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udsigten



udsigten

Bygningens gestaltning - udsigten og lyset 

Ejendommens beskaffenhed udsigten mod vest og lysets vandring har inspireret til de åbne facader i øst og vest kontrasteret af de lukkede gavle i 
syd og nord. Bygningens indre er forbundet med et sydorienteret væksthus med supplerende funktion som  passiv energiakkumulator. 
De langsgående gavle udveksler i mødet med vestfacaden i en underskæring. Udformningen styrer lysindfaldet og udsigten til bygningens indre. 
Udformningen tilvejebringer en naturlig beskyttelse af den vestvendte terrasse indenfor bygningens fodaftryk. 

konceptmodel

ideskitse
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Planen udformning – serielle rum, organiseret strukturelt med inspiration og asso-
ciationer fra og til potentialet i den omkringliggende kontekst. 

ideskitse



Bygningens organisering og rumlige perception - forholdet mellem ude og inde - serielt indskrevet i ét rum 

Bygningens rum er disponeret i ejendommens længderetning. Funktionerne spænder ud mellem bygningskroppens langsgående gavle.
Bygningens indre opleves som indskrevne serielle rum i et unikt landskab inspireret af den nære kontekst.
Facader og rumdelere vinkelret på de langsgående gavle udføres i transparent glas og glasfi berkomposit hvorimod de indre facader og rumdelere i bygningens lænderetning udformes som 
translucent glas og glasfi berkomposit med forskellige grader af lysgennemtrængning.
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Rumlig situationsplan – modellen lagt ind i konteksten
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Samme motiv – skaleret op
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Den skærpede transparens i bygningens længderetning er inspireret af transpar-
ensen i Pinse Skoven. Fænomenet afl æses markant i bygningens facader der fra 
eksteriøret opleves som meget levende og åbne i stærk kontrast til bygningens 
gavle.
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Bygningen indskriver sig i stedets kontekst – en landskabelig udformning i forlængelse af områdets isotop

Bygningen er løftet fra terræn så overkant gulv ligger 1 meter over terræn. Landskabets høje græsser i vest trækkes ind omkring og under bygningen. Det indre haverum beplantes med birk. 
Bygningens indre stemningssættes med inspiration og reference til skovlysningerne i den nærliggende Pinse Skov. Haverummet opleves sammen med det øvrige grundareal som en samlet 
isotop der ud over, at kvalifi cere landskabeligt til området karakteristik, løser hele ejendommen regnvandsopsamling gennem en naturlig nedsivning af overfl adevand til grundvandsspejlet. 

Lysningen i Pinse Skoven – lysningen i bygningen - visa-versa
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1  Blåt tag - udformet som kar til opsamling af for regnvand med nedlagte arealer som solceller

2  Glastag - fast element - GlasTrösch 3 lags glaskonstruktion limet på FKR profi l - U-vædi 0,7 lydisolering 48dB

3  Bæreprofi ler - Fiberline GFK U-360-108-18-18

4  Solafskærmning - variabel udformning i polymer tekstil

5  Facadebeklædning - Fiberline GFK Facadepaneler monteret på bæreprofi ler med 20 mm ventileret hulrum

6  Facade element - præfabrikeret rammekonstruktion og bæreprofi ler i Fiberlien GFK U- 240-72-8-8 pladeafslutning xxxxxx 
240 mm opskumning i termoplastisk isoleringsskum

7  Gulvopbygning - underlag 20 mm trapezplade med integrerede plastslager for gulvvarmeanlæg udstødning med 
selvnivelerede Maxit polymermørtel

8  Dæk element - præfabrikeret rammekonstruktion og bæreprofi ler i Fiberlien GFK U- 360 -108 -12-12  pladeafslutning 
xxxxxx 360 mm opskumning i termoplastisk isoleringsskum 

9  Stolper - GFK 200 - 200 -10-10

10 Glasfacade 
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Gavlmotivet med den underskårede vestfacade der sikre de 
optimale udblik og lysforhold til landskabet i vest.













Facadens fremtoning – glasfi bermaterialets stofl ighed

Glasfi bermaterialets naturlige fremtoning uden farvetilsætning underbygger projektets 
ønske om den optimale kontekstuelle tilpasning til stedet og dets natur. 
På trods af sin uorganiske materialesammenstilling afl æses facaden med klare associa-
tioner til stedets vegetation gennem  materialets struktur og farvenuancer.





ELEMENTOVERSIGT



ELEMENTOVERSIGT



1. START



2. PUNKTFUNDAMENTER



3. DÆKELEMENTER



4. TERRASSE



5. SØJLER



6. GAVLE



7. TAGELEMENTER



8. ISOLERING



9. GLASELEMENTER



10. FIBERLINE PLANKER: GAVLE



11. FIBERLINE PLANKER: TAG



12. GLAS MOD GLAS: UDSIGTEN
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