ARENA

DEN NYE SKOLE I ØRESTADEN

ARENA SKOLEN
Hver generation står over for unikke udfordringer - det skaber det
byggede miljø.
Vores verden har set eksplosive fremskridt inden for teknologi, som
ikke kun har påvirket vores fysiske forhold til rummet, men også
vores sociale forhold til andre mennesker.
Hvordan skaber vi en skole til fremtidig generationer, når verden er i
så hurtig bevægelse og konstant foranderlighed?
HJERTET
Teknologi gør det muligt for læringen at være mere individuel og
specifik, men teknologien kan gøre at børn føler sig mere isolerede
både fysisk og socialt. Vores projekt søger at skabe et socialt hjerte
både for skolen og for det omgivende samfund. Et rum programmeret på en sådan måde, at det giver mulighed for møder, både
planlagte og tilfældige, hvor folk kan forbinde og være nærværende.
Den central del af skole tilbyder et rum, der både fysisk er bindeleddet mellem de to bygninger, men samtidig også etablerer en
særlig social fobindelse. En landskabelig nedtrapning af etager,
som former sig efter Royal Arenas sæder ved siden af, giver et
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livligt udtryk, der bidrager til de sociale møder. På hver etage er der
visuelle forbindelser mellem klasselokalerne, som skal etablerer en
fællesskabsfølelse blandt eleverne. I forbindelse med at eleverne
flytter fra indskoling til mellemtrin og sidst udskoling, vil de samtidig også fysisk flytte klasselokaler op i bygningen.

en stor fleksibilitet. Tårnet kræver kun 12 søjler, hvilket betyder, at
alle indvendige vægge er lette vægge som kan flyttes rundt i fremtiden ift. behov. Idrætshallen udnytter de lange bjælker til at stable
de to programmer, hvilket skaber et genkendeligt volumen med
økonomiske fordele.

FLEKSIBILITET
Krav til indretning af særlige rummeligheder og faciliteter fortsætter med at udvikle sig i forlængelse af tidens udvikling. For at
skolen har mulighed for at følge med, er det vigtigt, at rammerne
er designet til at kunne adaptere sig samtidigt med at vokse.
Arenakvarterets Skole har integreret fleksibilitet som en forudsætninger for fremtiden og potentialet til at forme sig herefter. Helt
enkelt er skolen inddelt i to fleksible bygninger, med klasselokaler
og sportsfaciliteter, i forlængelse er en tredje bygning med delte faciliteter. De tre bygningsdele fungerer som tre individuelle enheder,
som etablerer et sikkert miljø for børnene, mens de samtidig føles
som åbne fælleskaber overfor den omkringliggende kontekst.
”Tårnet” og idrætshallens konstruktion er optimeret til at etablere

UDEOMRÅDERNE
Da Københavns befolkning stadig er stigene, ser vi en tendens til,
at børn bliver mere distanceret fra naturen og dens omgivelser. Et
studie viser, at når børn er i daglig kontakt med naturen, har det en
positiv effekt på deres indlæringsevner, fysiske og mentale helbred
samt deres sociale kompetencer.
Ved at skabe et tårn og stable idrætsfaciliteter, vil vi minimere
vores byggeareal, og dermed tillade, at skolen får adgang til en omkringliggende og frodig landskabspark. Når vi husker på, at skolen er
“uden sko”-zone, har vi minimeret antallet af udendørsterrasser, så
vi har store flader med varieret brug. Ved at forbinde disse arealer,
er de forsat fleksible rum.
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PÅ TEGNEBRÆTTET
natur gør Ørestaden til et atraktivt område at slå sig ned.
Arenakvarteret, placeret i toppen af Ørestad Syd, her er Roayl Arena, Kalvebod fælled
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INTRODUKTION
SITE ANALYSE

HURTIG CYKELSTI

PARKINGSHUS

SYNLIGE FUNKTIONER

UDEAREALER

Funktionerne på sitet skal gøre
opmærksomme på sig selv og
være genkendelige udefra

Udearealerne skal som minimum
fylde omkring 2/3 af sitet og
være i større, overskuelige
områder.

UDSIGT

VIND, SOL OG LYD

OFFENTLIG PASSAGE

OFFENTLIGHED

Der skal etableres en buffer-zone
mod den fast-track cykelsti, der
er langs den vestlige del af sitet

De udsigts muligheder vi har på
sitet skal udnyttes, så der skabes
udsyn på det ellers relativt
lukkede site

Enten bygges der facade til
facade med parkeringshuset
ellers skal passagen udformes, så
den føles tryg og indbydende

Vind fra vest og nord, sol fra syd
og lyd fra øst skal integreres og
håndteres

Der skal være en offentlig
sti/adgang henover sitet, der skal
være åben døgnet rundt

Det er vigtigt at invitere naboer,
borgere og besøgende ind på
sitet, mens det samtidig giver
mulighed for intimitet
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2. KONCEPT
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KONCEPT
GEOMETRI

STEDET OG KONTEKSTEN

FLEKSIBILITET & ØKONOMI

ARENA KASKADE

Skolen er placeret på en urban og fortættet grund, der er omringet
af store bygninger som Royal Arena. Det er et kompleks sted, hvor
mange begrænsninger ift. adgang, udsyn, kantzoner, beplantning
m.m. skal tages med i overvejelserne.

