeligt 
tagudhæng hjælper til at beskytte facaderne mod regn og sne. 
Det skærmer også for den ellers sårbare overgang mellem tag og 
facade. Vinduer og udeliggende balkoner er trukket langt tilbage 
under taget og er trykket ind i facadekonstruktionen. De afskærmes 
yderligere af trækonstruktionens lodrette, dybe vægskiver.

MAURITZBERG PRØVEHUS  |  NORRKÖPING, SVERIGE
ARKITEKT  |  SVERRE FEHN  |  1991 

Anvendelsen af byggeblokke, som kombinerer halm og ler, er i 
dette forsøgshus er et seriøst bud på moderne formgivning med 
traditionelle byggematerialer. Letlerblokkenes kompakte natur 
indbyder til et formsprog, der på én gang virker velkendt og nuti
digt. Letlerblokkene består af skåret halm bundet sammen med 
10 pct. ler. Blokkede er resistente over for såvel fugt som brand, 
forudsat de dækkes af et pudslag.
Blokkene har i dette tilfælde kun begrænset bæreevne og benyttes 
derfor som udfyldning i en bærende trækonstruktion. Som klima
skærm har lerets evner vist sig brugbare under såvel kolde som 
varme klimaforhold. Ler er et porøst og meget lidt energikrævende 
materiale at forarbejde og kan let nedbrydes. Fremstillingen af 
blokkene vil endvidere let kunne industrialiseres. 
Se også foto side 29.
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Klimaskærmen som beskyttende værn mod ydre påvirk
ninger har mange rumdannende muligheder i sig, og her 
danner den ’dobbelte klimaskærm' en rumlig overgangs
zone mellem ude og inde. Med ideen om den dobbelte 
klimaskærm er det ønsket at tillægge det ofte upåagtede 
område nye arkitektoniske, funktionelle og bygnings
klimatiske betydninger. 

Den i dag klassiske kompakte ’sandwichopbygning’ 
af klimaskærmen kan brydes op ved en bevidst rum
dannende adskillelse mellem de enkelte dele. 
Herved er det muligt at optimere det enkelte lags byg
ningsfysiske funktion: regnskærm, isolering, bærende 
struktur og indvendige overflader mv. Nye klimazoner 
eller overgangsrum mellem inde og ude kan på den 
måde blive skabt på baggrund af rumlige eller kontek
stuelle hensyn. Disse zoner og overgangsrum lægger op 
til arkitektonisk behandling på samme niveau som en 
ideel håndtering af forholdet mellem de indre rum og 
den ydre form. 

Overgangsrum mellem inde og ude giver mulighed for 
en nuanceret behandling af dagslys, temperaturforhold 
og husets energiudveksling i forhold til omgivelserne. 
Overgangsrum kan derfor variere i temperatur, fra det 
uopvarmede til det tempererede. Som særlig bufferzone 
kan den udnyttes til både funktionelle og tekniske for
mål uden at være opvarmet. Et overgangsrum af varie
rende størrelse kan også give plads til sekundære funk
tioner som fx installationer, bad, trapper, vindfang og 
væksthuse. 

Det kan være en stor kvalitet at kunne differentiere den 
klimatiske oplevelse, idet både bygning, årstider og om
givelser opleves og kan udnyttes mere nuanceret. En   
klimatisk udformning af en bygning, der fx udnytter 
solens varme, kan føre til arkitektur, som ikke kun er 
energibesparende, men som også er udtryksfuld. På den 
måde er der også en udviklingsopgave i at gentænke iso
lering, der, især i det kølige skandinaviske klima, udgør 
en vigtig del af klimaskærmen. Traditionelt opfattes iso
lering som en fast indbygget bestanddel af bygningers 

klimaskærm året rundt, selvom der faktisk kun er brug 
for højisolerende lag fire til seks måneder af året. Tænkes 
bygningens isolerende egenskaber mere rumligt eller 
som mobile dele, vil der kunne opnås en mere varieret 
anvendelse af boligen, som i højere grad bestemmes af 
årstidernes skiftende dagslys og temperaturforhold mv.

En mere nuanceret arkitektonisk bearbejdning af de mu
ligheder, der ligger i klimaskærmen som rumskabende 
element kan give varierede rumlige oplevelser og mulig
heden for selv i højere grad at kunne påvirke temperatur 
og lysforhold i relation til det omgivende klima. Som en 
ekstra klimazone er overgangsrummet også et oplagt 
sted at arbejde med passiv energiudnyttelse for dermed 
at reducere bygningens samlede energiforbrug, samtidig 
med at der skabes nye typer ’klimarum’, der ikke kræver 
fuld opvarmning. Endelig kan den dobbelte klimaskærm 
med fordel anvendes i forbindelse med renovering. 

En eksisterende facadekonstruktion, der ikke egner sig 
til fx efterisolering, kan i stedet inddækkes med en let 
klimaskærm for dermed både at skabe ekstra m2, sænke 
energiforbruget til opvarmning, men også fungere som 
beskyttelse af facade og materialer.
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SKRIVERHUSENE  |  AUDE, LUNDGAARD, SØRENSEN, ROTNE
Se beskrivelse side 35
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Den adderede klimaskærm er bygget uden på en eksisterende 
bygning. Den kan medvirke til at skabe nye indeklimatiske og 
rumlige kvaliteter, ligesom den kan udvide brugsarealet. Glas
verandaer som bygges uden på en facade, nedsætter bygningens 
varmetab og kan virke som en slags rumlige solfangere, hvor 
tunge ydermure vil kunne akkumulere solens varme. En ny ’glas
hud’ vil beskytte den eksisterende bygning mod vind og vejr, og 
påsatte altaner eller verandaer vil kunne benyttes det meste af 
året som attraktive opholdsrum.

For at imødekomme og udnytte skiftende temperaturer og 
påvirkninger fra vind og sol kan mobile isolerende eller 
afskærmende bygningselementer skabe en ’dynamisk bygning’ 
med varierende rum, temperatur og lysforhold. Princippet 
kendes fra oplukkelige skodder, integrering af regulérbare 
persienner eller flytbare facadeelementer, der alle er med til at 
holde på den varme, som er akkumuleret indendørs, og som en 
ekstra klima skærm forhindrer nattekulde i at komme ind.
De mobile elementer, som skærmer mod klimaet, kan også hjælpe 
til at beskytte facader og konstruktionssamlinger og herved sikre 
en længere levetid af de primære bygningsdele. Omvendt kan de 
også fungere som et ’offerlag’ med en kortere levetid.

’Huset i glashuset’ udtrykker princippet om en let transparent 
eller translucent regnskærm, der danner en beskyttende hud om 
en indre bygningskrop. I sin mest simple udgave er det et standard
drivhus, som beskytter en velisoleret tung kerne til ophold. 
Fordelen ved princippet er at opnå større rumlig variation, flere 
typer klimazoner, samt udnyttelse af passiv solvarme i sammen
hæng med en massiv kernes evne til at akkumulere varme. 
Anvendelsen af princippet forudsætter klimaregulerende 
systemer til at styre af ventilation, temperatur og blænding. 
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ØRSTEDS HAVER  |  FREDERIKSBERG, DANMARK   
ARKITEKT  |  TEGNESTUEN LOKAL  |  2020  

En klassisk altangangsbygning fra 1970’erne har fået tilføjet 
en lukket facade af forskudte glasmoduler, der giver nye 
muligheder for ophold og fællesskab for husets beboere. 
Facaden giver desuden et ekstra tilskud af dagslys og pas
siv varme, idet glasset går fra gulv til loft, hvor der før var 
en udendørs passage med lukket betonbrystning på langs 
af facaden. 
Husets fremtoning i bybilledet er ganske forandret, idet 
vinklede karnapper gør facaden mere levende. Der opstår 
et foranderligt spil af lysrefleksioner og en indre rumlig 
dynamik i modspil til den tidligere tunge facade med kraf
tige vandrette linjer. Smalle vandrette trælameller på kar
nappernes nordside skærmer visuelt for gensidigt indblik 
og skaber underlag til, at planter kan vokse på faacden.

VILLA  |  ODENSE, DANMARK
ARKITEKT  |  THORKILD KRISTENSEN  |  1997 

Et stort drivhus udgør et fritliggende enfamiliehus, hvor enkelt
lagglas skaber en tynd, gennemsigtig hud omkring en kompakt 
indre kerne. Konstruktionen er et klassisk og enkelt drivhusprincip 
af præfabrikerede elementer, hvor glasruder let lader sig erstatte 
ved beskadigelse. Systemet indebærer stor grad af variation med 
få komponenter og kan sammenkobles med simple standardiserede 
samlingsled.
Soverum og installationskrævende rum som køkken og bad er 
placeret inde i kernen, mens ophold og øvrige aktiviteter kan 
foregå i det generøse glasrum. Selv under nordiske himmelstrøg 
som her kan temperaturen nå op på sydlandske grader ved 
glassets hjælp, og dagslys er her i rigelige mængder. Der er 
oplagte muligheder for varmeindvinding og energibesparelser 
ved at bo i et glashus, men det kræver overvejelser om afskærm
ning for indblik og beskyttelse mod overophedning.

SKRIVERHUSENE  |  GREVE, DANMARK
ARKITEKT  |  AUDE, LUNDGAARD, SØRENSEN, ROTNE  |  1985  

Bebyggelsen er et forsøgsbyggeri, og resultatet af konkurrencen 
’Fremtidens boliger’ udskrevet af KAB, som også stod for byggeriet.
I boligen er energiforbruget forsøgt reduceret ved at udnytte pas
siv solvarme og zoneinddeling. Boligerne er opdelt i tre zoner. 
Mod nord en højisoleret zone med små vinduer, i midten et højt 
multianvendeligt opholdsrum, temporært opvarmet og med tunge, 
varmeakkumulerende materialer. Mod syd et uopvarmet væksthus 
med ét lag glas. Glashuset kan ventileres og afskærmes med sol
gardiner. Mellem zonerne er der isolerende skodder. Det er således 
muligt at anvende huset fleksibelt efter døgnets og årets rytme, 
efter vejrforhold og efter behov. Energibesparelsen afhænger af 
brugen. Se tegninger side 33.
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GENNEMLYSTE FACADER

Bygningers klimaskærm og facader er afgrænsninger af 
dagslys – eller grader i fraværet af det. Hvad enten man 
som i norden tilstræber rigeligt lysindfald eller som i 
syden søger at mindske lysmængdens indfald, drejer det 
sig om bygningens åbninger og deres udformning og 
om, hvordan dagslyset modtages og gives videre til de 
indre rum.

Lysåbningernes størrelse, placering og form er afgørende 
for lyset i bygningen. Lyset karakteriserer og accentuerer 
rummenes særpræg, og åbningerne giver udsyn og mulig
hed for regulering af luft og temperatur og ikke mindst 
mulighed for direkte kontakt til uderum og omgivelser. 
Mængden af dagslys varierer med døgnets timer og ved 
årstidernes skiften, ligesom det bestemmes af de nære 
omgivelser som andre bygninger og bevoksning. Dette 
'lysets åndedrag' kræver, at klimaskærmen består af dele, 
der er udformet til at regulere og nuancere dagslys og 
indeklima. 

I dag er det teknisk muligt at opføre bygninger helt i glas 
og at opnå total transparens. Sideløbende med udviklin
gen af almindeligt bygningsglas er der fremkommet nye 
beslægtede, gennemskinnelige translucente materialer 
som fx polycarbonatplader, højisolerende flerlags rude
typer og translucent isolering. 

Udvikling af glassets egenskaber har øget muligheden 
for både at udnytte passiv solvarme, men også at dæmpe 
solindstråling. Både glasset i sig selv og mængden af 
glasareal kan yde et væsentligt tilskud til en bygnings 
opvarmning, hvilket har gjort begrebet passiv solvarme 
til et centralt tema i økologisk byggeri. Selv i norden har 
solen tilstrækkelig styrke til at kunne varme glasrum op. 
I kølige perioder med meget lav udetemperatur stiller 
det dog krav til glassets isolerende evner med hensyn til 
at holde kulden ude og indendørstemperaturen på et 
komfortabelt niveau for ophold.

Trods glassets mange gode egenskaber er det imidlertid 
nødvendigt at tage visse forholdsregler ved anvendelse 
af store glasarealer i bygninger. Overophedning ved 

solens direkte påvirkning kan være et problem og føre 
til et øget energiforbrug, hvis der er behov for køling og/
eller mekanisk ventilation og solafskærmning. Desuden 
kan lys fra en lav solhøjde virke generende, ligesom 
direkte indblik kan være uønskeligt, så der er ofte behov 
for periodevis afskærmning i forbindelse med trans
parente og translucente facader. 

En regulerbar facade med enten persienner, udhæng, 
integreret eller ekstern solafskærmning, skodder eller 
mobile isolering kan imødekomme skiftende behov og 
medvirke til at skabe varierede dagslyssituationer, lige
som den kan regulere indeklima og medvirke til at redu
cere energiforbruget. 

Endelig er det vigtigt at holde sig for øje, at glas er meget 
energikrævende at producere og sand er et ressource
knapt materiale, hvilket giver miljømæssige udfordringer. 
Imidlertid er det også et stærkt og langtidsholdbart ma
teriale, som i ren form kan smeltes om til nyt glas eller 
til isoleringsmaterialer. Enkle glasløsninger, der er tænkt 
i forhold til lang levetid, som nemt kan vedligeholdes og 
hvor de enkelte dele kan adskilles og eventuelt udskiftes, 
rummer mulighed for genanvendelse af både glas og 
komponentdele.
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TROLLBEADS  |  BBP ARKITEKTER
Se beskrivelse side 39
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Moderne arkitektur har været båret af et ønske om at skabe en 
flydende overgang mellem ude og inde og hermed ’opløse’ det 
fysiske rum. Det er nu muligt med særlige glasløsninger. Fx kan 
sprosser og lodrette bærende konstruktioner i faste materialer 
som stål eller træ minimeres eller helt undværes. Afgørende 
begrænsninger for størrelsen på glasfladerne er primært trans
port og glassets egenvægt. Glas kan desuden også fungere som en 
lodret bærende struktur, idet materialet har gode styrkemæssige 
egenskaber ved tryk. Med en høj grad af transparens opnås mulig
hed for tilskud til bygningens opvarmning gennem solindstråling. 
Men med øget transparens opstår behovet for afskærmning og 
regulering af overophedning, blænding og indblik.

Regulering af lyset, temperaturen og luften (samt lyd) hører til 
klimaskærmens fornemste opgaver. Spinkle sprosser, fint profile
rede vindueslysninger, oplukkelige rammer og lette gardiner er 
nordiske måder at udnytte vinduet som reguleringsmekanisme, 
mens man i syden også ofte har regulérbare lameller og skodder 
monteret udvendigt til helt at udelukke den stærke sol. Den tek
nologiske udvikling af glasruder, der kan filtrere lys og holde på 
varmen, har udvidet glassets anvendelsesområder. Men glasset 
alene løser kun sjældent alle problemer tilstrækkelig nuanceret. 
Glasfacader kan suppleres med forskellige integrerede mekanis
mer (analogt eller digitalt styrede), det kan være i form af opluk
kelige partier, skodder eller lameller, der i højere grad kan tilpasse 
sig skiftende behov.

Den translucente klimaskærm er ugennemsigtig, men slipper 
dagslys ind, kunstlys ud og kan dermed danne gennemskinnelige 
strukturer, der visuelt synes lette. Den translucente klimaskærm 
hindrer direkte indblik både dag og nat og oplyser inderummet 
med et blødt diffust dagslys. Den translucente facade giver mulig
hed for at anvende translucent isolering, så klimaskærmen bliver 
i stand til at opfylde høje isoleringskrav uden at miste sin evne til 
at transmittere lys. En kombination af translucente og transpa
rente facadepartier kan både give et smukt og varieret lys, men 
kan også tilpasses særlige klimatiske hensyn eller omgivelser, 
hvor vil være generende. Specielt i forbindelse med regulérbare 
elementer som skodder eller anden solafskærmning er det muligt 
at arbejde med stor variation i facaden.
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TROLLBEADS  |  KØBENHAVN, DANMARK  
ARKITEKT  |  BBP ARKITEKTER  |  2012 

I et historisk bymiljø i København har ombygning af et eksisterende 
kontorhus fra 1964 ført til skabelse af en afdæmpet, regulerbar 
facade med geometrisk formede messingplader. Omend den arki
tektonisk trækker på de klassiske referencer fra nabobygningerne, 
har facaden store variationsmuligheder. Med perforerede metal
plader er det muligt at ændre på lysindfald og indblik, og lukke 
bygningen af for indbrud. Messingskærmen fungerer primært som 
solafskærmning om sommeren, men har også en isolerende effekt 
om vinteren, da varm, stille luft opstår i en zone foran vinduerne. 
Hvert andet glasparti bag messingskærmen kan åbnes for naturlig 
krydsventilation og køling. De fint gennembrudte, gyldne metal
plader refererer desuden til en sart æske eller et smykkeskrin, da 
huset er opført som hovedsæde for et smykkefirma. 
Se også foto side 37.

GLASHUSET  |  BALLERUP, DANMARK  
ARKITEKT  |  LUNDGAARD & TRANBERG  |  1996  

Prøvehuset ’det højisolerede glashus’ er resultat af forsk
ning på tværs af arkitekter og ingeniører. Målet var at 
undersøge hvordan man kunne sikre lavt energiforbrug, 
gode dagslysforhold og godt termisk indeklima om 
vinteren, uden at der bliver uønsket varmt om sommeren. 
Den arkitektoniske intention er at skabe total gennemsig
tighed samtidig med en høj isoleringsevne. Højisolerende 
trelags glas sikrer komfortable indetemperaturer, og solens 
varme giver energi til lagring i husets tunge indre beton
konstruktioner – som gulve og vægge. 
Selv under nordiske himmelstrøg er det muligt at opnå 
høje varmegrader, ligesom afskærmning for indblik skal 
overvejes i et transparent hus. Her er enkelte glasfelter 
derfor sandblæst for at opnå translucens; lysindfald uden 
mulighed for at se igennem.

VILLA  |  FURANO, JAPAN
ARKITEKT  |  YOSHICHIKA TAKAGI + ASSOCIATES  |  2018

En total renovering af et eksisterende enfamiliehus fra 1974 med 
lette gennemskinnelige plader af polycarbonat på et træskelet 
pakker delikat det lille hus ind og skaber en zonedelt bolig. Den 
asymmetriske tagform ’Minka’ er en lokal byggeskik, der er videre
ført ved, at den nye indklædning med de lette plader,dækker hele 
facaden og afsluttes direkte mod sternkanten. Rammeværket i 
den bærende trækonstruktion ses desuden tydeligt gennem det 
slørende facademateriale. 
Om sommeren bliver arealet mellem den inderste boligkerne og 
den translucente facade et luftigt og højloftet rum med et beher
sket lysindfald. Om vinteren er ’verandaen’ en buffer mod den 
strenge kulde i området – pladernes translucens giver et tilskud af 
værdsat lys og varme på denne årstid; men skærmer for indblik.
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I traditionelt, håndværksbaseret byggeri er der udviklet 
løsninger, som svarer på de givne klimatiske forhold og 
afledte bygningsfysiske krav gennem en langsom evolu
tionær proces. Industrielt producerede byggekomponen
ter og den ’industrielle byggeteknik’ beror på optimeret, 
specialiseret værksteds eller fabriksproduktion, samt 
effektiv udførelse og montage. Hermed bliver bygge
komponenten og samlingen et vigtigt arbejdsområde 
for arkitekten, hvor der skal stilles andre krav end til tra
ditionelle håndværksbaserede løsninger. 

Der ligger en stor opgave i udvikling af facadekompo
nenter og systemløsninger, som kan indgå i forskellige 
typer facader, så de svarer til nutidige behov i byggeriet. 
Det gælder ikke alene det enkelte komponents tekniske, 
brugsmæssige og æstetiske kvalitet, men også det præcise 
materialevalg, den byggetekniske samling og den større 
sammenhæng, hvori komponenterne indgår. De fysiske 
karaktertræk ved nutidige materialer og industrielle 
fremstillingsprocesser kan i højere grad indarbejdes ved 
facadernes tekniske og arkitektoniske bearbejdning 
fremfor forsøg på at efterligne traditionelle løsninger.

Høj udførelsesmæssig kvalitet af en bygnings enkeltdele 
er med til at sikre holdbarheden. Men alt har en levetid 
og kræver vedligehold. Ud fra en økonomisk synsvinkel 
kan holdbare løsninger betale sig. Hvor det ofte 
primært er anlægsøkonomien, der danner grundlag 
for finansiering og opførelse af en bygning, kan total
økonomiske vurderinger, der inkluderer drift, ikke blot 
være fornuftige, men også vise sig at være billigere på 
sigt. 

En bygnings samlede levetid kan analyseres, ligesom 
den forventede holdbarhed kan vurderes for de funk
tionelle elementer – bærende konstruktion, facade
beklædning mv. Den bærende konstruktion, der ofte er 
beskyttet af klimaskærmen, vil normalt have længst 
holdbarhed, mens vinduer, inddækninger og anden ind
retning af klimaskærmen skal kunne vedligeholdes og 
bør kunne udskiftes. Når udskiftning bliver påkrævet, 
vil det være en fordel, at bygningen kan skilles ad igen 

i dele, og at materialer og bygningsdelene kan sorteres 
i enkelte fraktioner for at blive genanvendt eller gen
brugt til andre formål. 

Genanvendelighed og genbrug af byggematerialer og 
større komponenter ved nedrivning vil fremover spille 
en stadig større rolle i byggeriet. Materialer og kompo
nenter bør kunne genanvendes direkte uden større bear
bejdning eller delvis som tilslag i andre produkter. Det 
vil bidrage til øget energi og ressourcebesparelse i pro
duktionsleddet og medvirke til at mindske mængden af 
byggeaffald. Nye målsætninger om genanvendelighed 
stiller nye krav til såvel planlægnings og produktions
leddet som til opførelses og nedbrydningsprocessen. 
Men man skal kunne forudse behov for vedligehold for 
at kunne arbejde med udskiftelighed.

Der ligger store muligheder i udvikling af bygningskom
ponenter til huse, som skal kunne skilles ad. Her skal 
klimaskærmens delelementer let kunne monteres og 
demonteres, hvilket kræver gennemtænkte samlings
detaljer. Omhyggeligt udførte løsninger kan ikke blot 
medføre øget styrke og holdbarhed, men kan også bi
drage til større aflæselighed og æstetisk udtryksfuldhed 
i arkitekturen.
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DAMESALEN  |  MIKKELSEN ARKITEKTER
Se beskrivelse side 43



42

PRODUKTDESIGN Nutidigt byggeri er præget af mange forskellige industrielt frem
stillede komponenter og mekaniserede montageprocesser. De 
følger nationale og fælles internationale standarder og er derfor 
effektive, men tilgangen har også ført til mere ensformige byg
ningsudtryk og konforme detaljer. Det er derfor en vigtig arki
tektopgave at produktudvikle og forfine industrikomponenters 
design og detaljering. I den industrielle serieproduktion ligger 
muligheder for at raffinere og forfine byggekomponenters egen
skaber og udformning, så det præfabrikerede produktudvalg 
ikke kun bliver varieret, men samtidigt tilbyder arkitektonisk 
gennemarbejdede og ressourceansvarlige løsninger. Her kan 
eksempelvis materialers genanvendelighed eller genbrug også 
indtænkes som designparameter.

Valg af materiale, herunder dets egenskaber og karakter, samt 
detaljernes udformning har stor betydning for helheden, hold
barheden og nedbrydningen af en bygning, i særdeleshed dens 
ydre klimaskærm. Ved at gøre det muligt, at udslidte og nedbrudte 
materialer eller bygningsdele kan udskiftes, vil en bygnings leve
tid kunne forlænges betydeligt. Demonterbare byggeelementer 
og komponenter forudsætter omhyggelige detaljeløsninger, der 
både er lette at aflæse og tilgå, så enkeltdele kan udskiftes uden 
nævneværdige indgreb i andre bygningsdele eller bygningen som 
helhed. I et renoveringsperspektiv er tilgængelige samlinger og 
demonterbarhed en væsentlig forudsætning for at sænke om
kostningerne i forhold til drift og vedligehold, men også for at 
nedbringe affaldsmængder og kunne genbruge materialer og 
bygningsdele.

Som i alle dele af et byggeri er den samlede kvalitet af de enkelte 
komponenter vigtig, både hvad angår deres tekniske egenskaber, 
funktionalitet, æstetiske udtryk og økologiske aftryk. I klima
skærmen er det væsentligt, at komponenternes visuelle frem
toning er gennemarbejdet og udtryksfuld, og at detaljering og 
samlinger er byggeteknisk veludførte og understreger den sam
lede arkitektoniske fremtoning. Produktudvikling af byggekom
ponenter kræver specialviden indenfor materialeegenskaber, 
byggeteknik og industrielle produktionsprocesser, såvel som 
overblik over og kendskab til byggeri som helhed. Det er vigtigt, 
at udvikling og forbedringer ikke foregår i afgrænsede nicher 
uden sammenhæng med andre produkter eller uafhængigt at 
byggeriets øvrige udviklingstendenser.
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KRØYERS PLADS  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  COBE / VILHELM LAURITZEN  |  2016

Det store byhus indgår i en lille samlet boligbebyggelse på Christianshavn i 
et historisk sårbart pakhusområde, der vender ud mod havneløbet. De tre 
store huse har til hensigt at mime de gamle pakhuse i ny skikkelse og deres 
facader og tagflader med mørke tegl, som er med til at understrege bygning
ernes asymmetriske og sluttede former. Bygningen her er beklædt med sær
ligt udviklede skærmtegl i lavformat, som er kraftige i deres dimensioner, 
og som er bukket i et uprofil på begge langsgående sider. Profilet og selve 
skærmteglets tyngde gør, at de let kan hænge og fastgøres på et underlag af 
tværgående lægter. Det simple ophængningssystem gør det let at udskifte 
eventuelle skadede skærmtegl, men også lettere at tilgå den bagvedliggende 
konstruktion og derved genbruge de robuste bygningskomponenter.   

DAMESALEN  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  MIKKELSEN ARKITEKTER  |  2017 

Ovenpå en nyklassicistisk bygning fra 1923 er tilført en 
høj, let ’glaskasse’, der diskret og elegant respekterer den 
ældre arkitektoniske stil, samtidig med at der er inkorpore
ret moderne højteknologi. Anlægget er en del af Institut for 
Idræt og Ernæring ved KU og havde behov for at blande 
forskere og studerende under samme tag. 
Facaderne har 3lags ruder med en tynd, bæredygtig og 
energioptimeret superisolering mellem glasset,. Her er de 
optimerede komponenter udviklet ud fra det krævende 
program, hvor gammelt skal møde nyt.
Den reducerede isoleringstykkelse øger arealet og giver 
mere plads til aktiviteterne indendørs. Hertil kommer, at 
materialerne og facadesystemet tillader fleksibilitet i 
mængden af lysindfald og mulighed for indblik – der kan 
varieres alt efter aktivitet, indretning og tidspunkt på døgnet. 
Se også foto side 41.

CIRCLE HOUSE  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  GXN, LENDAGER, VANDKUNSTEN  |  2020  

For at gøre det muligt at skille et hus ad i rene, 
genanvendelige komponenter og materialefraktioner, 
der kan bruges igen i nye sammenhænge eller bortskaffes 
forsvarligt, er høj kvalitet i anvendelsen af materialer 
nødvendig. Genbrug, design for adskillelse og udtryksfulde 
samlingsdetaljer er centrale – og det medfører i 
arkitekternes optik en ny æstetik med synlige 
komponenter og tilgængelige samlinger, der udnyttes 
som arkitektonisk potentiale. 
I projektet er sammenføjninger og føringsveje gennemteg
net som del af et større system, for at give stor fleksibilitet 
for alle elementer. Projektet søger at minimere byggeaffald 
og sikre langtidsholdbarhed gennem slidstærk materiale
kvalitet i de individuelle bygningskomponenter.
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Der ligger ikke kun en vigtig arkitektonisk opgave i disponeringen af 
bygningers rum og funktioner, men også centrale muligheder for at højne 
kvaliteten af deres indeklima.

Begrebet 'et godt indeklima' er betinget af faktorer, der er vidt forskellige 
og som påvirker forskellige sanser. Allerede ved den overordnede 
disponering af en bygning træffes valg, som har betydning for det endelige 
indeklima, ligesom materialevalget har stor indflydelse. I nutidigt byggeri 
påvirkes indeklimaet ofte af materialer og brugeradfærd, som afgiver usunde 
stoffer, har sparsom rumlig variation og manglende muligheder for manuel 
regulering af fx ventilation og solafskærmning.

Indeklimaet bør planlægges fornuftigt og forståeligt ud fra enkle principper 
allerede i projekteringsfasen, ikke mindst fordi de forskellige forhold griber 
ind i hinanden. 

Afsnit C ser på forskellige muligheder for at skabe et sundt, varieret 
indeklima.

INDEKLIMA
SANSET INDEKLIMA  |  INDEKLIMAPROJEKTERING  
|  RUMLIG VARIATION 

C
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Bygningers indeklima består af forhold som, lys, lyd, tem
peratur, luft og lugte, der samlet bidrager til vores ople
velse af et rums kvaliteter. Alle er de mere eller mindre 
teknisk målbare, og deres fysiske påvirkning er mulig at 
styre gennem mekanisk kontrol. De kan også bearbejdes 
arkitektonisk for hermed at give en bedre samlet 
oplevelse. Naturvidenskabelig tradition måler, hvad 
der kan måles og søger at gøre det, der ikke kan måles, 
målbart. Indeklimaet opleves gennem vores sanse
apparat, der består af syns, høre, føle og lugtesans. 
Desuden beror mange menneskers oplevelse af et 
indeklima på erin drede oplevelser, det vil sige, at der 
ikke kun er tale om det konkrete rums indeklimatiske 
kvaliteter, men også om en ’erindret sansning’, som 
knytter sig til tidligere sansede oplevelser. 

Arkitektur bygger på både videnskab, kunst og praksis. 
Arkitekter uddannes via kunstneriske metoder til at 
skærpe sansede oplevelser af rum og til at undersøge, 
hvad der påvirker sanserne for siden at bruge de doku
menterede erfaringer i udformningen af rum, bygninger 
og byrum. Arkitekter vil også kende til de fysiske dele 
som betinger indeklimaet, og vil vide hvordan de måles 
kvantitativt, kende deres grænseværdier og de fysiolo
giske påvirkninger. I kombination med denne viden, 
kan arkitekter anvende kunstneriske metoder til at give 
form til rumlige indeklimatiske kvaliteter, påvise både 
virkning og sammenhænge og bruge denne viden 
systematisk i sin projektering. Til en direkte vurdering 
og registrering af et indeklima er en konsekvent brug af 
eget sanseapparat som regel den mest enkle, billige og 
sikre metode. 

Arkitekter arbejder med generelle love og regler, som 
gælder for boliger og arbejdspladsers indeklimatiske 
forhold. Her indgår estimering af dagslys, som ved hjælp 
af egnede design og analyseværktøjer, fx soldiagrammer 
kan beregne lys og skygge på et givent tidspunkt året 
rundt. Dagslysindfald kan opdeles i højt og lavt lys, 
sidelys, rettet og diffust lys, huller eller flader. Lyset vil 
variere alt efter åbningens placering i forhold til verdens
hjørner eller orientering mod himlen. Lysåbningen kan 

have utallige udformninger og medvirker til at betone 
et rums særpræg. Evnen til at disponere rum med lys 
kræver kendskab til lysets kvalitative egenskaber, styrke 
og farve, samt viden om positive og negative sider ved 
solens lys og varme. 

Lyd er et andet vigtigt område for arkitekter at beskæftige 
sig med, og regulering af lydforhold i rum og bygninger 
kræver også en sanset erfaring og teknisk viden som i 
arbejdet med lys. Lyd kan måles ved efterklangstid, og 
dårlig akustik i rum og bygninger sætter vores høresans 
på overarbejde, hvilket har en stressende og trættende 
effekt. Derfor er et rums udformning, valg af materialer 
(porøse eller hårde) samt deres overfladekarakter og 
detaljering afgørende faktorer til at fremvirke en beha
gelig akustik. 

Der kan også være tale om sansning af materialers fysiske 
karakter. Således opleves temperatur ikke kun som 
varmen i rummet, men også via rummets overflader og 
de valgte materialers varme/kuldeudstråling. Nøgne 
fødder på et marmorgulv kan være vidunderligt en 
ommerdag i sydeuropa, men en isnende kold ubehagelig 
oplevelse, en vintermorgen i Danmark. 

Hvor lys, lyd og temperatur er målbare, er det mere van
skeligt at måle og regulere luftkvalitet og lugtgener. Luft
skifte og luftfugtighed kan registreres eksakt, mens luft
kvalitet måles ved mængden af CO2, og flygtige orga niske 
stoffer, som afgasser fra materialer, møbler og inventar. 
Her er arkitektens valg af materialer og den konkrete 
organisering af brugernes ophold i rum og bygninger 
afgørende for, hvordan luftkvalitet og indeklima udvik
ler sig eller bliver oplevet.
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SKOLEN I SYDHAVNEN  |  JJW ARKITEKTER
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Lyset er afgørende for opfattelsen af rum og deres anvendelse, og 
menneskers lyst til at opholde sig i rum er knyttet til lyskildens 
placering og lysets mængde og karakter. Både utilstrækkeligt lys 
og overdrevne lysmængder kan virke ubehageligt. Ved at tænke 
bygningen i forhold til forskellige typer lys – afhængigt af sol
orientering – og ved at variere mængden af dagslys, samt graden 
af indblik opstår der rigere rumoplevelser og mere funktionelt 
dagslys til forskellige typer af aktiviteter og situationer. Det er 
også muligt at arbejde med lysets beskaffenhed på detaljeniveau, 
idet materialerne i sig selv og deres overfladebearbejdning påvir
ker refleksion, transmission og absorption af lys og varme.

Kvaliteten af det termiske indeklima opleves ved, om kroppen 
kan holde en komfortabel kropstemperatur. Temperaturen i 
rummet vil være påvirket af muligheden for at ventilere og regu
lere varmesystemer og solindfald, ligesom materialer og over
flader vil have forskellig varmeledningsevne. Mennesker og 
aktiviteter i et rum afgiver både varme og fugt, som der bør tages 
højde for. Det opleves mest behageligt at kunne regulere inde
klimaet manuelt afhængigt af behov. Eksempelvis at kunne ven
tilere et rum ved at åbne vinduer fremfor udelukkende at være 
afhængig af digitalt styret klimaregulering.