To simple bygninger med særlig optimeret konstruktion og fleksibilitet, er placeret på grunden. Byggeriet med klasselokalerne er
dimensioneret for at sikre mest optimal dagslys samt en fleksibel
planløsning. Højden er den samme som det nærliggende hotel.
Idrætsfaciliteterne udnytter konstruktionens bjælker til effektivt at
stable idræts- og svømmehallen ovenpå hinanden, samtidig med at
være et arkitektonisk ikon for det omkringliggende nabolag.

Med inspiration fra arenaen sidder ved siden af, vi trækker en
kaskade af dæk ud, og forbinder derved ‘tårnet’ til sportsfaciliteterne. Denne sociale ’arena’ er programmeret med gruppelokaler
og andre aktiviteter, med en fantastisk udsigt ned gennem lokalet.
Et rum der tjener til at opleve og lade børn interagere med hinanden
på tværs af klasser og alder.
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KONCEPT
GEOMETRI
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KONCEPT
GEOMETRI

INDGANG

FACADE

LANDSKAB

Ved at forlænge idrætshallens tag har vi placeret et urbant landskab
henover det indre ankomstområde, hvor kantine området fungere som
et tilbagetrukket område fra passagen igennem bygningen. Stueetagen
anligger en organisk indre organisering, som fleksibelt kan bruges af både
skolen og offentligheden.

Facaden er tænkt som en modulær sekvens af vinduer, hvor højden af
lysningerne er justeret til et voksende barns højde.

Landskabet er som et tredimensionelt tæppe, der bryder over alle niveauer
i skolen. Dette landskab har tre hovedniveauer; et på jorden, det andet på
taget af sportsfaciliteterne og det sidste på toppen af tårnet. Disse tre
områder har forskellige karakteristika, svarende til de forskellige aldersgrupper.
Den omkringliggende vegetation består af hjemmehørende arter, mens
planterne inde bygningen også er fra andre regioner for at skabe en uddannelsesmæssig biosfære.
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KONCEPT
GEOMETRI

FUGLEPERSPEKTIV OVER SLUSEHOLMEN OG AGORA
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KONCEPT
INTERIØR

ARENA
Vores design til skolen er baseret på visionen fra masterplanen, hvor
skolen er defineret af to individuelle volumener som er strategisk placeret
på grunden, og deler byggeriet op i skolebygningen og sportscenteret, med
svømmehal og sportshal.
Arena samler de to individuelle volumener og åbner sig op som et socialt
samlings-lærings og fællesrum. Her kan alle skolens børn mødes til gruppearbejde, fritimer og til pauser.
Arena er skolens hjerte, som forbindelser alle klasselokaler, kontor og gennemgang mellem de to bygninger som et samlende socialt fællesrum, som
snor sig op langs de 8 niveauer.
Arena opleves som et tredimensionalt landskab med kaskader af trapper
som følger bygningsgeometrien og sikre adgang til alle klasseværelserne.
Kantinen er placeret i stueetagen, med direkte forbindelse til udendørsområdet og til køkkenet. Lyset vil strømme ind i dette dybe rum fra atrium
niveauer i dobbelt højde og fra den sydvendte facade.
Udendørsaktiviteter er afgørende for børns naturlige udvikling. Landskabet trækkes op gennem Arena og omdanner tag og facader til en grøn
bygning. Taget er udformet som en tredimensionel legeplads, der rummer
flere aktiviteter.
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3. SITUATIONSPLAN
TRAFIK
SITEPLAN, 1:1.000

METRO
BUS
BIL
CYKEL
FODGÆNGER
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4. FUNKTIONER