Dårlig luftkvalitet kan opleves som alt fra generende lugt og 
hovedpine til allergiske og astmatiske reaktioner. Luften vil 
typisk være påvirket af materialernes opsamling af støv, fugt 
osv. og deres eventuelle afgasning af organiske stoffer. Det er 
derfor vigtigt at skabe et godt indeklima ved at anvende mate
rialer, der ikke afgiver usunde stoffer. Luftkvaliteten påvirkes 
også af brugsmønstre og menneskers udånding af CO2. Desuden 
skal der foretages foranstaltninger mod afgasning af sundheds
skadelig radon fra undergrunden. Muligheden for at kunne 
ventilere og udskifte luften jævnligt er væsentlig for at opnå 
en behagelig luftkvalitet. 

Visse typer materialer og bygningsdele kan holde lyd ude fra rum 
eller transmittere lyd ind fra naborum eller fra det fri. Tunge ma
terialer virker mest effektivt som lydmæssig adskillelse i forhold 
til luftlyd, men er samtidig bedst til at forplante bygningslyde. 
Rummets indre overflader kan reflektere eller absorbere en del 
af lyden. Bevidst planlægning af materialevalg, rummets form og 
størrelse, indretning og brug kan understøtte den arkitektoniske 
hensigt, og en bevidst lydmæssig disponering af rummet og dets 
overflader fra starten er bedre og billigere end senere tilføjelser 
af lydregulerende elementer.
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DET ÅNDBARE HUS  |  RINGSTED, DANMARK
ARKITEKT  |  HOUSE ARKITEKTER  |  2015

Demonstrationshuset er opført for at påvise, om det er muligt at 
undgå dampspærrer og energikrævende mekanisk ventilation og 
samtidig have et sundt indeklima og et tæt hus. Dette er gennem
ført alene ved at anvende materialer, der kan ’ånde’ og som sikrer, 
at fugt ikke hober sig op i konstruktioner og vægge.
Der er anvendt diffusionsåbne og rene naturmaterialer for at belaste 
miljøet mindst muligt. Sammensætningen af materialerne lader 
konstruktionerne optage og afgive fugt og passive systemer har 
overflødiggjort ventilation.

VILLA SCHREINER  |  NORRKÖPING, SVERIGE
ARKITEKT  |  SVERRE FEHN  |  1964  

Husets åbninger mod sine omgivelser, med store glasfacader og glas
skydedøre opbløder overgangen mellem ude og inde.  Flere steder mødes 
glaspartierne i hjørner friholdt af det modulære træhus – hvilket skaber 
lange kig gennem huset og giver varierende rum og lysoplevelser. 
De kraftige lyse trærammer tilfører huset robusthed trods de mange sarte 
glasfelter og tilsammen opnås en bygning i stor samhørighed med den 
omgivende skovgrund. Med glasfacader fra gulv til loft trækkes dagslys 
langt ind i rummene og giver god belysning til aktiviteter indendøre. Under 
loftet er indsat glaspartier, der letter overgangen fra husets vægge til loftet 
og får taget til at synes at svæve.

JYSTRUP SAVVÆRK  |  JYSTRUP, DANMARK
ARKITEKT  |  VANDKUNSTEN  |  1984 

En hovedidé i byggeriet er etableringen af en klimatisk 
bufferzone – et overdækket fællesareal, mellem de indi
viduelle boliger og udearealet. 
Materialerne i det glasoverdækkede fællesareal er tunge 
og dermed varmeakkumulerende. De overdækkede fælles
arealer er opvarmet udelukkende med passiv solvarme og 
den overskudsvarme, som kommer fra boligerne. De tem
pererede fællesarealer bruges til leg, arbejde og sammen
komster og udgør et vigtigt brugsareal i sammenhæng 
med de relativt små boliger.

SKOLEN I SYDHAVNEN  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  JJW ARKITEKTER  |  2015 

Skolens store højloftede ankomstrum danner et indre torv. Især i 
morgen og eftermiddagstimerne er der mange børn og voksne, 
som både opholder sig og bevæger sig på kryds og tværs af rum
met, derfor er der ofte meget snak, råb og larm. Det store åbne 
rum afgrænses af en høj indre gavlvæg, som danner et slags 
akustisk ’bagtæppe’. Væggen er beklædt med slanke trælister i lidt 
forskellige tykkelser og bredder og med små variationer i afstanden 
mellem listerne, hvilket reducerer eventuelle støjgener. Samtidig 
bidrager træets materialekarakter og detaljerigdom til rummets 
samlede kvaliteter. Se også foto side 47.
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INDEKLIMAPROJEKTERING

Kvaliteten af et indeklima er ofte bestemt alene ud fra 
målbare kriterier og som et indeklima, der ikke med
fører fysiske gener. I arkitektonisk sammenhæng er det 
en begrænset målsætning. Et højere mål må være at skabe 
et indeklima, der underbygger den arkitektoniske ide og 
som giver nuancerede og varierede oplevelser.

Bygningers udvendige form og konstruktive disponering 
er sædvanligvis defineret af ydre forhold som klima, 
topografi eller urban kontekst, hvilket også har 
indflydelse på indeklimaet. Desuden afhænger inde
klimaet af beslutninger truffet i de tidlige faser af et 
projekt, såsom bygningens placering og orientering i 
forhold til verdenshjørnerne, der har betydning for 
påvirkninger af sol, vind og fugt. Derudover vil 
omliggende bebyggelse, beplantning såvel som trafik
forhold have indflydelse på en bygnings indeklima, ved 
henholdsvis at skabe læ, danne skygge for dagslys eller 
være årsag til støjgener. 

En bygnings indre rumlige udformning og indretning 
indvirker også på indeklimaets kvalitet. Her er volumen 
og lysindtag af betydning. Store rum, med højt til loftet 
og med rigeligt dagslys, har generelt bedre indeklima 
end små, lavloftede og dårligt oplyste rum. Rumlige kva
liteter, som medvirker til et godt indeklima, negligeres 
ofte af hensyn til anlægsøkonomi og myndighedskrav. 
Loftshøjden hæver sig sjældent over det lovbestemte 
minimum, og ensidige bestræbelser på energibesparelse 
har ført til løsninger med tykke vægge, dybe vindues
nicher og krav til tæthed i konstruktioner; alt sammen 
forhold der kan føre til et dårligt indeklima. Sådanne 
byggetekniske løsninger kræver særlig opmærksomhed 
(eller skal helt undgås) i sammenhæng med renovering 
af eksisterende bygninger, hvor der allerede kan være 
konstruktionsløsninger og rumlige kvaliteter, som be
virker et godt indeklima. Indbygning af nye materialer 
og nye byggetekniske løsninger skal nødig have en nega
tiv effekt. 

Krav til bygningers placering på grunden, afstand til 
nabobygninger, bygningshøjder og størrelse på vindues

åbninger, samt ydelsesbeskrivelser for materialer og 
konstruktioner m.m. er primært bestemt af lokalplaner, 
brandkrav og bygningsreglement. Så det kræver indsigt 
i byggeriets regelsæt og anselig byggeteknisk viden at 
kunne fastholde den arkitektoniske ide på tværs af pro
jektets indledende faser og frem mod det endelige inde
klima.  

Ved valg af materiale og konstruktion afgør den projek
terende alle indeklimaets bestanddele; lys, lyd, tempera
tur, luft og lugt. Jo længere, der arbejdes ned i detaljen, 
jo sværere kan det være at bevare overblikket og dermed 
sikre et godt indeklima. I dag er de fleste konstruktioner 
sammensatte og komplicerede, ligesom kun få materialer 
er enkle og består af kun et eller få (rå)stoffer. Det er vig
tigt at vælge materialer, der er holdbare, slidstærke og 
nemme at rengøre og i forbindelse med nye og sammen
satte materialer må den projekterende støtte sig til inde
klimamærkning. Der er desuden en meget direkte sam
menhæng mellem på den ene side, hvorvidt man får 
projekteret et godt, naturligt indeklima, og på den anden 
side, hvor meget teknik, der skal gøres plads til i byg
ningen.
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BRICK HOUSE  |  LETH & GORI
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Den overordnede disponering af bygningers højde og drøjde er 
afgørende for indeklimaet. Om bygningen fx har en kompakt, 
sluttet form, har et lille rumfang eller er opdelt i mindre enheder 
vil også have betydning. Hertil kommer rummenes højder og 
størrelser, materialevalg, facadeudformning og vinduesåbninger. 
Som led i de indledende arkitektoniske prioriteringer er det 
muligt at arbejde med sanselige kvaliteter gennem optimering af 
lyd, lys, luft og temperatur i forhold til bygningens og rummenes 
funktion. Ved bevidst arkitektonisk disponering af rum og ved 
facaders udformning kan indeklimaets sanselige faktorer under
støttes, så behovet for mekaniske systemer til regulering af inde
klimaet kan reduceres.

Mulighed for direkte (analogt) at kunne styre energi og varme
forbruget og hermed regulere indeklimaet er nødvendigt og 
ønskværdigt i de fleste bygninger. I takt med en øget ressource
bevidsthed kan passive løsninger, være et svar. En mulighed kan 
være varmeakkumulerende materialer og konstruktioner i kom
bination med oplukkelige vinduer til luftskifte og afskærmning 
til regulering af lys og temperatur. Klimaregulerende foranstalt
ninger kan være udvendige eller indvendige, og de skal være slid
stærke, forståelige og enkle at betjene. Desuden skal de kunne 
differentieres i forhold til rummenes disponering og bygningens 
brug og regulerende systemer skal kunne betjenes individuelt, så 
der kan tages hensyn til forskellige behov.

Valg af materialer har stor indflydelse på kvaliteten og oplevelsen 
af rum og indeklima. Ved valg af overfladernes farve, tekstur og 
glans kan lyset forstærkes eller dæmpes. Rum med store glas
arealer og lette materialer kan medføre store temperaturudsving, 
mens tunge materialer og overflader kan akkumulere varme og 
udligne temperaturforskelle. Porøse materialer absorberer lyd, 
hvor tunge massive materialer vil reflektere, men også dæmpe 
lyd og støj. Materialer og overfladebehandlinger, som afgiver 
sundhedsskadelige stoffer eller fibre til luften, eller som binder 
snavs og støv, bør generelt undgås. Disse forhold og mange flere 
må den projekterende kende, afveje og prioritere i forhold til 
bygningens funktion og arkitektoniske idé.
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EMMENWEID  |  EMMENBRÜCKE, SCHWEIZ
ARKITEKT  |  BAUMSCHLAGER & EBERLEE  |  2018

Det store nybyggede kontorhus er tænkt ud fra, at der skulle opnås 
et ekstraordinært højt komfortniveau med så lidt teknologi som 
mulig. Dermed skulle der ikke anvendes komplicerede tekniske 
systemer, men ahuset skulle bygges så det er selvforsynende hvad 
angår opvarmning, belysning og regulering af indeklimaet. 
Bygningen indføjer sig i den historiske kontekst af store, enkle og 
massive bygningsvoluminer med forholdsvis små dybtliggende 
vinduesarealer. Det næsten 80 cm tykke murværk bestående af to 
lag og en lav andel af glas sikrer en stabil temperatur på mellem 
2226 grader.

NY VINKEL  |  GLADSAXE, DANMARK
ARKITEKT  |  TREDJE NATUR  |  2018 

Med et klart arkitektonisk greb håndteres en række 
udfordringer ved byggeriets placering tæt ved en tra
fikeret ringvej. De karakteristiske skarpt afskårne tag
profiler udgør en høj støjmur mod trafikken og danner 
desuden et beskyttet gårdrum indadtil, der samtidig 
lader sollyset komme flest til gode. Tagfladernes skrå 
hældning er optimal i forhold til placeringen af sol
celler, som bidrager til bygningens forbrug af energi.
Parkeringsarealet for bebyggelsen udgør en plint i 
midten, der hæver det fælles have og gårdrum opad 
mod lyset. 

BRICK HOUSE  |  NYBORG, DANMARK
ARKITEKT  |  LETH & GORI  |  2016

Huset tjener som eksempel på, at det er muligt at skabe åndbare 
og bæredygtige huse, der er sunde at leve i, økonomisk overkom
melige og samtidig beregnet til at stå i flere generationer. Yder
væggen er en massiv teglkonstruktion bestående af indvendige 
isolerende teglblokke og en udvendig klimaskærm af tegl.
Overfladerne – såvel teglblokke, som væg og loftstræplader – 
står rå og ubearbejdede og er med til at regulere akustikken i de 
relativt højloftede rum; flere steder ved eksponering af murblokkene. 
Gennem brug af kun ganske få konstruktive materialer, der ikke 
kræver vedligehold, minimeres risikoen for fejl og skader. 
Se også foto side 51.
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RUMLIG VARIATION

Fortsat udvikling af energibesparende løsninger og en 
mere optimal udnyttelse af ressourcer, nye som brugte 
materialer og eksisterende bygninger, kommer til at spille 
en central rolle i byggeriet fremover. 

Der ligger store arkitektoniske udfordringer i at udforme 
nye bygninger, såvel som at renovere den ældre bygnings
masse ud fra ressourcebevidste valg, hvor der tages 
hensyn til omgivelser, solorientering, klimatiske påvirk
ninger og indeklimaets kvalitet. Energikrisen i 1970'erne 
skabte begrebet ’klimazoning’, hvor bygninger blev 
opdelt i rumlige zoner med forskellig temperatur til for
skellig anvendelse. 

At bygninger er opdelt i varierende klimazoner eller har 
rum, som bevidst er tænkt til at have forskellig tempera
tur, er imidlertid ikke et nyt fænomen i Danmark. Histo
risk set har det været almindeligt i fx større boliger såvel 
på landet som i byerne indtil midten af 1900tallet. Op
holdsrum var kun opvarmet, når de var i brug, soverum 
var kølige, køkkenet som oftest varmt og gangen kold. 
Nogle rum blev brugt om sommeren, andre om vinteren 
og således fulgte rummenes brug årstidernes skift. 

I dag har bygningers standardiserede rumlige løsninger, 
en højere levestandard og et højere energiforbrug gjort 
det almindeligt at kræve, at alle boligens rum har sam
me temperatur, 20oC eller mere, hele døgnet året rundt. 
Ud over at føre til et unødigt ressourcespild ved både at 
skulle holde ubrugte rum opvarmede og højisolerede 
rum nedkølede i varme perioder, har denne udvikling 
udvisket temperaturskift som en vigtig stimulans i 
dagligdagen – såvel i boligen som på arbejdspladsen. 

Oplevelsen af årstidernes rytme og klimaets 
omskiftelighed er blevet nedtonet eller helt fjernet. 
Ensartede høje temperaturer forhindrer desuden en 
mere varieret brug af rummene, eksempelvis det kølige 
rum til opbevaring af fødevarer (tidligere fadebur 
eller svaleskab) eller det tørre ventilerede rum til tørring 
af tøj (tørreloftet). Huse, der er tænkt i differentierede 
klimazoner, tilbyder en højere grad af forskellige 

anvendelsesmuligheder, hvor der skelnes mellem 
primære rum og sekundære rum. 

Ved renovering af eksisterende boligbyggeri hvor fx nye 
adgangs eller opholdsrum bygges udenpå en eksisterende 
bygningskrop, er det muligt at arbejde med rum som 
har et varieret indeklima. En planlagt variation i 
bygnin gers rumlige indeklima kan tage udgangspunkt 
i andet og mere end rent funktionelle krav til opfyldelse 
af forskellige typer aktiviteter. 

Den franske arkitekt Le Corbusier (18871965) arbejdede 
med et begreb, han kaldte den ’arkitektoniske prome
nade’ (promenade architecturale, 1942) – hvor sekvenser 
af særlige rumlige oplevelser er organiseret i forhold 
til bevægelse og ophold i/mellem rum. Rummenes ind
byrdes hierarkier og individuelle karakter medvirker 
til at skabe grader af rumlig atmosfære, iscenesat som 
en række sansestimulerende forløb. 

Ved planlægning af en arkitektonisk promenade er vari
ationen i indeklimaet lige så vigtig som variationen i 
rumudformningen. De to variabler er uløseligt knyttede 
til hinanden i en arkitektonisk syntese. Når variationen 
i loftshøjden sker i det samme rum, opfattes den klarest, 
og det enkelte rum tilføres rumlig variation. Det 
højere loftsplan giver et større rumvolumen, og 
differentieringen i højde medfører bedre luftcirkulation. 
Begge disse forhold giver normalt et bedre indeklima. 

I tillæg kan karakteren af bygningens enkelte rum gives 
identitet ved en bevidst bearbejdning af de kvalitative 
aspekter ved dagslys og kunstlys, akustiske forhold, tem
peraturforskelle og selv af farver og lugte fra materialer. 
Rummets kvalitative karaktertræk indgår således i en 
målrettet planlægning af indeklimaet. 
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NY ARKTISK BYGGESKIK – PRØVEHUS  |  VANDKUNSTEN
Se beskrivelse side 57
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En bygnings indre opleves ikke nødvendigvis spatiøst i kraft af 
mange kvadratmeter. Rumlig variation i planløsning og rumhøjde 
er af lige så stor betydning, og betoning og sammenstilling af 
forskelle er med til at give et bedre og mere varieret indeklima. 
Variation i planen kan bestå af forskellige former og størrelser på 
enkelte rum, ligesom åbne sammenhængende rumforløb kan stå 
i kontrast til lukkede kerner eller rumlig opdeling med skillevægge. 
Højdevariation opleves tydeligst, når rum af forskellig højde 
griber ind i hinanden, og når loftshøjden forskydes eller sænkes 
i samme rum. Fokus på de oplevelsesmæssige virkemidler i dis
ponering af rumforløb er en af arkitektens væsentligste opgaver.