ORGANISERING AF ARENA SKOLEN
TÅRNET
Alle skolens klasseværelser og kontor er placeret i det bygningsvolumen
vi kalder Tårnet, der er placeret på den nordlige del af grunden, som et nyt
vartegn for Arena Kvarteret.
Bygningen er opbygget med klasseværelser og skaber et lag af alle aldre,
der stiger op fra jorden til taget på de otte etager.
Tårnet er organiseret i tre hovedgrupper: indskoling årgang 0-3, som har
brug for let adgang til udendørsområder og specifikke rum, hvor de føler
sig hjemme. Mellemtrin årgang 4-6, der er mere komfortable med selv at
udforske deres omgivelser og kan finde vej til sports taget på egen hånd,
men også har stadig har brug for et sted at slå sig ned, - et tilhørssted.
Udskoling årgang 7-9, der vil søge mod de områder de ønsker, mens de
også har brug for områder hvor de kan samles uden at de mindre grupper
forstyrrer.
På niveau 1 er musik- og bevægelsescenteret placeret tæt på gymnastiksalen og indskolingsklasserne. Vi har placeret Læringscenteret på niveau 2,
som er forbundet med indskolingen der åbner sig mod den eksterne trappe
som skaber forbindelse til sportscenterets tag. Auditorium og grupperum
placeret på niveau 3, her er der offentlig adgang i alle døgnets timer. Vi har
placeret fritidsordningen som en forlængelse af mellemskolen på niveau 4,
i tæt sammenhæng til niveau 5, hvor Ungemiljø og Udskoling ligger.
Specialiserede klasseværelser vil være placeret mellem disse grupper.
Håndværk, design og kunstrummet placeres mellem Indskoling og Mellemtrin. Fysik, kemi, natur og teknologi mellem Mellemtrin og Udskoling.
Denne placering styrker sammenhængen mellem forskellige årgange og
uddannelsesprogrammer.
SPORTSCENTERET
Sportscentret er placeret i det sydøstlige hjørne, på den mest private del
af området. Den består af to store volumener stablet oven på hinanden:
en svømmehal og idrætshal.
Deres placering giver mulighed for let adgang for studerende i skoletiden og fremmer et intimt indre miljø. Sportscentret vil også være let
tilgængeligt for biler fra nord til service og vedligeholdelse.
Svømmehallen er placeret i stue etagen, og indeholder tre svømmebassiner, alle unikke i deres form og funktion: et 25m bassin udstyret med en 1m
dykker bord, et multifunktionel lege-bassin, til svømmeundervisning i den
dybe ende, og et opvarmet babybassin.
Svømmehallen har en rumhøjde på 6m som spænder hele bredden af
svømmehallen ved hjælp af limtræsbjælker bjælker, i kombination med
et varmt og akustisk regulerende loft i trælameller. Svømmehallen bliver
naturligt oplyst af de generøse vinduer langs facaden som beskyttes af
trælameller på ydersiden. Omklædningsrum vil blive placeret under bassinerne og forbundet med dem via en rampe.
Idrætshallen er placeret oven over svømmehallen og følger de samme
strukturelle principper med træ og limtræsbjælker bjælker. Hallen er designet til 1000 personer og kan opdeles i tre mindre haller.
Idrætshallen vil have et naturligt trægulv, der opfylder alle krav for en
idrætshal. Gymnastiksalen har en fri højde på 7m. Omklædningsrum vil
være placeret omkring de vertikale skerner langs den nordlige side.

TRAFIKSTRATEGI
Vores strategi I forholdt til trafik er at minimere motortrafik på
grunden fra Hannemanns Allé og at designe den nye vej, så den er så
sikker som muligt samtidig med at den skal være let og logisk at navigere for tungekøretøjer, der skal aflevere eller hente materialer eller
vare på eller omkring grunden.
Alle studerende der bliver kørt i skole skal sættes af i nabo parkeringshuset eller lige foran det.
Vareleverings køretøjer vil have adgang til den nye fællesvej, men
private biler har ikke adgang. Derudover vil vi gerne kontrolere hvornår
fællesvejen bruges af tungtrafik, så det ikke falder sammen med
frikvarter eller hvornår eleverne typisk tager til og fra skole.
Cyklestativerne er placeret så det er nemt at køre fra hurtig-cykelstien
og stille cyklen fra sig forsvarligt uden at risikere påkørsel. Derudover
er en stor del placeret i en halvt nedgravet kælder, der har direkte adgang til tårnet, hvilket gør det til et atraktivt sted at placere sin cykel.
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SKOLE FLOWS
ELEVER
De mindset elever har hjemme på de nederste etager i tårnet og de kan
nemt gå igennem hovedindgangen og op til deres klasseværelser igennem
atriumet. Derudover kan de nemt gå en enkelt etage ned og snuppe deres
sko og løbe ud på legepladsen. De ældre børn kan parkere deres cykel i
cykelparkeringskælderen og tage elevatoren eller trappen op til deres
klasseværelser.
Hvis børnene bliver sat af i bil kan de tage nordindgangen, hvorfra deres
flow er det samme.
Fra deres stamlokaler kan børnene stort set indtage hele bygningen med
få undtagelser i form a læreværelser og andre adminstrative/tekniske
rum.
LÆRER
Såvel som andet adminstrativt personale kan også stille cykler i cykelkælderen eller parkere i naboparkeringshuset.
Når de kommer ind i tårnet kan de stoppe på lvl 00, 05 og 07 og tage et
bad eller de kan gå direkte til personale rum og klasseværelser.
FORÆLDRE
Forældrene aflevere de mindset børn og henter dem i dagsordningerne
efterfølgende. De tager også trapper eller elevatore.
Når skolen har store events danner atriumet den sociale ramme om vinteren, mens skråningerne udenfor er ideelle til sommerevents.
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LÆRER

FORÆLDRE

FUNKTIONER
OFFENTLIGE FLOWS

FUNKTIONER
GENERELT
Bygningen har to klare indgange; én fra syd mod Byfælleden og én mod
nord. Her kommer første gangsbesøgende såvel som daglige brugere ind.
Den sydlige indgang imødekommer de mange børn der cykler eller går fra
de omkringliggende boliger og fra Ørestad Syd, mens den nordlige primært
er tiltænkt elever der sættes af i parkeringshusets kiss & ride eller andre
brugere der kommer med bil.
IDRÆTSFORENINGER
Idrætsforeningen har adgang til svømmehalen, der er placeret i stueetagen, og til idrætshallen, der er placeret på første sal oven på svømmehallen og har adgang via atriumet.
Disse funktioner vil være klart adskilte for besøgende i form af niveauspring og permanente rumdelere som vegetation og bænke. For at komme
ind i svømmehallen køber man en billet og fortsætter til omklædningsrummene, der ligger en lille smule lavere end ankomst atriumet.
For at komme ind til idrætshallen tager man enten den store centrale
trappe eller tager elevatoren. På det første niveau kan man komme ind
i omklædningsrummene til idrætshallen – de er placerede på niveauet
i mellem idrætshal og svømmehal for at gøre det nemt at bruge begge
omklædningsrum i forbindelse med store stævner eller andre events,
hvor mange mennesker skal klæde om samtidigt, men kun bruge en af
hallerne.
Idrætshallen kan deles i tre seperate haller, hvilket øger fleksibiliteten og
gør det muligt at have flere klasser i hallen på samme tid.
Udendørs og på toppen af de to haller er der placeret en multibane med
ydre mål af en 5-mands fodboldbane. Denne bane er tilgængelig fra niveau
tre på skolen eller via en elevator. Derudover kan man tage de ydre trapper
til den.
AFTENSKOLER
Aftenskole faciliteterne er fordelt i mellem atrium og tårn. Der kan gives
adgang til de nederste klasseværelser i tårnet, som også er tilgængelige
fra atriumet. Derudover er der mulighed for at bruge atriumet, samt diverse fagspecifikke rum.
OFFENTLIGHEDEN
Der er åbent for en offentlig passage igennem skolen, når denne er åben
og ellers er der en udendørs passage mellem tårnet og parkeringshuset.
Med denne strategi undgår vi en vindtunnel oven i passagen, hvilket i sidste ende ikke ville være et sted folk havde lyst til at krydse sitet.
Hvis folk vælger at gå igennem bygningen vil de opleve en meget åben
bygning med klare seperationer mellem brugere og besøgende, samtidig
med at der skabes et unik indblik i elevernes liv og udstillinger. Belægningen i passagen igennem bygningen vil have en anden farve eller materialitet til at illustrere dette.

TAG

EIGTH FLOOR

EIGTH FLOOR

7. SAL

SEVENTH FLOOR

SEVENTH FLOOR

6. SAL

SIXTH FLOOR

SIXTH FLOOR

5. SAL

FIFTH FLOOR

FIFTH FLOOR

4. SAL

FOURTH FLOOR

FOURTH FLOOR

3. SAL

THIRD FLOOR

THIRD FLOOR

2. SAL

SECOND FLOOR

SECOND FLOOR

1. SAL

FIRST FLOOR

FIRST FLOOR

STUEETAGE

GROUND FLOOR

GROUND FLOOR

KÆLDER

BASEMENT FLOOR

BASEMENT FLOOR

IDRÆTSFORENINGER

AFTENSKOLER

OFFENTLIGHEDEN

ARENA - side 15
BESIX - BIG - H&H

5. MATERIALITET

ARENA - side 16
BESIX - BIG - H&H

22 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
OR
LIGNO
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE

30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING) (DROPPED CEILING)

200 MM INS
94x200 mm
VAPOR BARR
94x200 mm
200 mm INS
MATERIALITET
2X 13 mm P

UDENDØRS

ROOF BUILD UP SPORTS(HARD SURFACE B):
ROOF BUILD UP SPORTS(GRASS A):
60 mm CONCRETE TILE
mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD150
DURAPAR
60mm-30mm
DRÆNBAKKE
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
22 mm X-FINER PLYWOOD
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
22 mm X-FINER PLYWOOD
22 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
OR
22 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
LIGNO
OR
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE
LIGNO
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE

ROOF BUILD UP (GRASS B):
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP
ROOF BUILD UP (HARD A):
60mm-30mm DRÆNBAKKE
60 mm CONCRETE TILE
MEMBRANES
80 mm SKÆRVER
/ LETOPFYLD DURAPAR
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
400 mm - kl. 40, U-value: 0,102x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
300 mm BETON HOLE-DÆK
300 mm BETON HOLE-DÆK
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
100 MM
LYD BATS
(SOUND INSULATION)
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
(DROPPED
CEILING)
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING) (DROPPED CEILING)

OOR BUILD UP SPORTS:
mm sports gulv build up
x 45 mm SPARTRÆ
mm GIPS GULVPLADER (FIRE) (PLASTERBOARD)
mm X-FINER PLYWOOD
0 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
MM LAMMELAS WOOD (CEILING)
50 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE

GNO

VERTICAL DETAILS :