To principielt forskellige klimazoner kan være nyttige at sammen
stille rumligt, sanseligt og som et dynamisk termisk indeklima: 
en åben, uisoleret, let og glasinddækket del og en lukket, højiso
leret, tung og varmeakkumulerende del. Den åbne zone udnytter 
drivhuseffekten, hvor glassets egenskaber tillader solens kort
bølgede stråler at passere uhindret, mens de langbølgede varme
stråler forhindres i at passere ud igen. Den lukkede zone eller 
bygningsmasse kan akkumulere varmeindstrålingen fra den lette 
zone og virker som en ’masseovn’, hvor varmen ophobes i de 
tunge blotlagte materialer, længe efter at varmekilden er ophørt 
med at tilføje varme. Store temperaturudsving bliver jævnet ud 
og indeklimaet følger dags og sæsonbestemte rytmer. 

Allerede i den tidligste disponering af en bygning kan der tages 
højde for udnyttelse af passiv solvarme ved brug af klimazoner. 
De to zoner, den lette og den tunge, kan placeres forskelligt i for
hold til hinanden. Enten oven på hinanden med den lette øverst, 
eller inde i hinanden med den lette yderst som en bufferzone. 
Formålet med den lette (transparente) er dels at indfange sollys 
og solvarme, dels at virke som overgangszone og beskytte tunge 
zone mod vind og vejr. Endelig kan den lette placeres inderst, 
fx i form af en lysskakt for at skaffe lys og solvarme ind i en større 
bygningsmasse.
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UPCYCLE STUDIOS  |  ØRESTAD, DANMARK
ARKITEKT  |  LENDAGER  |  2018 

Boligernes rumlige variation er udsprunget af 
ønsket om fleksibilitet i forhold til anvendelse, 
døgnrytme og livsfaser hos beboerne. For 
store familier giver rummenes variation i både 
planløsninger, højde og lysindfald mulighed 
for indretning og udfoldelse af forskelligartede 
aktiviteter. Rummenes enkle, rå materialer og 
overfladekarakter åbner desuden for forskellig 
anvendelse. Det er desuden muligt at bruge 
boligen i kombination med et erhverv – eller 
at udleje en del på et tidspunkt i livet, hvor der 
ikke er behov for alle kvadratmeter til privat 
brug. 

NY ARKTISK BYGGESKIK - PRØVEHUS  |  NUUK, GRØNLAND
ARKITEKT  |  VANDKUNSTEN  |  2020 

Med flere indbyggede klimazoner afprøver huset en ny arktisk 
bygge skik, der tilpasser sig omgivelserne, såvel temperaturmæssigt 
som topografisk. En velisoleret og opvarmet indre kerne udgør 
boligen i den koldeste tid, og fungerer omvendt som mørk zone 
under sommerens uendelige lyse nætter En uopvarmet mellem
zone fungerer som buffer, der kan optage varme fra solen, når den 
er fremme og lader desuden mest muligt lys slippe igennem i mørke 
tider. Variationen af lethed og tyngde – transparens, translucens 
og tæthed tilbyder desuden en rumlig mangfoldighed i et ekstremt 
klima, der ellers traditionelt har fordret huse med lukkede facader.
Se også foto side 55.

FABERS FABRIKKER  |  RYSLINGE, DANMARK
ARKITEKT  |  ARCGENCY  |  2020 

Projektet udspringer af et forudgående forsk
ningsprojekt ved Arkitektskolen i Aarhus. Den 
gamle fabriksbygning er blevet bygget om til at 
rumme fire lejligheder i træ.
Den bagvedliggende ide er lave lejlighederne 
lidt mindre for så at have adgang til ekstra 
kvadratmetre i de uopvarmede fællesarealer 
med den rå blotlagte beton. Ved hjælp af flyt
bare glaspaneler er det i dette projekt muligt 
at variere temperaturen i beboelsesrummene. 
Princippet er enkelt at håndtere for brugerne, 
og panelernes gennemsigtighed tillader stadig 
rumfornemmelse og udsyn, når de er tillukkede. 
Fremfor ensartede temperaturer i hele boligen 
giver klimazoning mulighed for varierede tempe
raturforhold med enkle midler.
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Installationer og teknikrum til varme, ventilation, el og sikkerhedsudstyr 
udgør en stadig større økonomisk og pladskrævende del af nybyggeriet. 
Ligesom opgradering af de tekniske løsninger også finder indtog i 
eksisterende byggeri ved renovering, hvor pladsen kan være trang.

Kun få arkitekter har imidlertid betragtet føringsveje, rør, armaturer og 
installationskomponenter til både nybyggeri og renoveringsopgaver som en 
seriøs designopgave. For det meste løses det som 'skjult rørføring' og ofte 
tilfældige sammenstillinger fra VVSmarkedets store udbud. 

Trods teknologiske fremskridt og rige udviklingsmuligheder, hvad angår 
industrielt producerede og designede komponenter, har området ikke 
ændret sig nævneværdigt gennem mange år. Dette skal også ses i lyset øget 
fokus på energioptimering, CO2 reduktion, materialers og komponenters 
livcyklus samt deres genbrug og genanvendelse, som ændrer synet på 
bygningers energiforbrug og klimapåvirkning. 

Afsnit D behandler udvalgte organisationsprincipper og giver eksempler på 
vellykket indpasning af installationer i bygningskrop og arkitektur.

INSTALLATION
RESSOURCEFORSYNING  |  DISPONERING OG FØRING  
|  VÅDE RUM

D
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RESSOURCEFORSYNING
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Den allerede eksisterende knaphed på ressourcer som 
råmaterialer, jord og vand (rent), samt store efterspørgsel 
på grøn energiproduktion baseret på fornybare energi
kilder vil fremover gøre det tvingende nødvendigt at 
udvikle ressourcebesparende løsninger. En af de helt 
store udfordringer i fremtidens byggeri bliver derfor at 
vælge ressourcebevidste og miljørigtige løsninger. 

Det er i program og projekteringsfaserne, at byggeriets 
miljøforhold afklares og planlægges på alle niveauer. 
Mange steder vil der kunne sættes ind med løsninger, 
der tilsammen reducerer forbruget af areal, materialer, 
teknologi, energi og vand mv. uden at det forringer 
kvaliteten af bygningernes fysiske egenskaber og der
med komforten eller begrænser det arkitektoniske 
formsprog. 

Bygningers formål, fysiske disponering, rumlige udform
ning og materialevalg afgør i udgangspunktet behovet 
for flere eller færre installationer og tekniske kompo
nenter. Ligesom det generelle ressourceforbrug kan 
reduceres allerede ved valget af konstruktionsmåde og 
byggeprincip. En bevidst formgivning og minimering af 
konstruktionselementer vil kunne mindske mængden 
af energi, der anvendes til deres fremstilling, transport 
og opførelse, samt begrænse ressourceforbruget knyttet 
til deres eventuelle genanvendwelse. 

I udformningen af klimaskærmen må især varmeiso
lering udvides til et mere fleksibelt begreb, der kan sikre 
et lavt varmetab og generel komfort uden at slække på 
arkitektonisk kvalitet og miljøhensyn. Det bør også 
være muligt at indarbejde lavteknologiske løsninger, 
som anvendelse af tunge, varmeakkumulerende mate
rialer til termisk masse og/eller inkorporering af enkle, 
passive energisystemer, som solpaneler i klimaskærmens 
opbygning. Endelig kan diffusionsåbne eller ’åndbare’ 
konstruktioner bidrage til mindre behov for mekanisk 
ventilation og teknisk komplicerede konstruktioner.

På apterings og brugsniveau vil især varmesystemer, 
vandbesparende installationer og affaldshåndtering 

sætte deres præg. Udformning af opvarmningssystemer 
hænger nøje sammen med ressourcebesparende helheds
tænkning. Her vil lavtemperaturanlæg, storfladeradia
torer, varmluftcirkulering, ventilation mv. stille nye krav 
til udførelse og detaljering. 

Rent grundvand vil på sigt blive en mangelvare, hvis 
ikke der sættes afgørende ind over for et generelt øget 
forbrug, forurening fra industri og landbrug samt 
anvendelse af rent drikkevand i sammenhænge, hvor 
man med fordel kan bruge genanvendt vand eller regn
vand. 

I dag bliver en stor del af samfundets affaldsmængde 
recirkuleret og genanvendt, og der er flere systemer til 
affaldssortering i husholdninger og på arbejdspladser. 
Et stadigt voksende behov for kildesortering kræver 
plads. Det kalder på enkle og effektive tekniske løsninger, 
som kan tænkes med fra starten af et projekt, så de kan 
blive integreret arkitektonisk.

Da installationsområdet er bundet til enhver tids tek
niske løsninger og overordnet afhænger af den generelle 
teknologiudvikling, vil de tekniske løsninger som indgår 
i installationer med tiden blive ’outdated’. Det betyder 
derfor, at der hele tiden sker ændringer i udvikling af 
nye løsninger til føringsveje, armaturer og komponen
ter. Det er derfor væsentligt at tænke i helheder og 
se ressourcebesparelser som noget, der er naturligt 
inkorporeret, smukt udformet og en let håndterbar del 
af hverdagen.
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KLARAHUS  |  ERIK ARKITEKTER
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Omlægning til CO2neutrale energiløsninger vil præge frem
tidens byggeri i form af anvendelse af vedvarende energi (VE) 
til bygningers drift og selvforsynende energi og varmesystemer. 
Kollektive energi og fjernvarmeforsyninger vil fortsat udgøre de 
bærende systemer. Individuelle løsninger som jordvarme, sol
paneler og varmepumper kan desuden dække en betydelig del 
af varmeforbruget, ligesom solceller kan supplere elforsyningen. 
Udnyttelse af passiv solvarme vil betyde inkorporering af varme
akkumulerende bygningsdele og kræve energiberegninger, der 
tager højde for passiv opvarmning fx ved anvendelse af store 
glasarealer. Alle typer tiltag vil præge udformningen af tag, klima
skærm eller nærarealer, hvor de ønskes inkorporeret.

Håndtering af affald har udviklet sig til et specialiseret og teknisk 
krævende område, men det drejer sig først og fremmest om at 
undgå affald. Håndtering af affald på husholdningsniveau kræver 
forsat udvikling af systemer til kildesortering og opsamling, enten 
i hver enkelt husstand eller som enkle samlede løsninger til større 
boligenheder. Det gør sig især gældende i etagebyggeri, hvor 
affaldssortering skal tænkes med fra begyndelsen af et projekt, 
da det er pladskrævende, men også ved renovering og transfor
mation af ældre bygninger er der behov for at udvikle sorterings
systemer, der let lader sig integrere og som er nemme at anvende.

Det generelle forbrug af grundvand er relativt højt, og det kan 
med tiden blive en udfordring at skaffe tilstrækkelig rent drikke
vand. Vandbesparende armaturer, (op)vaskemaskiner og indivi
duelle vandmålere er midler til at begrænse forbruget, mens 
andre tiltag kan bestå i recirkulering af allerede brugt vand 
– fx ved lokal rensning i boligbebyggelsen. Opsamlet regnvand 
fra fx tagflader har desuden vist sig at kunne dække en stor del 
af behovet til toiletskyl, vask og vanding af grønne arealer. Idet 
voldsomme regnskyl forekommer stadig hyppigere, vil tekniske 
løsninger til forsinkelse af vand fra tagflader og udearealer og 
lokal afledning af regnvand (LAR) være nødvendige at indtænke 
som del af den arkitektoniske helhed.
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COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL  
|  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  C.F MØLLER ARCHITECTS  |  2017  

En væsentlig del af skolebygningens energiforbrug (ca. 
50%) dækkes af facadens solcellepaneler, der i særdeles
hed giver skolen sin karakterfulde og pixelerede skikkelse. 
De blågrønne solcellepaneler giver et flimrende spil, der 
bevidst er udnyttet som arkitektonisk virkemiddel. I stedet 
for at være et tilført, teknisk element, som kan være svært 
at indpasse, udgør solceller beklædningen på alle skolens 
facader. Der er gjort en dyd ud af panelernes fremtoning, 
og skolen er synlig på lang afstand, når sollyset og skyernes 
omskiftelighed spejler sig i facaden. 
At tænke ressourceforsyning og energikilde direkte ind 
som arkitektoniske bestanddele er oplagt, efterhånden 
som komponenterne er prismæssigt overkommelige og 
designmæssigt udviklede til at kunne anvendes bredere.

KLARAHUS  |  KØBENHAVN, DANMARK  
ARKITEKT  |  ERIK ARKITEKTER  |  2018  

Det store nye produktionskøkken til et plejehjem er opført som en 
selvstændig tilbygning til en ældre klassisk rødstensejendom. Den 
arkitektoniske ide er at lade tilbygningen glide i ét med de grønne 
omgivelser og på samme tid skille sig ud fra den eksisterende 
ejendom. Det er løst ved konstruktivt at lade den imitere et træ 
med sine tre indre bærende søjler og sedumbeklædte overdel. 
Det giver en glasbygning uden synlige bæringer, hvor facaderne 
står lette og gennemskinnelige, mens taget fremtræder frodigt 
grønt men diskret trods sit volumen. 
Regnvandet opsamles fra taget i tanke, der bidrager til vanding 
af facadens beplantning. I et arkitektonisk greb, der handler om 
indpasning og en inviterende gestus overfor omverdenen, indgår 
ressourceomtanke som et naturligt element. Fremfor en ren teknisk 
problemstilling bliver håndteringen af regnvand et æstetisk aktiv.
Se også foto side 61.

NÆSTE SKUR  |  EMDRUP, DANMARK
ARKITEKT  |  NIELS JAKUBIAK  |  2020

De store lette skure af genbrugsmaterialer er udviklet til at 
skærme affaldssortering og skraldeopsamling i gårdrum 
ved boligbebyggelser og erhvervsbyggeri. Skurene er i sig 
selv en designløsning for genanvendelse. Alle er de opført 
af genbrugt kvalitetstræ, der i præfabrikerede moduler kan 
sammensættes til skure af forskellig størrelse.
Byggesystemet inkorporerer ukurante stykker træ fra ned
revne bygninger, byggepladser eller overskud fra produk
tioner af trækassetter. Ud fra et system med ensartede 
samlingsprincipper, men sammensat på forskellige måder, 
fremstår skurene poetiske med varieret lysindfald og lette 
bræddevægge. På en og samme tid ventilerer og afskærmer 
de en profan funktion, men ophøjer samtidig affaldshånd
teringen til noget værdifuldt, der skal håndteres respekt
fuldt og med omtanke.
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Boligers forsyning med teknik er vokset eksplosivt siden 
midten af 1900tallet, og udviklingen inden for tekniske 
installationer, der tjener til forbedring af: hygiejne, hus
holdning, indeklimakomfort, kommunikation og sikker
hedsforanstaltninger, går rivende stærkt. Grundet høje 
krav til energioptimering, et styret indeklima, samt et 
generelt ønske om øget komfort, er huse i dag blevet 
’afhængige’ af mange forskellige teknologiske løsninger. 
Mekaniske løsninger har med tiden erstattet mere enkle, 
passive, og konstruktionsindlejrede løsninger, hvor ma
terialevalg, konstruktioners udformning og disponering 
af åbninger tidligere har defineret bygningers udform
ning ud fra fx klimapåvirkning eller kontekst.

At søge mod bygningsfysiske løsninger, der reducerer 
behovet for krævende installationsføringer, må ud fra et 
overordnet ressourcehensyn altid tilstræbes.

Vandtilførsel, afløb, ventilation, varme, el og den fysiske 
plads, disse installationer kræver, fylder den moderne 
bolig med en række tekniske føringer og apparater, der 
skal tages vare på, hvad enten de er spredt ud – eller er 
integreret i planløsningen. Dette medfører en række 
valg, som er medbestemmende for den tekniske ud
formning, men som også kan inspirere til bygningers 
formgivning.

De principper, der indgår i planlægning af nødvendige 
installationer, hænger nøje sammen med de arkitekto
niske ideer, der ligger til grund for en bygnings udform
ning, både når der skal bygges nyt, men også når der skal 
bygges om eller renoveres. Allerede i valget af de kon
struktive principper kan installationsføringen bringes 
til at spille en rolle. Hvis en bygning kræver særlig føring 
af ledninger, rør og skakter, vil indpasning af installa
tionerne påvirke konstruktionerne og dermed det 
arkitektoniske udtryk. Det er vigtigt, at installationerne 
stadig kan tilgås i forhold til indgreb og reparationer og 
ikke er skjult i utilgængelige konstruktioner. Det kræver 
derfor omhyggelig planlægning allerede i rummenes 
disponering og hvad angår de byggetekniske løsninger. 
Placering af installationer uden for bygningen er også 

mulig, for helt at undgå integrering i konstruktion og/
eller plan løsning, men det stiller store krav både til 
formgivning og til den tekniske udførelse på grund af de 
ydre klima påvirkninger.