OOR BUILD UP SWIMHALL:
mm KLINKE (TILE CERAMIC)
0 mm LEVELING CEMENT
BOARD)
0 mm BETON HOLE-DÆK

0 mm REINFORCED CONCRETE

ROOF BUILD UP (GRASS C):
ROOF
ROOF BUILD UP SPORTS(GRASS
A): BUILD UP SPORTS(GRASS A):
ROOF
BUILD UP
ROOF BUILD UP SPORTS(RUBBER
SURFACE
C):SPORTS(HARD SURFACE B):
800-1000 mm BUSHES TREES ROOF
SOIIL/BUILD
BUILD UP
UP (GRASS B):
150 mm
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD
UP HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP 60 mm CONCRETE TILE
UP
(HARD
A):
30 mm RUBBER
ROOF BUILD UP (HARD A): ROOF BUILD
60mm DRÆNBAKKE
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP
60mm-30mm
DRÆNBAKKE
60mm-30mm DRÆNBAKKE
mm SKÆRVER / LETOPFYLD DURAPAR
60 mm CONCRETE
TILE
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD80
DURAPAR
60 mm CONCRETE TILE
MEMBRANES
60mm-30mm DRÆNBAKKE
MEMBRANES
MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP,
AND ALL NECESSARY MEMBRANES
2x3
mm
TAGPAP,
AND
ALL
NECESSARY
MEMBRANES
80DURAPAR
mm SKÆRVER
/
LETOPFYLD
DURAPAR
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
MEMBRANES
FACADE BUILD UP:
2x3 mm TAGPAP,
AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
400
mm - kl. 40, U-value: 0,10
100 x 80 mm
wood
facade lamellas
2x3 mm TAGPAP,
NECESSARY
400 mm - kl. 40, U-value:
0,10
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
400
mmAND
- kl. ALL
40, U-value:
0,10MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10 28 mm wood spacer
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
22(cement
mmboard)
X-FINER PLYWOOD
INNER WALL A:
18 mm Amroc Rustikal
400 mm - 300
kl. 40,
0,10
22 mm X-FINER PLYWOOD
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
mmU-value:
BETON HOLE-DÆK
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
22 mm X-FINER PLYWOOD
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
OR
22 mm X-FINER PLYWOOD
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
HOLE-DÆK
100
MM
LYD
BATS
(SOUND
INSULATION)
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
300 mm BETON HOLE-DÆK 300 mm BETON
6 MM ALUMINUM
(ALUPLADE)
100 MM
LYD BATS (SOUND INSULATION)
300 mm BETON HOLE-DÆK
100 MM LYD BATS
(SOUND INSULATION)
100 MM LYD BATS (SOUND
INSULATION)
150 MM INSULATION FOR ACOUSTICS
OUTSIDE
CLASSROOM
CLASSROOM
FLASHING ZINK (IF WOOD) OR ALUMINUM
22 MM LAMELLAS WOOD
(CEILING)GANG ZONE
100 MM LYD
(SOUND INSULATION)
22 MM LAMELLAS WOOD
(CEILING)
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
94x200 mm structure
200 MM
INSULATION
30 BATS
MM LAMELLAS
WOOD (CEILING)
(DROPPED
CEILING)
100 MM
LYD BATS
(SOUND INSULATION)
22 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
22 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
94x200 mm wood OR
structure
30
MM
LAMELLAS
WOOD
(CEILING)
(DROPPED
CEILING)
OR
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING) (DROPPED CEILING)
15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)
VAPOR BARRIER
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING) (DROPPED OR
CEILING)
OR
94x200 mm woodLIGNO
structure
LIGNO
200 mm INSULATION .
LIGNO
LIGNO
2X 13 mm
PLASTER
BOARD. x 185 mm LIMTRÆ BJALKE
1450
1450 x 185 mm LIMTRÆ
BJALKE
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE

ROOF
BUILDB):
UP SPORTS(HARD SURFACE B):
ROOF BUILD UP SPORTS(HARD
SURFACE
ROOF BUILD UP (GRASS C):
ROOF BUILD UP (GRASS B): ROOF BUILD UP (GRASS B):
60 mm CONCRETE TILE
60 mm CONCRETE TILE
ROOF BUILD UP SPORTS(RUBBER SURFACE C):
150 mm
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD
UP HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP 800-1000 mm BUSHES TREES SOIIL/BUILD UP
80DURAPAR
mm SKÆRVER / LETOPFYLD DURAPAR30 mm RUBBER
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD
60mm DRÆNBAKKE
60mm-30mm DRÆNBAKKE
60mm-30mm DRÆNBAKKE
2x3 mm TAGPAP,
AND ALL NECESSARY MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD DURAPAR
MEMBRANES
MEMBRANES
MEMBRANES
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
INNER WALL C:
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
2x3
mm
TAGPAP,
AND
ALL
NECESSARY
MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP,
AND ALL NECESSARY MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
OOR BUILD UP CLASSROOMS:
22 mm X-FINER PLYWOOD
22 mm X-FINER PLYWOOD
150 MM INSULATION FOR ACOUSTICS
400Trelags
mm - kl.
40, U-value:
0,10
400
mm
kl.
40,
U-value:
0,10
400
mm
kl.
40,
U-value:
0,10
60
mm
betonflise
150
mm
jordopbygning
for
høje
græsser
150
mm
jordopbygning
for
høje
græsser
30
mm
gummi
for
sport
og
leg
100
x
80
mm
træ
lameller
i
lærk
energiglas
med
alurammer
400
mm
kl.
40,
U-value:
0,10
CLASSROOM
GANG
ZONE
94x200 mm structure
mm Magnesitgulve
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)22 mm X-FINER PLYWOOD
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
300 mmdrænbakke
BETON HOLE-DÆK
300 mm
BETON HOLE-DÆK
300 mm BETON HOLE-DÆK
60mm-30mm
drænbakke
60mm-30mm
80 mm skærver
letopfyld WOOD (CEILING)
mm
afstandsliste
GLASS WALL SOUND REQUIREMENTS NE
0 mm LEVELING CEMENT 80 mm skærver/letopfyld
22 28
MM
LAMELLAS
WOOD (CEILING)
22 MMog
LAMELLAS
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
GLASS DOOR
100
MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
100
MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
100 MM LYD BATS (SOUND
INSULATION)
2x3 mm
tagpap
2x3 mm
tagpap
0 mm BETON HOLE-DÆK 2x3 mm tagpap
2x3 mm tagpap
LCALAMELLAS
vurdering på
baggrund
af SBI LCA
OR18 mm fibercementplade
OR
22
MM
WOOD
(CEILING)
30
MM
LAMELLAS
WOOD
(CEILING)
(DROPPED
CEILING)
30
MM
LAMELLAS
WOOD
(CEILING)
(DROPPED
CEILING)
30
MM
LAMELLAS
WOOD
(CEILING)
(DROPPED
CEILING)
0 MM ACOUSTIC INSULATION
LIGNO
400 mm trykfast isolering
400 mm trykfast isolering
400 mm trykfast isolering
400 mm trykfast
200 mm isolering
LIGNO isolering
OR Byg:
mm LAMELLAS WOOD
1450
x 185
mm
LIMTRÆ BJALKE
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE
LIGNO
300 mm beton huldæk
300 mm beton huldæk
22 mm krydsfiner
22 mm krydsfiner
94x200
mm
konstruktionstræ
Alu-amme: 60 år
1450
x 185energi
mm LIMTRÆ
BJALKE
100 mm lyd batts
100 mm lyd batts
1450 x 185 mm limtræs bjælke
1450 x 185 mm limtræs bjælke
Dampspærre
Trelags
rude: 50 år

TAG #1

TAG #2

TAG #3

TAG #4

FACADESYSTEM

30 mm nedstroppet trælamel loft

30 mm nedstroppet trælamel loft

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

100 mm lyd batts
22 mm trælamel loft

100 mm lyd batts
22 mm trælamel loft

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

94x200 mm konstruktionstræ
200 mm isolering
2X 13 mm gipsplader

ROOF BUILD UP (GRASS C): ROOF BUILD UP (GRASS C):

Levetid enkelte bygningsdele:
enkelte
bygningsdele:
mm UP
BUSHES TREES SOIIL/BUILD UP
800-1000 mm BUSHES Levetid
TREES800-1000
SOIIL/BUILD
Tagpap: 20 år
Tagpap:60mm
20 år DRÆNBAKKE
Levetid enkelte bygningsdele:
60mm DRÆNBAKKE
MEMBRANES
MEMBRANES
Isolering: 40 år
Isolering:
40 år
Tagpap: 20 år
2x3 mm
AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
ALL NECESSARY
MEMBRANES
Betonhuldæk: 120 år2x3 mm TAGPAP, AND Betonhuldæk:
120TAGPAP,
år
Isolering:
40 år
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
0,10
Akustikloft: 40 år 400 mm - kl. 40, U-value:
Akustikloft:
40 år
Krydsfiner: 50 år
300 mm BETON HOLE-DÆK 300 mm BETON HOLE-DÆK
Limtræ: 100 år
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
Drift udskiftningsfrekvens:
Drift
udskiftningsfrekvens:
år
30 MM(DROPPED
LAMELLASCEILING)
WOOD (CEILING)Akustikloft:
(DROPPED40
CEILING)
30 MM LAMELLAS WOOD
(CEILING)
Tagpap har en hyppigere udskiftningsTagpap har en hyppigere udskiftningsfrekvens end et tegltag, men fordelen
frekvens end et tegltag, men fordelen ved Drift udskiftningsfrekvens:
ved at have aktive tage at opholde sig på,
at have grønne tage at opholde sig på,
Tagpap har en hyppigere udskiftningsopvejer ulempen ved at tagene skal efters- opvejer ulempen ved at tagene skal efters- frekvens end et tegltag, men fordelen ved
es og udskiftes hvert 20.-30. år
es og udskiftes hvert 20.-30. år
at have grønne tage at opholde sig på,
Drift vedligehold:
Drift vedligehold:
opvejer ulempen ved at tagene skal eftersHovedkonstruktionen skal efterses hvert
Hovedkonstruktionen skal efterses hvert
es og udskiftes hvert 20.-30. år
20. år, men alt under tag kan i princippet
20. år, men alt under tag kan i princippet
Drift vedligehold:
holde længere end 100 år når taget er tæt. holde længere end 100 år når taget er tæt. Hovedkonstruktionen skal efterses hvert
20. år, men kan holde i op til 100 år.

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA

VINDUER

Drift udskiftningsfrekvens:
Vindues glasset skal udskiftes hvert 50. år.