Ethvert valg af føringsprincip og placering af installa
tioner har sine fordele, alt efter den ønskede rumlige 
og arkitektoniske fremtoning. Ved etagebyggeri med
gentagne ens planudformninger over hinanden er det 
en fordel at samle og fremføre installationer i lodrette 
og vandrette ’teknikzoner’, side om side eller over 
hinanden. I andre tilfælde, som fx enfamiliehuse eller 
fritliggende bygninger, er det muligt at trække installa
tionsføringer mere frit. Ligesom det her også er muligt 
at integrere autonome systemer som multtoilet, regn
vandsopsamling til brugsvand (fx tøjvask, toiletskyl 
og have vanding) eller organiske rensningsanlæg til gråt 
spildevand mv.

Udvendige synlige installationer, som antenner, måler
skabe, ventilationshætter, solceller mv., præger i stigende 
grad den moderne bygningers facader og tag. På samme 
måde er der også kommet flere indendørs installationer 
til, såsom lyssensorer, brandalarmer, overvågnings
kameraer mv. Alle disse pladskrævende komponenter 
nødvendiggør også planlægning og gennemtænkt design, 
så de kan indgå som selvforklarende og smukke bestand
dele i bygningens samlede udformning.

Både i nybyggeri og ved renovering er der behov for at 
tilføre området et helhedssyn og en tiltrængt koordine
ring af de mange delsystemer, som de enkelte hånd værks
fag udfører hver for sig i byggeprocessen. Her er system
leverancer ikke altid tilstrækkelige. Der er et generelt 
behov for en kvalitativ æstetisk vurdering af og et 
bevidst valg af installationsprincipper og føringsveje.
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For at optage så lidt plads som muligt og opnå større rumlig flek
sibilitet kan installationer med fordel føres i konstruktionen 
mellem vægge – eventuelt i planlagte vægelementer, der ud over 
at samle teknikken i et tilgængeligt element kan fungere som 
rumdeler. Det kan både være en æstetisk, praktisk og hygiejnisk 
fordel, at den nødvendige teknik lukkes inde i en tilgængelig 
kerne, så den øvrige rumlige disponering er uafhængig af plads
krævende installationsføringer. Det er dog en forudsætning, at 
installationerne stadig er tilgængelige for indgreb, hvilket kræver 
gennemtænkte konstruktionsprincipper og apteringssystemer.

Bygningers installationer består af komponentdele og materialer 
af forskellig holdbarhed. Især vandførende installationer har 
ofte kortere levetid end bygningen iøvrigt. Det er derfor vigtigt 
at sikre nem adgang til montering, reparation og vedligehold af 
installationer. Det kan gøres ved at føre installationer bag aftage
lige paneler, anvende præfabrikerede føringsskakte eller placere 
føringer og sanitet op mod en tilgængelig skakt eller installations
væg, hvor det er muligt at regulere de tekniske systemer og holde 
øje med eventuelle brud eller skader. Fremføring af installa tioner 
er en designopgave i sig selv, hvad enten de er synlige eller skjulte, 
hvor målet er at bidrage til rummenes indretning/brug og æsteti
ske kvaliteter. 

Ved at sprede boligens tekniske føringer kan de blive til separate 
elementer, der hver især er knyttet til særlige aktiviteter og kan 
anvendes hver for sig. Dette giver en vis frihed i planudform
ningen, hvor teknik og installationer ikke begrænser de rumlige 
forløb – til gengæld stiller det krav til udformning og placering af 
rør og ledninger, samt en designmæssig bearbejdning af eventuelt 
synlige installationer eller tilsvarende skjul af installationer, der 
ikke ønskes synlige. De tekniske løsninger disponeres på den 
måde i forhold til boligens forskellige aktiviteter og underordner 
sig dermed rummenes anvendelse.
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DIFFERENTES VOLUMETRIES

Module construction principle

Different volumes

TECHNICAL DESCRIPTION

RECYCLING AS THE ESSENCE OF THE PROJECT
Based on the positive assumption that refugees housing should be temporary, the project execution integrates recycling 
principles at all scales.

The modularity of the apartments and their subdivisions, which meets the acoustic and fire safety regulations, allows to 
consider alternatives uses such as hotels industry or student housing.

The set of composition of the prefabricated modules will allow, for its future(s) reconstruction(s), the creation of buildings 
of different volumetry. Once dismantled, the prefabricated modules are reusable on sites that do not provide the same 
ground surface as Rigot. It’s likely that in the long run, the resource offered by these 230 modules which compose the 
project will be used to craft projects with different volumes and vocation.
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BEDRE BYGGESKIK - BALTICA  |  HJORTEKÆR, DANMARK
ARKITEKT  |  LUNDGAARD, SØRENSEN, ROTNE, BREGEN-
HØJ, BYSTRUP  |  1986  

Mange forsøg med begrænsning af skader fra utætte vand
installationer og megen viden om emnet kommer aldrig 
videre end til en lukket kreds af forskere, selv om der er 
stort behov for erfaringsopsamling og fortsat nytænkning.
I dette tidlige pionerforsøg, som ikke er forsøgt gjort efter, 
er der imidlertid taget skridt til praktisk afprøvning af prin
cipper, der kan mindske antallet af fugt og vandskader. 
Det er løst ved at gøre installationsføringerne synlige eller 
samle dem i gennemgående, tilgængelige paneler eller 
i gulve med aftagelig lemme. Der er også gjort forsøg 
med egentlige teknikrum, hvor de vand og energiførende 
installationer er samlet.

HIGH-RISE  |  LONDON, ENGLAND
ARKITEKT  |  E2A  |  2015 

I mange traditionelle højhuse placeres tekniske installa
tioner i en kerne i midten af bygningen, i tilknytning til 
bærende konstruktionsdele. Her er installationsføringen 
imidlertid spredt, og med dette arkitektoniske greb opnås 
en række fordele. Kernerne bliver en del af det konstruktive 
princip og er dermed naturligt med til at definere de øvrige 
indre rum. Vigtigst er dog, at kernerne ’rækker ud’ og har 
forbindelse til facaderne, og dermed kan dagslys og natur
lig ventilation udnyttes i de installationstunge rum, der 
ellers ville kræve mekaniske anlæg. Boligen som helhed 
og samtlige rum nyder på den måde godt af et uhindret 
dagslys og muligheden for naturlig udluftning. Grebet gør 
bygningen langt mere lavteknologisk end konventionelle 
højhuse og ressourceminimerende alene ved disponering 
af planen. Se også foto side 65.

RIGOT COLLECTIVE DWELLING CENTRE  |  GENÉVE, SCHWEIZ
ARKITEKT  |  ACAU ARCHITECTURE  |  2019  

I dette midlertidige fleretages boligkompleks, som er tænkt med 
en funktionstid på 10 år, har præfabrikation og hurtig montage 
af byggeelementer udelukkende i træ, været væsentlige nøgle
ord for projektet. Samlet føring af vand og installationer angiver 
placering af køkkener og toiletter i et gentaget mønster. Resten 
af husets modulære opbygning er fleksibel og åben for flere 
slags anvendelse: forskellige boligstørrelser, kollegier, hotel, 
erhverv m.m.
Den lille standardiserede køkkenunit er klar til at blive sat direkte 
ind i trækonstruktionens rå rammer. Det gør ligeledes afmonte
ring enkel, når huset skal nedtages efter endt brug. Den modu
lære tilgang gør det desuden muligt at genanvende de forenklede 
og billige komponenter i anden sammenhæng på andet sted.
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I dag er baderum, toilet og køkken boligens mest installa
tionskrævende rum. Såvel køkken som badefunktionen 
er med tiden blevet inkorporeret som selvstændige rum 
i selv den mindste bolig, og rummene har historisk set 
udviklet sig til afsondrede områder. Dels i kraft af de 
specifikke funktioner, der foregår her, og dels for at 
kunne lukke af for den fugt og damp, der opstår. Siden 
1930'ernes interesse for minimalboligen, hvor idealet 
var mere lys, luft og rum, men også at standardisere 
boligens bad og køkken i størrelse og udstyr, har der 
langsomt men sikkert udviklet sig standardinventar og 
normer for indretning af badeværelser og køkkenener. 
Vådrummets mulige materialer og installationer begræn
ses naturligvis af den fugt og damp, der opstår ved brug. 
Men selv om dyrkelse af kropskultur er kommet i høj
sædet, afspejles det kun i begrænset omfang i udform
ningen af private baderum, og næsten udelukkende, 
hvor der er økonomisk overskud til at realisere særlige 
løsninger. 

Badet er ofte hjemmets mindste rum, kombineret med 
toilettet, og er tit uden vinduer og mulighed for manuel 
udluftning – forhold der især gør sig gældende i ældre 
etageejendomme og socialt boligbyggeri. Lys, luft og 
rigelig plads er ikke kvaliteter, der har været højt prio
riteret. 

I dag har køkkenalrum fundet indpas i det meste ny
byggeri og ligedan ses de også forsøgt integreret i ombyg
ninger af den ældre boligmasse. Til trods for at køkken 
alrummet har ført til større åbne rum, der relaterer til 
boligens øvrige rum og samlede planløsning, bestemmer 
elementernes standardmål de fleste køkkeners indret
ning. Udvalget af præfabrikerede køkkenelementer 
varierer stadig kun lidt i udformning og materialevalg, 
hvor specialløsninger kræver møbelsnedkeri og derfor 
er omkostningstunge. Standardisering kan med fordel 
forstås som et mere komplekst begreb så udvalget af 
industrialiserede komponenter bliver større og tilbyder 
flere nuancerede løsninger. Det er vigtigt, at nye former 
for standardiserede løsninger ikke kun udvikles til  

nybyggeri, men også til renovering af den ældre bygnings
masse (før industrialiseringen), hvor baderum og køkke
ner måske kræver andre typer ’standardløsninger’ der 
kan kombineres med de eksisterende forhold.

Netop fordi vådrum og køkkener på grund af fugt
udvikling fordrer bestemte typer føringsveje med rela
tivt bundne funktioner, er der stort behov for at udvikle 
mere fleksible løsninger på området. Af hensyn til ud
luftning, ønsket om et oplevelsesrigt indeklima og god 
belysning er det en fordel med hensigtsmæssige dagslys
forhold og vinduer, der kan åbnes til det fri. 

Baderum såvel som køkkenfunktion bør derfor altid 
placeres ved facaden. Gener foranlediget af vanddampe 
og lugte kan eventuelt klares ved, at funktionerne lukkes 
inde, men gerne uden at hindre den visuelle kontakt.
 
Et mere kvalitativt og miljøbevidst valg af materialer, 
der egner sig til brug i vådrum og som giver større 
oplevelsesrigdom, bør desuden overvejes som alternativ 
til fx glasfibervæv, vådrumspaneler og støbte fliser, der i 
dag anvendes i stor udstrækning. Der er fortsat et behov 
for nytænkning og produktudvikling af vådrum og de 
dele, man er i tæt berøring med. Produktudviklingen vil 
også bestå i at give de synlige eller skjulte føringsveje en 
formmæssig kvalitet og fornuftig brugsfunktion.
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ATELIER TIL KUNSTERE  |  DEGELO ARCHITEKTEN
Se beskrivelse side 71
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3 Baderummet med toilet er i nutidigt boligbyggeri et af de mest 
omkostningstunge og anvendte rum, hvor mange funktioner 
samles. En historisk kendt model har været at adskille funk
tionerne toilet og bad, både af hygiejniske og praktiske grunde. 
Omvendt kan et øget fokus på legemsdyrkelse og kropskultur 
resultere i en højere prioritering af baderummet ved 
disponeringen af det samlede boligareal. For at gøre det til et 
attraktivt sted at opholde sig i længere tid er det nødvendigt at 
indtænke gode dagslysforhold, mulighed for naturlig udluftning 
og valg af materialer der ikke kun er holdbare, men som også 
patinerer smukt i et fugtigt miljø. Hvis baderummet er stort, 
velbelyst og smukt kan det, ud over grundfunktioner, bruges til 
rekreative formål.

Produktforbedring af bad/toiletfunktioner har i årtier været 
forsøgt via udvikling af rumstore badekabiner produceret indu
strielt. De har primært været tænkt til nyt etageboligbyggeri, 
men er også relevante i forbindelse med renovering. Badekabiner 
gør det muligt at integrere sanitet og rørføringer i rummets 
konstruktive ramme, ligesom de enkelte designløsninger kan 
tilpasses rummet som helhed. Det kan være en fordel at adskille 
vådrummets særligt komplicerede og installationstunge dele og 
arbejdsgange fra byggepladsarbejdet. Den industrielle produktion 
kan desuden hjælpe til at kvalitetssikre installationssamlinger 
og vandtætte flader, ligesom det er muligt at arbejde med rum
mets arkitektoniske udformning og detaljering. 

Der er åbenlyse tekniske og funktionelle fordele ved at standar
disere sanitet og køkkenelementer, så montering, tilpasning, 
rengøring, afløb osv. gøres lettere. Imidlertid bør industrialise
ringens fordele udnyttes bedre arkitektonisk ved en design
mæssig bearbejdning af ikke blot gængse standardelementer, 
men hele konceptet i køkkeners og baderums indretning, lige
som materialevalg og mulig genanvendelse bør indtænkes. 
Ud fra et generelt stigende behov for ressourcebesparende 
installa tionsløsninger er det ydermere højaktuelt med en 
gennemgribende nytænkning og æstetisk produktudvikling 
af alle de dele og komponenter, man er i tæt berøring med 
i køkken og baderum.

I kraft af køkkenets traditionelt livsvigtige funktion og direkte 
relation til fødevareproduktion skifter det uophørligt indretning 
og rumlig karakter i takt med samfundets udvikling. Fra at være 
et afsondret ’produktionsrum’ for husmødre eller tjenestefolk 
er det i dag et centralt opholdsrum for alle i sammenhæng med 
den øvrige bolig. Køkkenet vil altid være præget af de installa
tioner og redskaber, der skal til for at tilberede mad, udlufte og 
føre vand og energi til og fra. Enkle og mere holdbare tekniske 
løsninger, hvor vigtige miljøhensyn er tilgodeset, kan føre til ny
tænkning af både funktioner og udformning. Nye køkkenunits 
kan anbringes fritstående og indgå i nye sammenhænge med 
andre aktiviteter end udelukkende madfremstilling.

RUMSTORE UNITS

BADET

KØKKENET

SANITET OG 
KOMPONENTER
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TIETGENKOLLEGIET  |  ØRESTAD, DANMARK
ARKITEKT  |  LUNDGAARD & TRANBERG  |  2005

I kollegieværelser gælder det om at udnytte pladsen 
maksimalt. Baderummet her er ganske lille, men er et 
veldisponeret, optimeret rum. Det er hensigten at toilettet 
skal kunne tilgås udefra for eftersyn og reparation. 
Nichen med det ophængte toilet kan åbnes oppefra 
– det skjuler rør og fittings og gør dem samtidigt mulige 
at tilgå og arbejde med. Den afrundede badeniche skyder 
sig ud i gangzonen og skaber et rumligt element, der 
afgrænser indgang fra det øvrige værelse. Rum og funk
tioner er tænkt sammen som et puslespil. 

EGEBJERGGÅRD  |  BALLERUP, DANMARK
ARKITEKT  |  TAGE LYNEBORG  |  1994 

I denne prøvebolig er der arbejdet med at gøre de meget 
forskellige rum og funktioner absolut ligeværdige. Alle 
installationsføringer til køkken og bad ligger i samme side 
af bygningen, men bortset fra denne binding er der ikke 
gjort forskel i størrelse, lysåbninger eller adgang mellem 
de fire rum. Antagelsen er, at rummene og deres funktioner 
er lige vigtige, og at beboerne er frit stillet til at definere 
aktiviteterne i dem. Med store ens ovenlys i alle rum er 
lysforholdene med til at understrege det manglende 
rumhierarki. Badet er ikke lille og nedprioriteret, men et 
rummeligt og velbelyst rum med plads til udfoldelse.

 

SERVICE TOWER  |  LONDON, ENGLAND
ARKITEKT  |  GRIMSHAW  |  1967  

Baderummet er udviklet som en selvstændig præfabrikeret 
rumenhed, som i en ’stablet konstruktion’ kan bygges til 
højhusbyggeri, hvor der er begrænse plads inde som ude. 
Rumenheden kan på forhånd sikres og forsegles i forhold 
til problematisk vand og damp, der ellers kan trænge 
ud/ind ved samlinger og åbninger. Den viste rumenhed 
er desuden tænkt ud fra et standardiseret system, hvor 
5 andre enheder er ophængt omkring en fælles bærende 
kerne. Dermed opstår et ’servicetårn’, der er tilgængeligt 
for reparationer. Hver rumenhed er knyttet til en boenhed 
med ens planløsninger. 

KUNSTNERATELIER  |  BASEL, SCHWEIZ
ARKITEKT  |  DEGELO ARCHITEKTEN  |  2019  

Køkken og toilet/badeunits med indbygget vand
forsyning og vandopsamling giver stor fleksibilitet for 
personlig indretning i disse kunstnerboliger. I de høj
loftede rum er der mulighed for at indskyde rumlige 
elementer og køkkenets ofte statiske karakter i en 
gennemsnitlig bolig er her ikke en hindring for ud
foldelse – det kan placeres efter behov. Via en fælles 
kerne i midten af bygningen trækkes el fra loftet, som 
øger fleksibiliteten i aktiviteterne. 
Se også foto side 69.
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Bygninger relaterer til deres omgivelser gennem både form og stof. Hvor 
formen materialiserer sig via bygningens konstruktion og volumen, udtrykker 
materialers stofligheder og overflader kvaliteter på detailniveau. Gennem 
den projekterendes indsigt i og sensibilitet for materialernes egenart, deres 
indbyrdes dialog og sammenføjning frembringes en bygnings særlige 
karaktertræk. 

Arbejdet med materialers udtryk og specifikke egenskaber som arkitek
toniske virkemidler er imidlertid blevet mere vanskeligt og ofte fraværende 
grundet byggeriets industrialisering. Her kan standardiserede fremstillings
processer føre til ensformighed og forsimplet detaljering. Ikke desto mindre 
giver industrialiserede processer mulighed for en materialemæssig bear bejd
ning, hvor dets kvaliteter og stoflige virkninger kan betones – fx blødstrøgne 
mursten.

At gøre de enkelte bygningsdele tydelige som del og som helhed kræver 
stoflig stillingtagen og viden om materialers karakter og levetid. 

Afsnit E handler om grundlaget for den bevidste stillingtagen til materialer 
og detaljer.

MATERIALE OG 
DETALJE
KARAKTER OG VÆSEN  |  PATINERING OG FORANDERLIGHED 
|  STOFLIG ARTIKULERING  |  DETALJENS FORMGIVNING 

E
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Både i idefasen af et projekt, såvel som når det omsættes 
fra projekt til bygget virkelighed, trænger valg af materi
aler sig på, og de rummer hver især deres egne krav og 
betingelser. 

Hvad enten man ønsker at udtrykke de enkelte materia
lers særlige egenskaber i en bygning ved at lade dem tale 
deres eget stoflige sprog, eller man ønsker at fremhæve 
forskelle eller tilstræbe homogenitet i udtrykket, så er 
det afgørende at have indsigt i materialeegenskaber og 
karakteren af de virkemidler, der kan anvendes. 

Opfattelsen af materialer og deres anvendelse varierer 
over tid og fra sted til sted – hvilket er tydeligt anskuelig
gjort i arkitekturen. De materialer og den byggeskik, der 
er tilgængelig et givent sted, vil sammen med klimatiske 
og topografiske forhold ofte være forudsættende for det 
arkitektoniske udtryk. Oplevelsen og anvendelsen af 
materialer er derfor både tidsbestemt, stedsafhængig og 
kulturelt bundet.

Materialers stoflighed og overflader kan opleves på flere 
skalatrin og gennem flere sanser. Et materiales taktile 
egenskaber, ruglat, hårdblød, tunglet, varmkold, 
opleves med hudens følesans, mens vi over for dets 
visuelle egenskaber, som fx mørklys, matblank må 
tage øjnene til hjælp. Øret registrerer egenskaber ved 
materialerne ud fra den lyd og klang, der opstår, når 
der bliver slået, kradset eller trådt på dem.

Mange arkitekter har skrevet om deres materialesyn. 
Her har forskellige materialers egenskaber været 
beskrevet som ’sprog’, der er særegne for hvert materiale 
og som betinger, hvordan det kan anvendes, bearbejdes 
og finde udtryk. Ofte refereres Louis Kahn’s samtale 
med murstenen om hvad den ønsker, hvor den svarer, at 
’den ønsker at være en bue.’ 

Den ungarske billedkunstner Laszlo MoholyNagy, som 
var en del af Bauhausskolen har i sin bog 'Von Material 
zu Architektur', forsøgt at definere materialernes sprog: 
"Struktur er den uforanderlige opbygning af materialets 

naturlige sammenføjning. Teksturen er den organisk 
opståede ydre flade af strukturen. Fakturen er den 
frem toning – den oplevelsesmæssige virkning, som 
materialets bearbejdning og behandlingsprocesser 
efterlader."

I den store skala, som fx et byrum, vil forskelle i 
materi alers fysiske fremtoning og overflader opleves 
at have en anden karakter end den stoflighed, der sanses 
på nært hold. Der kan være tale om kontraster, der viser 
sig i forholdet mellem bygningen som helhed og de 
enkelte dele. På afstand vil materialernes karaktertræk 
måske vise sig i forskelle mellem finebearbejdede,  
groveubearbejdede, krystallinskeorganiske, mørkelyse 
osv., mens det på nært hold vil være muligt at opleve de 
taktile forskelle i overfladen. 

Et øget fokus på materialers genanvendelse, levetid og 
cirkulære økonomi handler i høj grad om byggemateria
lers holdbarhed og egnethed til at blive skilt ad, renset 
og genbrugt i nye sammenhænge. Har materialerne en 
iboende (langtids)holdbarhed og bliver anvendt korrekt 
i konstruktionen er der mulighed for, at materialerne 
kan finde ny anvendelse. Det kan desuden føre til, at de 
opnår en æstetisk (og måske økonomisk) højere værdi, 
hvis de kan indgå i nye tekniske eller brugsmæssige sam
menhænge.

En øget sensibilitet overfor materialers individuelle 
egenskaber – deres karakter, fremtoning og patinering 
og levetid åbner for en verden af virkemidler og vil give 
liv til bygningen, når den opleves på afstand men også 
på tætteste hold. Dette gør sig endda gældende i et 
længere tidsperspektiv.



75

OLUF BAGERS PLADS  |  PRAKSIS ARKITEKTER
Se beskrivelse side 79
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Træ er velegnet til konstruktion, idet dets fiberstruktur medvirker til, at træ 
kan optage både træk og tryk. Træ kan tilvirkes som bærende, krydslami
nerede elementer, hvor der kan opnås store spænd og formfrihed. I tilgift 
hører træ til de lettere konstruktionsmaterialer og er nemt at forarbejde og 
omforme. Det egner sig også som klimaskærm, hvor der kan opnås et rigt 
udtryk i tekstur og stoflige overflader. Her kan det udnyttes dekorativt 
enten i bearbejdning af overfladerne eller ved at variere opbygningen af 
yderbeklædning i form af ’konstruktiv træbeskyttelse’. Som organisk mate
riale nedbrydes træ naturligt, og det skal derfor anvendes og behandles 
med øje for dets levetid ved forskellig anvendelse. Ved at studere træer 
i sig selv er det muligt at udforske deres tektoniske anvendelse. Avanceret 
nutidig træteknologi og de deraf skabte nye træprodukter åbner på samme 
måde for en verden af arkitektoniske virkemidler.  

Halm er et restmateriale fra landbruget, som nu finder indpas i byggeriet. 
I tørret form har det lette plantefiber gode isolerende egenskaber, ligesom 
det kan bruges som fiberforstærkning i pressede eller formstøbte kompo
sitter. Som konstruktionsmateriale virker halm bedst i kombination med 
andre konstruktivt stærke materialer, som træ eller stål. Halm egner sig 
ikke til at være direkte eksponeret for vind, vejr og sol, da det hurtigt vædes 
op, nedbrydes af solens UVstråler, ligesom det kan angribes af svampe
vækst eller skadedyr. Halm kræver derfor udvendig beklædning med 
klimabeskyttende materialer, men også indvendigt har det ofte en lukket 
overflade gjort af andre materialer, som lerpuds, træfiberplader mv. 
Halmens tektoniske potentialer skal derfor ses i sammenhæng med andre 
materialer. 

Hamp har været dyrket til nytteformål gennem århundreder og blandt 
andet været brugt til sejl, reb og klæder. Hamp har stærke fibre og en celle
struktur af mikrorør, som giver rig anvendelse. I granuleret form kan det 
bruges til isolering, mens stængelflis egner sig som tilslag i kompositter. 
Blandet med kalk giver det en slags hampebeton, hvor byggeblokke eller 
kassetter kan bruges til selvbærende vægkonstruktioner, efterisolering 
eller isolering af etagedæk. Hampebeton har desuden gode termiske egen
skaber og tilbyder en åndbar konstruktion, hvis den efterbehandles med 
diffusionsåbne materialer som kalk eller lerpuds. Hampebeton har derfor 
ofte pudsede overflader, hvor hampen ikke ses, men indvendigt kan det 
rustikke materiale stå eksponeret.

Tagrør er et lokalt tilgængeligt materiale, som har være anvendt i århund
reder til tækning af tage. Et tækket tag kan holde ca. 5060 år og kan let ud
bedres ved skader. Tagrørenes fleksible struktur og måden, de fastgøres på 
taget i bundter, gør det muligt at forme overfladen efter behov, i et ortogo
nalt såvel som organisk formsprog. Inspireret fra Holland har lodret 
tækkede facader fundet indpas, som gør det muligt at skabe en sammen
hængende overflade på en bygningskrop. Tagrør patinerer i gråbrune 
nuancer og passer derfor godt ind i naturlige rammer. Det patinerer dog 
forskelligt afhængigt af husets beliggenhed, fx eksponering i forhold til 
sol eller saltholdig vind. Tagrør kan desuden anvendes som underlag til 
pudsning af vægoverflader.
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 Principle Detail of CLT Construction, Section; Horizontal Apartment Separating Joists - Scale 1:10
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VILLA STRÅ  |  SAKSILD STRAND, DANMARK
ARKITEKT  |  LOOP ARCHITECTS  |  2018

Stråtækkede tage er en kendt løsning i egne med store vådområ
der, hvor tagrør vokser udbredt. Oftest har strå/tagrør imidlertid 
alene været anvendt som tagdækning, men dets gode skærmende 
egenskaber er her brugt også som facademateriale. Isolerings
evnen er åbenlys og vandafvisningen effektiv også som udvendig 
beklædning. Bygningen opnår et homogent og roligt udtryk i kraft 
af det ensartede materiale, der er let at tilpasse omkring døre og 
vinduer. Desuden kan tagrør skæres både skarpt ved hjørner eller 
blødes op i mere organiske former alt efter ønske om udtryk.

FELDBALLE FRISKOLE  |  RØNDE, DANMARK
ARKITEKT  |  HENNING LARSEN ARCHITECTS  |  2020 

Store, præfabrikerede elementer med sammenpresset halm i træ
rammer udgør hovedkonstruktionen i denne tilbygning. Det er et 
effektivt eksempel på en radikal materialestrategi: halmens bio
masse er et affaldsprodukt i landbruget, men har væsentlige isole
rende egenskaber og binder store mængder CO2. Halm lader 
sig desuden dyrke over det meste af kloden og mindsker dermed 
omkostningstung transport. Konstruktion og materialer tillader 
bygningen at ånde, og materialets lethed bidrager endvidere til, 
at elementerne – i denne form – nemt kan nedtages og genan
vendes andre steder.

FLAT HOUSE |  CAMBRIDGESHIRE, ENGLAND
ARKITEKT  |  PRACTICE ARCHITECTURE  |  2019 

I landområdet til en gammel gård er den hamp dyrket, som er 
brugt til at opføre en større tilbygning. I lette trækassetter presses 
hamp og kalk sammen til præfabrikerede elementer med gode 
isolerende egenskaber. Med en udvendig beklædning af biokom
positplader (hamp/hør) glider bygningens fremtoning fint ind i 
omgivelserne, hvor gårde i murværk er et herskende bygnings
udtryk. Materialets muligheder er udforsket både byggeteknisk og 
arkitektonisk – isolering, brandværdi, vandafvisning, vindpåvirkning, 
nedbrydning og recirkulering er parametre, som hampen klarer sig 
godt på. Visuelt har materialet en neutral og diskret fremtoning.

KAJSTADEN TALL TIMBER BYGNING  |  VÄSTERÅS, SVERIGE
ARKITEKT  |  C.F. MØLLER ARCHITECTS  |  2019 

Som den største af sin art i Sverige er denne etagebebyggelse 
opført udelukkende i træ. Både bærende konstruktioner, facader, 
etageadskillelser, trappetårne og elevatorskakte er i krydslamineret 
træ, der er fremstillet lokalt og dermed ikke har et belastende 
CO2regnskab for transport. Træets stærke bæreevne, lette form
barhed og evne til at fungere som CO2lager gør det til et ideelt 
byggemateriale, navnlig i skovrige egne. For at styrke modstands
kraften mod vand og fugtpåvirkning er træet varmebehandlet.
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Som en genial lille modulenhed i brændt ler har murstenen bevist 
sin levedygtighed gennem årtusinder. På tværs af byggetraditioner, 
stilarter og under vidt forskellige klimatiske forhold har mursten 
indfriet skiftende æstetiske og kulturelle krav. Murstenen har 
konstruktiv styrke og en vejrbestandig overflade, som betyder, 
at den er fysisk robust og lader sig rense og genbruge. Mursten 
opnår ofte mange æstetiske kvaliteter når de patinerer. 
Et vellykket muret byggeri, som lever op til aktuelle miljøkrav, 
fordrer imidlertid en stadig udvikling og studier af materialets 
egenskaber, murstenens anvendelsesområde og den murede kon
struktions logik. 

Beton har uomgængelige kvaliteter som konstruktionsmateriale. 
Det formbare (støbning) materiales evne til at udtrykke kraft
linjer giver mulighed for at skabe karakterfulde konstruktioner 
og desuden at ornamentere overfladerne i formarbejdet. 
I modernismens og brutalismens tid lovpriste mange arkitekter 
jernbeton som et revolutionerende materiale, der ville føre 
til en ny (formmæssig) frihed. Men da beton blev anvendt i 
bygningers udvendige overflader, har det været svært at tilføre 
det stoflig karakter, som blev værdsat i brede kredse. Beton har 
i stedet været udskældt for at være ’sjælløs’ og udnyttet til billig 
masseproduktion. Fremfor at dyrke betonens iboende egen
skaber har producenter ’lånt fjer’ fra andre materialer som kera
mik og natursten. 
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Metal og jerns enestående styrke, træk og bøjningsegenskaber 
kan udnyttes og fremhæves som et arkitektonisk vokabularium. 
Metaller er også ’duktile’ og har et flydende væsen, der lader sig 
forme gennem valsning, støbning eller trækning, hvilket gør det 
muligt opnå tynde dimensioner og lette emner, der kan bruges 
som ud eller indvendig beklædning. Metallernes tæthed over for 
luft og fugt og muligheden for at opnå en næsten total refleksion 
af lys (glansen fra en poleret overflade) er desuden en ganske 
særlig metallisk egenskab. Mange metaller lader sig genanvende 
ved omsmeltning 

METAL

TEGL

BETON

IKKE-FORNYBARE MATERIALER
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GLASALSTRUP  |  HASSELAGER, DANMARK
ARKITEKT  |  KNUD BLACH PETERSEN  |  1966

Betonens mange gode egenskaber er tydelige i denne bygning, 
hvor både klare bæringsprincipper, store flader og karakterfulde 
overflader har været den arkitektoniske hensigt. Bygningen er et 
modigt eksempel på en anvendelse af beton, som ikke mange 
har gjort mage i Danmark. De slanke, flade kantsøjler bærer den 
karakteristiske ’rist’ af et tag, der i kraft af sin bæreevne tillader et 
stort åbent rum uden søjler under sig – et rum der blev et af de 
første åbne kontorlandskaber. Materialet står desuden gråt og 
ubehandlet, og bygningen taler som sådan ind i ’brutalismens’ 
arkitektur. Med sin kvadratiske struktur og højde skygger tagkon
struktionen for direkte sollys uden at blokere for dagslysindfaldet. 
Samtidig kan indre skillevægge, hvis det ønskes, kobles op langs 
de spor, der marker sig i loftet.

OLUF BAGERS PLADS  |  ODENSE, DANMARK
ARKITEKT  |  PRAKSIS ARKITEKTER  |  2019 

Bygningerne er opført i homogent murværk med isolerende tegl
blokke inderst og selvbærende teglsten yderst. Materialets stoflige 
egenskaber spiller fint sammen med de eksisterende bygninger 
og det omgivende kvarter.
Overfladerne er tænkt ud fra murstenens byggetekniske logik og 
det lille format: enkelte er trukket frem, så der på facaden dannes 
et fint mønster – som et vævet klæde, der er trukket over husene. 
Ligedan er åbninger indrammet af enkelt stablede mursten, hvor 
større åbninger udnytter murstenes konstruktive evne til at skabe 
hvælv. Murstenens på en og samme tid meget robuste og langtids
holdbare karakter er her parret med dens iboende evne til at skabe 
forfinet ornamentik og mønsterrapporter. 
Se også foto side 75.

KALVEBOD FÆLLED SKOLE  |  ØRESTAD, DANMARK
ARKITEKT  |  LUNDGAARD & TRANBERG  |  2018 

Skolens runde karakteristiske form får yderligere spændstighed 
gennem facadens lette, højisolerede metalbeklædte elementer. 
De understreger bygningens dynamik med deres varierede 
placering alt efter de aktiviteter, som er planlagt indenfor.
Solafskærmningen udgøres af elementer i perforeret aluminium, 
som samtidig sikrer, at man har visuel forbindelse til omgivelserne. 
Metallets patinering i en let grålig tone føjer sig fint og diskret ind i 
det åbne landskab omkring skolen. Skolebygningen fremstår på én 
og samme tid foranderlig og robust.



80

PATINERING OG FORANDERLIGHED
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Ordet patinering er en positiv betegnelse for en attraktiv 
synlig ældningsproces og nedbrydning af materialer. 
Byggematerialers levetid, fra udvinding og bearbejdning 
til brug, vedligehold og forfald, vil i mange tilfælde give 
forløb med skiftende karakteristiske stadier, ofte af en 
vis skønhedsværdi. 