ROOF
BUILD UP
C): vedligehold:
ROOF BUILD UP SPORTS(RUBBER
SURFACE
C):SPORTS(RUBBER SURFACE Drift
Byg:
30 mm RUBBER
30 mm
RUBBER
Levetid enkelte
bygningsdele:
Rammer rengøres når vinduerne vaskes.
80DURAPAR
mm SKÆRVER / LETOPFYLD DURAPAR
80 mm SKÆRVER
/ LETOPFYLD
Gummi membran:
30 år
Levetid
enkelte bygningsdele:
2x3 mm TAGPAP,
AND ALL NECESSARY MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
Tagpap: 20400
år mm - kl. 40, U-value: 0,10
Trælameller:
30 år
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
Isolering: 40
60 år
22 Fibercementplade:
mm X-FINER PLYWOOD
22 år
mm X-FINER PLYWOOD
Krydsfiner:100
50 år
Isolering:
år (SOUND INSULATION)
100
MM LYD80
BATS
MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
22 Konstruktionstræ:
MM LAMELLAS WOOD
22år
MM LAMELLAS WOOD (CEILING)
Limtræ: 100
120 år(CEILING)
ORGipsplader: 80 år
OR40 år
Akustikloft:
LIGNO
LIGNO
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE
1450 x 185 mm LIMTRÆ BJALKE

Drift udskiftningsfrekvens:
Tagpap har en hyppigere udskiftningsfrekvens end et tegltag, men fordelen
ved at have aktive tage at opholde sig på,
opvejer ulempen ved at tagene skal efterses og udskiftes hvert 20.-30. år
Drift vedligehold:
Hovedkonstruktionen skal efterses hvert
20. år, men kan holde i op til 100 år.

Drift udskiftningsfrekvens:
De udvendige trælameller skal efterses
hvert 5. år. men max 5% skal udskiftes.
Drift vedligehold:
Fibercementpladerne skal efterses, men
hovedkonstruktionen kan holde som min
80 år.
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HORIZONTAL DETAILS :
FLOOR BUILD UP SWIMHALL:
15 mm KLINKE (TILE CERAMIC)
150 mm LEVELING CEMENT
270 mm BETON HOLE-DÆK
OR
250 mm REINFORCED CONCRETE

FLOOR BUILD UP SPORTS:
57 mm sports gulv build up
95 x 45 mm SPARTRÆ
FACADE BUILD UP:
FACADE BUILD UP:
15 mm GIPS GULVPLADER
(FIRE) (PLASTERBOARD)
100 x 80 mm wood facade lamellas 100 x 80 mm wood facade lamellas
28 mm wood spacer
2822
mm mm
wood spacer
X-FINER PLYWOOD
18 mm Amroc Rustikal (cement board)
18 mm Amroc Rustikal (cement board)
100 MM LYD BATS (SOUND
INSULATION)
OR
OR
6 MM ALUMINUM
(ALUPLADE)
6 MM
(ALUPLADE)
22ALUMINUM
MM LAMMELAS
WOOD
(CEILING)
CLASSROOM
FLASHING ZINK (IF WOOD)CLASSROOM
OR ALUMINUM
GANG ZONE CLASSROOM
FLASHING
ZINK (IF WOOD) OR ALUMINUM
1450
x 185 mm LIMTRÆ
200 MMBJALKE
INSULATION
200
MM INSULATION
94x200 mm wood structure
94x200
OR mm wood structure
VAPOR BARRIER
VAPOR BARRIER
LIGNO
94x200 mm wood structure
94x200
mm wood structure

OUTSIDECLASSROOM

15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)

15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)

15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)

15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)

HORIZONTAL DETAILS :
523

523

OUTSIDE

ROOF BUILD UP (GRASS B):
MATERIALITET
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD UP
60mm-30mm DRÆNBAKKE
INTERIØR
MEMBRANES
ROOF BUILD UP (HARD A):
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
60 mm CONCRETE TILE
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
80 mm SKÆRVER / LETOPFYLD DURAPAR
300 mm BETON HOLE-DÆK
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
400 mm - kl. INNER
40, U-value:
0,10
INNER WALL B:
INNER WALL A:
WALL B:
INNER WALL A:
30 MM LAMELLAS WOOD
(CEILING) (DROPPED CEILING) 2X13
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
mm GIPS (PLASTERBOARD)
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
300 mm BETON
HOLE-DÆK
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
150 MM INSULATION FOR ACOUSTICS
150 MM INSULATION
FOR ACOUSTICS GANG100
MM LYD BATS
(SOUND
INSULATION)
150 MM INSULATION
ACOUSTICS
150 MM INSULATION
GANG ZONE FOR
GANG ZONE FOR ACOUSTICS
CLASSROOM
ZONE CLASSROOM
94x200 mm structure
94x200 mm structure
94x200 mm structure
94x200 mm structure
30 MM LAMELLAS
WOOD (CEILING) 2x13mm
(DROPPED
CEILING)
GIPS(PLASTERBOARD)
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
2x13mm GIPS(PLASTERBOARD)
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)

200 mm INSULATION .
2X 13 mm PLASTER BOARD.

200 mm INSULATION .
2X 13 mm PLASTER BOARD.