Patinering udtrykker sig ved, at overfladerne ændrer 
karakter i form af tekstur, farve, glans og belægning. 
Materialernes ældningsprocesser sker via påvirkninger 
fra klimaet og fra menneskers brug med start i det øje
blik, bygningen er færdiggjort og tiden bliver, på denne 
måde, en del af bygningens ansigt og det arkitektoniske 
sprog. 

Materialernes generelle patinering og især deres ind
byrdes samspil i ældningsprocesserne er et afgørende 
parameter ved det bevidste arkitektoniske materiale
valg. At gøre brug af et virkemiddel som patina kræver 
æstetisk stillingtagen og erfaring med afprøvning af det 
fysiske og visuelle udtryk, som materialet eventuelt kan 
opnå undervejs i sin ældningsproces.

Materialers levetid, nedbrydning og genanvendelse 
stiller krav til den konstruktionsopbygning de indgår i, 
samt deres detaljeringgrad og sammenstilling. Ikke alle 
materialer har en attraktiv ældningsproces. Plastik og 
andre syntetiske materialer kan fx ændre overflade
karakter med kedelige resultater til følge, når materialet 
udsættes for sollys eller kemiske stoffer. 

Mange, i øvrigt velegnede, materialer vil skønhedsmæs
sigt have en kort levetid og vil kræve hyppigere vedlige
hold og udskiftning. Valg af materialer i arkitektonisk 
sammenhæng kræver derfor kendskab til, hvordan de 
håndteres i konstruktionen, samt forståelse for de foran
dringer der sker under deres nedbrydningsforløb, for at 
kunne udnytte materialets egenskaber fuldt ud. At en 
bygning på denne måde forandrer sig over tid og ’lever’, 
bør være et parameter, der naturligt tages med i betragt
ning i alle dele af et arkitekturprojekt. Overvejelser og 
eventuelle test af patineringens udtryk eller fremtoning 

i forskellige stadier bør indgå i både designprocessen, 
som i beskrivelse af krav til bygningens drift og vedlige
hold. Materialets forfald og vedligehold kan derved bli
ve et aktiv, der indgår som en kvalitet i bygningens liv. 

På engelsk er begrebet 'weathering' blevet brugt om den 
patinerings og nedbrydningsproces, som en bygning 
gennemgår, og om de særlige bygningselementer – sål
bænke, gesimser, afdækninger og drypkanter – som 
skal medvirke til at styre og forsinke nedbrydningen. 
’Weathering’ beskriver i den forstand både en række 
processer og de konkrete fysiske karaktergivende arki
tektoniske virkemidler.

Ældre bygninger, som er bygget ud fra enkle byggeprin
cipper og med få materialer af høj kvalitet, kan rumme 
mange værdifulde nuancer i deres ældningsproces og 
patering, som fortæller noget om deres brug og historiske 
særkende. Ved renovering og/eller transformation er det 
derfor vigtigt at fastholde disse kvaliteter, som efterlader 
kulturelle spor, der har arkitektonisk værdi.
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HAUS RAUCH  |  MARTIN RAUCH / LEHM TON ERDE 
Se beskrivelse side 83
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Korrosion karakteriseres ved metallers nedbrydning. Korrosion 
giver – afhængigt af metallet – mange forskellige udtryk fra jernets 
orangerøde rust og kobberets grønne irlag, til den totale gennem
tæring. I alle tilfælde er det metallets forbindelse med vand og ilt, 
accelereret af miljøfaktorer som svovldioxid, vind og mekaniske 
forhold, der med større eller mindre effekt og hastighed ned
bryder fritlagte metaldele på bygningers tage og facader. Det giver 
metallerne et foranderligt livsforløb med skiftende udseende og 
varierende overfladekarakter.

Bygninger indgår ofte i en symbiose med levende vækster. Ofte 
er det ikke planlagt og kan blive årsag til bygningers naturlige 
nedbrydning. Det kan være i form af alge og lavforekomster på 
facader og tage, men også større selvhæftende planter og slyng
planter kan medvirke til, at bygningers overflader forgår. 
Begroning er et ældningsfænomen, men bevidste valg om inte
gration af vækster kan være med til at accentuere og betone en 
facade eller et volumen. Det bliver en tidsindikator, som ændrer 
bygningens udseende, og som selv er i konstant forandring, 
men som også kan forbedre luftkvaliteten og give plads til bio
diversitet.

Luften i de fleste bymiljøer indeholder store mængder forurening 
fra transportmidler og industrianlæg. I mange landzoner er der 
til gengæld stor udledning af næringsstoffer fra intensive industri
landbrug. Forurening i form af partikler eller næringsstoffer vil 
med tiden aflejre sig på bygninger og facader som belægninger. 
Det vil påvirke forskellige områders visuelle udtryk – der hvor 
facaden holdes mere eller mindre ren af regnvandets afvaskninger. 
I mange tilfælde vil belægninger bidrage til en yderligere 
understregning af bygningens detaljering og enten ligge som en 
trist overfladefilm eller give den attraktiv karakter og kontrast.

En indgribende form for patinering er erosion, som består i ned
brydning og fjernelse af materiale fra en bygnings overflade. De 
fleste materialer nedbrydes af de kemiske og mekaniske kræfter, 
som klima, lokale miljøfaktorer (fx forurening) og menneskelig 
brug udsætter dem for. Vind, regn og kemikalier har en erode
rende virkning, som med større eller mindre hastighed nedbryder 
bygningens overflader, deres tekstur og konstruktionsdetaljer. 
Også menneskeligt slid medvirker til erodering. Hvor kontakten 
er stor – ved fx belægninger, greb og håndlister – slibes, afrundes 
og udhules materialet. I valg af materialer og detaljer kan dette 
forhold både understrege og modarbejde en arkitektonisk hen
sigt.
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VED VESTERPORT  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  POVL BAUMANN / OLE FALKENTORP  |  1932 

Facaden på den store gamle erhvervsbygning er grøn i 
flere nuancer, og den patinerede kobbers karakteristiske 
farve tilfører bygningen en stor del af dens identitet. Over 
årene har det stringente funkishus skiftet fremtoning fra 
det mørkt brune; til en changerende kobbergrøn. Det viser 
en foranderlighed der mildner facadens stramme linjer og 
gør facadekarakteren levende, samtidig med at det viser, at 
ældede materialer kan have enestående kvaliteter, der kun 
opnås med tiden, og at de ikke behøver udskiftning så 
ofte.

PLEJECENTER SVANEPUNKTET  |  FARUM, DANMARK
ARKITEKT  |  FÆLLESTEGNESTUEN / JJW ARKITEKTER  
|  1975 / 2001 

Farum Midtpunkt blev kendt for sine korroderede stål
pladers varmt røde fremtoning. Pladerne i Cortenstål 
er bibeholdt i ombygningen af en række boliger til pleje
hjemsfunktioner, hvor det har været nødvendigt at ændre 
markant på lysforhold og adgangsveje. 
Korrosionen (af især metaller) er en foranderlig proces, der 
visse steder giver sig udslag i nedsivende ruststoffer og 
varierende farveskalaer. Den tilstræbte materialemæssige 
foranderlighed er stadig et vartegn og en identitet for 
bebyggelsen.

BERNADOTTESKOLEN  |  HELLERUP, DANMARK
ARKITEKT  |  VANDKUNSTEN  |  2009 

Grøn bevoksning kan skabe en naturlig kappe hen over en 
bygning – som enten ønskes skjult eller tværtimod frem
hævet som et ny element, fx som led mellem to eksisterende 
og meget forskellige bygninger.
Med et fint trådnet på facaden af den ny skolebygning kan 
den ønskede bevoksning styres og fordeles. Over årene vil 
planterne ændre facadens udseende og være en tidsmarkør, 
ikke mindst for nuværende og tidligere elever på skolen. 
Det grønne tæppe vil også medvirke til at skabe biodiversi
tet som bosted for fugle og insekter.

HAUS RAUCH  |  SCHLINS, ØSTRIG 

ARKITEKT  |  MARTIN RAUCH / LEHM TON ERDE  |  2008 

Bygningsoverflader der eroderer er af gode grunde forsøgt 
undgået i arkitekturen. I konstruktioner med stampet lerjord 
er det muligt at arbejde styret med materialer, der eroderer 
mere og mindre, afhængigt af hvordan de indgår i konstruk
tionen og typen af lerjord.
Keramikeren Martin Rauchs eget hus er et pionereksempel 
på hvordan erodering kan indgå som et bevidst æstetisk 
element. De porøse flader i lerjord er beskyttet af vandrette 
fliser af natursten, som er trukket lidt ud fra facaden. 
Se også foto side 81.
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Den måde, bygningsmaterialer bliver fremhævet eller 
artikuleret gennem arkitektonisk bearbejdning, er nøje 
forbundet med det arkitektursyn, der ligger til grund for 
en given løsning. Holdninger til, hvordan en bygnings 
karakter skal udtrykke sig, vil have indvirkning på, om 
den konkrete overflade skal have større eller mindre be
tydning som ’stof i sig selv’. 

For mange arkitekter op gennem arkitekturhistorien har 
det været afgørende at fremhæve form og det æstetiske 
udtryk som det mest væsentlige. Rum, lysindfald, volu
men og geometriske formfigurer har her været betragtet 
som centrale fænomener/forhold. Inden for denne for
ståelsesramme tjener materialer og konstruktioner ude
lukkende som formidlere af bygningens formmæssige 
fremtoning og de er valgt ud fra deres plastiske, model
lerbare egenskaber. 

Her kan materialet blive manipuleret til at vise noget 
andet end sine naturgivne egenskaber. Især i barokken 
skabte materialernes anvendelse og til tider overdrevne 
detaljeringsgrad illusioner om en anden mere åndelig 
verden end den nærværende. I 1930'ernes Danmark 
blev murværk overstrøget med en ensartet overflade
behandling med henblik på at illudere insitu støbt jern
beton, før denne byggeteknik for alvor slog igennem. 
Et godt eksempel er Arne Jacobsens boligkompleks 
Bellavista, som er tegnet i funkisstil med få enkle detaljer 
og et tilstræbt neutralt materialeudtryk. 

At artikulere eller fremhæve stoffet – eller materialet – 
som noget i sig selv hører et arkitektursyn til, der aner
kender materialets stoflige karakteristika og tilhørende 
verden af detaljering. Dette kræver til gengæld et ind
gående kendskab til materialets fysiske egenskaber og 
byggetekniske rækkevidde for at lade det komme til sin 
ret og for at skabe et nuanceret samspil eller modspil 
imellem virkemidlerne. En tilgang kan også være at 
drive materialers anvendelse og bearbejdningsgrad til 
det yderste ved at lade dem fremtræde med minimali
stisk forfinethed i bygninger med en så simpel form, at 
enhver sammenføjning og enhver afvigelse i materialets 

brug bliver synlig og væsentlig. Samspillet mellem for
skellige materialer kan også være et arkitektonisk mål 
– en tydelig betoning af forskellige materialekomponen
ters egenskaber og karakterer og den måde de indbyrdes 
relaterer, kan dyrkes i såvel detalje som helhed. Samlet 
set kan denne form for forståelse betegnes som tekto
nisk.  

Ved renovering af ældre bygninger er det vigtigt at anskue 
materialer og stofligheder med øje for det særlige udtryk, 
som er frembragt af tidens tand. Materialernes patinering 
eller byggetekniske bearbejdning kan udgøre en uvurder
lig værdi for bygningen. En særlig nænsom renovering 
kan medvirke til at bevare en unik karakter og sjældne 
kvaliteter, som ikke kan genskabes med nye materialer.

Det er arkitektens opgave at gøre op med sig selv, hvilken 
og hvor stor en rolle materialernes stoflige artikulering 
skal spille. Men stoffets karaktertræk og graden af dets 
kvalitet vil uanset hvad altid være til stede som et para
meter, der er med til at beskrive en bygning.
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SPEJLHUSET  |  MLRP / KHS ARKITEKTER
Se beskrivelse side 87
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Materialernes polære egenskaber: ruglat, blødhård, tunglet, 
mørklys osv. har iboende muligheder for at skabe arkitektonisk 
syntaks og righoldige nuancer. Ved at sammenstille de polære 
egenskaber i et dialektisk forhold skabes en modsætning – en 
samtale med fokus på mulige grader af kontraster og særlige be
toninger. I stor målestok kan det være mellem bygning og land
skabelige træk, og i lille skala kan det være en sammenstilling af 
blanke, farveglaserede mosaikstifter overfor en grov, grå beton. 
Ikke for at lade materialerne konkurrere indbyrdes, men ved at 
de enkelte dele hver især hjælper de andre i at fremhæve deres 
udtryk. Først i sammensætningen af kontraster og forskellige 
typer egenskaber får det enkelte materiale sin fulde værdi.

At bruge materialer til at skabe illusioner, ud over det materialets 
egenart i sig selv tilbyder, er blevet udviklet til det sublime i mange 
af barokkens bygningsværker. Her skabte man med kunstfærdige 
stuklofter, bemalede hvælv og overdådigt inventar bygninger, 
rum og interiører, der skulle illudere en anden og udvidet rum
lighed og virkelighed end den, der begrænsedes af den umiddel
bart materielle – oftest i religiøs sammenhæng. 
Senere har blandt andet postmodernismen arbejdet med udtryk 
samlet af elementer fra andre perioder i arkitektoniske parafraser 
eller med historiske lån søgt at kommentere en aktuel situation. 
Illusionen er midlet, der anvendes til at opnå forførelse af besku
erne eller brugerne.

Ønsket om at bryde materialets egne love, at frigøre det fra tyngde 
og masse og løfte det ud over dets naturgivne egenskaber, har 
især været til stede i religionernes arkitektur. Blandt de kristne 
bygningsværker har det været mest tydeligt i gotikken. Her er 
materialet en jordisk repræsentation af en anden ophøjet virke
lighed – en sublimering af stoffet til yderst mulige rent bygge
teknisk. Også modernismens pionerer søgte efter nye formbare 
materialer, så de rendyrkede former og enkle rum ikke blev 
domineret af materialets ’nødvendighed’ og håndværksprægede 
traditioner.
En mere avanceret og industrielt orienteret byggeteknik har også 
anonymiseret eller tilsløret materialernes egenskaber og naturlige 
fremtoning.
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SPEJLHUSET  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  MLRP / KHS ARKITEKTER  |  2011  

På en legeplads i Fælledparken er en gammel bygning 
blevet renoveret med et enkelt men spektakulært greb. 
Med en gavl i blankt børstet stål spejles omgivelserne 
direkte og dog lidt forvrænget, og hermed sløres græn
serne mellem bygning og parkens grønne omgivelser. 
Den rene illusion er tilvejebragt i kraft af spejlingen uden 
øvrige byggetekniske tiltag. 
Det arkitektoniske greb mindsker visuelt bygningens 
volumen og skaber en illusion af en bygning, der nærmest 
helt forsvinder, alt efter betragterens synsvinkel. Beskueren 
spejles også selv, og bygningen interagerer med sine om
givelser på en måde, som sjældent opleves. Mødet med byg
ningen og oplevelsen af uderummet konstant i forandring. 
Se også foto side 85.

CENTRALVÆRKSTEDERNE  |  AARHUS, DANMARK  
ARKITEKT  |  CUBO ARKITEKTER  |  2006

Renovering af en gammel værkstedshal afslører naturligvis en 
række forskellige lag fra svundne tiders brug og funktioner. Ved 
tilførslen af nye bygningselementer har den arkitektoniske hensigt 
været at tydeliggøre mødet mellem det historiske og det tilføjede. 
Det stiller krav til de tilføjede materialers tekniske og stoflige egen
skaber og deres patinering: går de i spænd med de eksisterende 
og giver sammenføjningerne interessante møder, der skaber ny 
dynamik?
Her møder gamle mursten nye mursten og de store flader i nittede 
metalporte rammesætter nye aktiviteter i den udtjente værksteds
hal. Materialernes stoflige karakter, og overgangene mellem de 
forskellige lag og hvordan de mødes i den tekniske detalje, får 
stor betydning og skal balanceres.

FRIKVARTERET  |  NORDHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  SANGBERG ARKITEKTER  |  2020 

En mindre bebyggelse af byrækkehuse er i dette eksempel 
overfladebehandlet med ensartet farvet puds. Den glatte over
fladebehandling giver husene en homogen, monolitisk karakter, 
der binder hele bebyggelsen sammen. 
De dækkende pudsede flader afslører ikke de bagvedliggende 
bærende konstruktioner eller materialer. Det har været den arkitek
toniske hensigt at udtrykke ensartethed og kompakthed, ikke at 
vise de konstruktive forhold, så de tydeligt kunne aflæses.
Det at pudse overflader ude som inde giver mulighed for at 
anvende forskellige farver og teksturer. Her er anvendt både lys 
sand og en kølig rød, alt efter hvilke naboer husene ligger op til.
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At forfølge den overordnede arkitektoniske idé konse
kvent helt ned i de byggetekniske detaljer kan være den 
afgørende dimension, der giver bygningsværket dets 
arkitektoniske identitet, styrke og fuldkommenhed. 
"Gud findes i detaljen" er en replik, der tilskrives Mies 
van der Rohe. Og det på et tidspunkt i moderne arkitek
tur, hvor detaljer i traditionel forstand stort set var fra
værende i byggeriet. Når Mies van der Rohe, i en tid hvor 
ornamentet var en 'forbrydelse', alligevel kunne lovprise 
detaljen, var det, fordi detaljen ikke blev betragtet som 
det karaktergivende. I et minimalistisk arkitektonisk 
formsprog var det bygningens hovedform, der skulle 
skabe identitet og karakter. En omhyggelig formgivning 
af detaljen havde til opgave at fastholde og understrege 
hovedformen og den arkitektoniske hensigt.

I nutidigt arkitektonisk formsprog, er detaljering typisk: 
formgivning og stoflig behandling af fladernes grænser 
og overgange, det er konstruktionernes samlinger, og 
det er aptering i form af beslag, greb og inventar. Omhu 
i detaljeringen og i udførelsen af overgange mellem 
materialer og dele er et vigtigt middel til at undgå funk
tionelle fejl, såvel konstruktive, bygningsfysiske, som 
brugsmæssige. Indtrængning af fugt eller brud på mate
rialer er eksempler på skader, der kan undgås, hvis 
detaljerne er gennemarbejdede og logisk opbygget. 
Ligesom det i beklædningsdele er nødvendigt at gøre 
sømme og fæstninger stærke for at sikre holdbarhed og 
kvalitet, kan også bygningers fysiske dele betragtes som 
klædedragter, hvor overlap og vedhæftninger bør gen
nemtænkes og bearbejdes for at sikre langtidsholdbar
hed og en æstetik i sig selv. Både i produktion af bygge
komponenter og i bygningernes udførelse er der fornuft 
i at tilstræbe holdbarhed og mulighed for at udskifte 
bygningsdele. En ressourcebevidst tilgang til veludførte 
og forædlede bygningsdetaljer vil kunne revitalisere en 
bygningskultur præget af karakterfuldhed, stoflighed og 
robuste løsninger med en større grad af soliditet. 

Byggetekniske løsninger, der giver mulighed for enkel 
demontering og nedtagning af bygningsdele, vil betyde, 
at delkomponenter kan genbruges i nye arkitektoniske 

sammenhænge. I renoveringsprojekter kan genbrugte 
materialer og byggekomponenter føre nye detaljerings
løsninger med sig, hvor byggetekniske krav, funktiona
litet og æstetik skal gentænkes i forhold til komponen
ternes nye rolle. 

En revurdering af byggeriets detaljer i en industriel sam
menhæng kræver imidlertid viden om industrialiserede 
produktionsprocesser. Produktionsapparatet vil normalt 
være tilstrækkelig udviklet til at kunne udføre selv 
avancerede løsninger – men gode detaljer er ikke nød
vendigvis teknologisk avancerede. En gennemarbejdet 
og afklaret detalje viser sig ofte at være langtidsholdbar, 
fordi den formidler en række logiske konsekvenser 
enkelt og ligetil. Byggetekniske detaljer kan udnyttes 
i æstetikkens tjeneste, når de indgår som en del af den 
arkitektoniske helhed. 
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ELEFANTHUSET |  LETH & GORI
Se beskrivelse side 91



90

APTERING

I mødet mellem forskellige materialer og bygningsdele opstår 
behovet for samlingsled, hvor både de konstruktive kræfter, 
bygningsfysiske hensyn og nænsom detaljering går hånd i hånd. 
Håndværksmæssig erfaring og byggeskik har frembragt bygge
tekniske samlinger, der med logisk udførelse og materiale
bevidsthed fremtræder med en egen selvfølgelig skønhed. 
Men industriel fremstilling rummer også mulighed for skabe 
forædlede bygningskomponenter med høj produktkvalitet, især 
hvis de tages alvorligt som designobjekt og ses i sammenhæng 
med arkitekturen i øvrigt. Samlingsdetaljer, der er tænkt ud fra 
design for adskillelse/genbrug, tager afsæt i en livcyklusstrategi, 
hvor materialer og komponenter skal kunne skilles ad og gen
bruges. Det er her muligt at dyrke et teknisk raffinement, som 
peger på en verden af æstetiske muligheder.

Aptering er alle de bygningsdele og detaljer, der gør at en bygning 
fremstår som ’færdig’ – fx værn, ventilationsriste, inddækninger, 
paneler lister, beslag, greb, stikkontakter, m.v.
De udgør en forholdsvis stor mængde delkomponenter, der 
tilsammen repræsenterer en væsentlig del af bygningers frem
toning, og de detaljer vi oplever på tæt hold. At integrere disse 
komponenter som en naturlig del af en bygning og som mere 
end en ’nødvendig teknisk tilføjelse’ stiller store krav til den 
designmæssige udformning og til arkitektonisk helhedstænk
ning. At tænke apteringens delkomponenter som ’offerlag’, 
der i deres byggetekniske udførelse kan demonteres eller blive 
udskiftet gør det muligt at afkoble visse komponenters levetid 
(slid og nedbrud) fra bygningens samlede levetid. 

Om man fx markerer vandrette og lodrette fladers møde ved 
at fremhæve deres samlingsdetalje, afhænger af det ønskede 
arkitektoniske udtryk. I nogle tilfælde har bygningsdelenes 
samlinger dog affødt egentlige samlingsled, eksempelvis murede 
gesimser, der med en regulær funktion som del af konstruktionen 
samtidig fremstår som en synlig, gradueret overgang fra mur til 
tag. Andre gange kan blot en lille skyggenot på fin vis markere en 
overgang mellem flader eller deres afslutning.
I sammenføjninger af bygningsdele vil en velgennemtænkt 
markering af overgangen – enten fra et materiale til et andet eller 
fra lodret til vandret – yderligere medvirke til at fremhæve mate
rialets egenart og karakter.
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ELEFANTHUSET  |  KØBENHAVN, DANMARK
ARKITEKT  |  LETH & GORI  |  2017  

At ældre bygninger med betydelige eksisterende kvaliteter 
kan transformeres til helt andet formål end det oprindelige, 
er dette hus et godt eksempel på. 
Det tidligere kapel i tilknytning til De Gamles By er nu genop
stået som aktivitets og genoptræningshus for kræftpatienter 
og den nye aptering med varme materialer (krydsfiner og træ) 
og farver favner nu mennesker i en sårbar livssituation.
Tidligere tiders omhyggeligt malede ornamenter i form af 
borter, døre og vinduesprofiler har kunnet beholdes og er 
blevet vægtet og respekteret i indretningen, der opnår en 
særlig atmosfære ved at lade historiske fragmenter få nyt liv. 
Vægge med indbyggede skabe og møbler forer rummene på 
en ligefrem og imødekommende måde, ligesom der gøres 
plads til ophold ved vinduer og i nicher. 
Se også foto side 89.

LA COLONIE DU FOUR  |  CIEUX, FRANKRIG
ARKITEKT  |  ROLAND SCHWEITZER  |  1973 

Det er en særlig arkitektonisk disciplin at skabe byggetekniske 
samlinger, der er enkle, logiske, bygbare, holdbare, nemme at 
tilgå, som er smukke, og som ikke mindst fortæller historier der 
rækker både tilbage og ud i fremtiden. 
Med disse lette træpavilloner, som er tænkt til at huse børn 
på sommerlejr, er det intentionen at skabe åbne, spatiøse og 
imødekommende rum, hvor der er direkte kontakt til den om
kringliggende natur. Pavillonerne er bygget som en sammen
hængende rammestruktur, der skaber et gårdlignende anlæg 
i en skovlysning. Mellem det store tag og det hævede trædæk 
står spinkle, ’transparente’ træsøjler som konstruktivt er delt 
op i smalle rektangulære stolper. Som i traditionelle tømrer
samlinger fremgår de bærende og bårne elementer tydeligt 
og de enkelte elementer er synligt boltet sammen. 

KANNIKEGÅRDEN  |  RIBE, DANMARK
ARKITEKT  |  LUNDGAARD & TRANBERG  |  2016

I et historisk særegent og fredet bymiljø er opført et nyt 
menighedshus i tilknytning til Ribe Domkirke. På trods af 
husets moderne byggeteknik og komfort er indpasningen 
diskret, og slægtskabet med de øvrige omkringliggende, 
gamle huse påfaldende.
Husets facade med mørkerøde skærmtegl fortsætter opefter 
som tagbeklædning og fremstår som en samlet tung kappe. 
Overgangen til kirkepladsens spættede lyse stenbelægning 
sker gennem glaspartier og kraftige betonsøjler, der er trukket 
tilbage fra facaden ind under tagkappen. 
Trods deres massive karakter er detaljerne og størrelsen på de 
enkelte elementer proportioneret uden at være dominerende, 
og giver indtryk af, at huset hviler roligt og sikkert blandt sine 
historiske naboer fra en helt anden tid.
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KREDITERING

Forfatterne har – gennem grundig research – 
bestræbt sig på at finde og afklare rettig hederne 
til samtlige af publikationens illustrationer. 

Skulle der alligevel være parter, som har rettig
hedskrav til illustrationer i publikationen, vil 
dette blive tilgodeset ved henvendelse til: 

CINARK, Det Kongelige Akademi 

A1.1  |  FREDENSBORGHUSENE  
Information: www.utzonarchives.aau.dk    
Fotos: Jens V. Nielsen    

A1.2  |  TAMEDIA  
Information: www.shigerubanarchitects.com  
Fotos: Didier Boy de la Tour & Shigeru Ban Architects

A1.3  |  JOHNSON WAX  
Information: www.scjohnson.com   
Ophavsret: SC Johnson

A1.4  |  SVARTLAMOEN

Illustrationer: Brendeland og Kristoffersen Arkitekter 
Fotos: David Grandorge

A2.1  |  ESPANSIVA  
Information: www.utzonarchives.aau.dk    
Ophavsret: Utzon Archives     

A2.2  |  IL RIGO QUARTER

Information: www.rpbw.com     
Ophavsret: Fondazione Renzo Piano, Ishida, Shunji

A2.3  |  FLEXIBO  
Information: www.sabbolig.dk    
Fotos: Ulrik Stylsvig Madsen

A3.1  |  CHARGING STATION

Information: www.cobe.dk    
Fotos: Jens V. Nielsen   

A3.2  |  KILDESKOVSHALLEN  
Fotos: Jens V. Nielsen

A3.3  |  FATTI WOOL FABRIC  
Information: www.maxxi.art/en/centroarchivi/    
Ophavsret: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI 
secolo, Rome. MAXXI Architettura Collection. 
Pier Luigi Nervi Archive
  
A4.1  |  MAISON INDIVIDUELLE  
Information: www.jourdaarchitectes.com    
Ophavsret: Jourda Architects

A4.2  |  PRISMEN  
Information: www.dortemandrup.dk    
Illustrationer: Dorte Mandrup  
Fotos: Jens V. Nielsen

A4.3  |  GROENINGEN  
Information: www.tonyfretton.com    
Fotos: Hélène Binet    

B1.1  |  LUZI HOUSE  
Fotos: Ralph Feiner

B1.2  |  MAURITZBERG PRØVEHUS  
Information: www.nasjonalmuseet.no  
Copyright: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur 
og design  |  Fotos: Dag A. Ivarsøy  

B1.3  |  KONSTABELSKOLEN  
Information: www.vandkunsten.com    
Illustrationer: Vandkunsten 
Fotos: Jens V. Nielsen    

B2.1  |  VILLA     
Fotos: Jens V. Nielsen

B2.2  |  ØRSTEDS HAVER  
Information: www.tegnestuenlokal.dk   
Fotos: Hampus Berntson

B2.3  |  SKRIVERHUSENE   
Illustrationer: Aude, Lundgaard, Sørensen, Rotne 
Fotos: Morten Kjærgaard

B3.1  |  GLASHUSET  
Information: www.ltarkitekter.dk
Fotos: Jens V. Nielsen

B3.2  |  VILLA    
Fotos: Ikuya Sasaki   

IN
FO

R
M

AT
IO

N
  

|  
K

R
E

D
IT

E
R

IN
G

  
|  



95

B3.3  |  TROLLBEADS  
Information: www.bbp.dk    
Illustrationer og fotos: BBP Arkitekter  

B4.1  |  DAMESALEN  
Information: www.mikkelsengroup.dk   
Illustrationer: Mikkelsen Arkitekter
Fotos: Søren Aagaard

B4.2  |  CIRCLE HOUSE  
Information: www.gxn.3xn.com
Illustrationer: Vandkunsten  |  Fotos: Jens V. Nielsen  

B4.3  |  KRØYERS PLADS  
Information: www.cobe.dk     
Fotos: Jens V. Nielsen

C1.1  |  VILLA SCHREINER  
Information: www.nasjonalmuseet.no  
Copyright: Nasjonalmusset for kunst, arkitektur 
og design  |  Fotos: Ukendt

C1.2  |  SKOLEN I SYDHAVNEN  
Information: www.jjw.dk    
Illustrationer: JJW Arkitekter   
Fotos: Laura Stamer, Anne Beim     

C1.3  |  JYSTRUP SAVVÆRK  
Information: www.vandkunsten.com     
Fotos: Jens V. Nielsen

C1.4  |  DET ÅNDBARE HUS  
Information: www.housearkitekter.dk   
Illustrationer: House Arkitekter  
Fotos: Søren Blicher

C2.1  |  NY VINKEL 
Information: www.tredjenatur.dk   
Illustrationer: Tredje Natur      

C2.2  |  BRICK HOUSE  
Information: www.lethgori.dk    
Fotos: Laura Stamer

C2.3  |  EMMERWEID  
Information: www.baumschlagereberle.com    
Illustrationer: Baumschlager & Eberle Architekten
Fotos: Roger Frei, René Dürr  

C3.1  |  UPCYCLE STUDIOS  
Information: www.lendager.com    
Illustrationer: Lendager  |  Fotos: Rasmus Hjortshøj    

C3.2  |  NY ARKTISK BYGGESKIK – PRØVEHUS  
Information: www.vandkunsten.com   
Illustrationer: Vandkunsten  |  Fotos: Vandkunsten

C3.3  |  FABERS FABRIKKER  
Information: www.arcgency.com    
Illustrationer: Arcgency  |  Fotos: Rasmus Hjortshøj

D1.1  |  COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL  
Information: www.cfmoller.com   
Illustrationer: C.F Møller Architects    
Fotos: Jens V. Nielsen

D1.2  |  KLARAHUS  
Information: www.erik.dk   
Illustrationer: Erik Arkitekter  |  Fotos: Jens V. Nielsen

D1.3  |  NÆSTE SKUR  
Information: www.naeste.dk  
Fotos: Jens V. Nielsen, Jonathan Weimar

D2.1  |  RIGOT COLLECTIVE DWELLING CENTRE  
Information: www.acau.ch    
Illustrationer: Acau Architecture sa    
Fotos: Enric Rovira, Marcel Kultscher   

D2.2  |  HIGH-RISE  
Information: www.e2a.ch  
Illustrationer: E2A / Piet Eckert und Wim Eckert 
Architekten

D2.3  |  BEDRE BYGGESKIK - BALTICA  
Illustrationer: Lundgaard, Sørensen, Rotne,
Bregenhøj, Bystrup

D3.1  |  EGEBJERGGÅRD  
Information: DirckinckHolmfeld, Kim et al. (1996). 
Bo i by Egebjerggård = Housing exibition 96: [Exposi
tion, Ballerup 1996] Arkitektens Forlag, København. 
Illustrationer: Genskabt af Julie Zepernick Jensen

D3.2  |  KUNSTNERATELIER  
Information: www.degelo.net     
Illustrationer: Degelo Architekten AG
Fotos: Barbara Bühler
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D3.3  |  SERVICE TOWER  
Information: www.grimshaw.global    
Illustrationer: Grimshaw  |  Fotos: Tessa Traeger

D3.4  |  TIETGENKOLLEGIET  
Information:www.ltarkitekter.dk    
Illustrationer: Lundgaard & Tranberg  
Fotos: Jens V. Nielsen   

E1.1  |  KAJSTADENS TALL TIMBER BUILDING  
Information: www.cfmoller.com 
Fotos: Nikolaj Jakobsen 

E1.2  |  FELDBALLE FRISKOLE  
Information: www.henninglarsen.com   
Fotos: Lindskov Communication, Henning Larsen 
Architects

E1.3  |  FLAT HOUSE 
Information: www.practicearchitecture.co.uk
E1.1  |  KAJSTADENS TALL TIMBER BUILDING  
Information: www.cfmoller.com 
Fotos: Nikolaj Jakobsen 

E1.2  |  FELDBALLE FRISKOLE  
Information: www.henninglarsen.com   
Fotos: Lindskov Communication, 
Henning Larsen Architects

E1.3  |  FLAT HOUSE 
Information: www.practicearchitecture.co.uk
Illustrationer: Practice Architecture 
Fotos: Oskar Proctor

E1.4  |  VILLA STRÅ  
Information: www.looparchitects.dk    
Fotos: Jacob Due

E1.5  |  OLUF BAGERS PLADS  
Information: www.praksisarkitekter.dk    
Fotos: Jens V. Nielsen

E1.6  |  GLASALSTRUP  
Information: www.realdania.dk/projekter/glasalstrup    
Fotos: Helene Høyer Mikkelsen / Realdania By & Byg

E1.7  |  KALVEBOD FÆLLED SKOLE  
Information: www.ltarkitekter.dk      
Fotos: Jens V. Nielsen

E2.1  |  PLEJECENTER SVANEPUNKTET 
Information: www.jjw.dk    
Fotos: Jens V. Nielsen

E2.2  |  HAUS RAUCH 
Information: www.arkitektenshjemmeside.dk    
Illustrationer: Lehm Ton Erde Baukunst GmbH / 
Martin Rauch  |  Fotos: Beat Bühler

E2.3  |  BERNADOTTESKOLEN
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