VERTICAL DETAILS :

ROOF BUILD UP (GRASS C):
800-1000 mm BUSHES TREES SOIIL/BUILD UP
60mm DRÆNBAKKE
ROOF BUILD UP (GRASS B):
MEMBRANES
FLOOR BUILD UP SPORTS:
FLOOR BUILD UP SWIMHALL:
BUILD UP (HARD A
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY MEMBRANES
150 mm HIGH GRASS SOIIL/BUILD ROOF
UP
57
mm
sports
gulv
build
up
FLOOR BUILD UP CLASSROOMS:
15 mm KLINKE (TILE CERAMIC)
60 mm CONCRETE TILE
400
mm
kl.
40,
U-value:
0,10
60mm-30mm
DRÆNBAKKE
95
x
45
mm
SPARTRÆ
15 mm Magnesitgulve
150 mm LEVELING CEMENT
80 mm SKÆRVER / LETOP
MEMBRANES
300 mm BETON HOLE-DÆK
15 mm GIPS GULVPLADER (FIRE) (PLASTERBOARD)
150 mm LEVELING CEMENT
270 mm BETON HOLE-DÆK
2x3 mm
TAGPAP, AND AL
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
22 mm X-FINER PLYWOOD
270 mm BETON HOLE-DÆK
OR
400 mm - kl. 40, U-value:
400
mm - kl. 40, U-value: 0,10
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING) (DROPPED
CEILING)
FACADE BUILD UP:
100
MM
LYD
BATS
(SOUND
INSULATION)
150 MM ACOUSTIC INSULATION
250 mm REINFORCED CONCRETE
300 mm BETON HOLE-DÆ
100 x 80 mm wood facade lamellas
300 mm BETON HOLE-DÆK
22 MM LAMMELAS WOOD (CEILING)
30 mm LAMELLAS WOOD
28 mm wood spacer
100 MM LYD BATS (SOUND
INNER
WALLLIMTRÆ
A:
INNER WALL B: 100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
18 mm Amroc Rustikal (cement board)
INNER WALL C:
1450 x 185
mm
BJALKE INNER WALL C:
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
MM LAMELLAS
WOOD (
OR
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)30
(DROPPED
CEILING)
OR
15 mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS150 MM INSULATION FOR ACOUSTICS
mm X-FINER FOR MOUNTING THINGS
6 MM ALUMINUM (ALUPLADE)
INNER WALL A:
150 MM INSULATION FOR 15
ACOUSTICS
INNER WALL A:
FOR
ACOUSTICS 94x200 mm
ACOUSTICS
CLASSROOM
GANG ZONELIGNO
CLASSROOM
CLASSROOM
GANG
ZONE
FLASHING ZINK (IF WOOD) OR ALUMINUM
GANG
ZONE
VERTICAL
CORE
200-300 MM PRECAST CON
CLASSROOM
GANG
ZONE
94x200
mm structure
GANG ZONE150 MM INSULATION
VERTICALFOR
CORE
200-300 MM PRECAST
CON
CLASSROOM 150 MM INSULATION
GANG ZONE
structure

523

OUTSIDE

GULV SKOLE

GULV SVØMMEHAL

15 mm cementbaseret designgulv
3 mm lyddug for trinlyd
150 mm cementslidlag
270 mm beton huldæk
150 mm lyd batts
30 mm nedstroppet trælamelloft

15 mm klinke
150 mm cementslidlag
270 mm beton huldæk

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

Levetid enkelte bygningsdele:
Klinke: 100 år
Cementslidlag: 120 år
Betonhuldæk: 120 år

Levetid enkelte bygningsdele:
Cementbaseret designgulv: 100 år
Cementslidlag: 120 år
Betonhuldæk: 120 år
Akustikloft: 40 år
Drift udskiftningsfrekvens:
Akustiklofter skal efterses og dele bør
udskiftes over tid.
Drift vedligehold:
Samlet set er den mest sårbare del af
dækkonstruktionen akustikloftet, hvor
resten af bygningsdelens levetid er på
min. 100 år.

94x200 mm structure
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)

200 MM INSULATION
94x200 mm wood structure
VAPOR BARRIER
94x200 mm wood structure
200 mm INSULATION .
2X 13 mm PLASTER BOARD.

LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Byg:

Drift udskiftningsfrekvens:
Klinker skal efterses for skår.
Drift vedligehold:
Samlet set en meget robust bygningsdelens lmed en evetid er på min. 100 år.
Hvilket er nødvendigt i det meget hårdt og
krævende miljø som en svømmehal er.

FLOOR BUILD UP SWIMHALL:
15 mm KLINKE (TILE CERAMIC)
150 mm LEVELING CEMENT
270 mm BETON HOLE-DÆK
OR
250 mm REINFORCED CONCRETE

FLOOR BUILD UP CLASSROOMS:
15 mm Magnesitgulve
150 mm LEVELING CEMENT
270 mm BETON HOLE-DÆK
150 MM ACOUSTIC INSULATION
57 mm sports 30
gulv/gulvopbygning
Lydkrav?
mm LAMELLAS WOOD

GULV SPORTSHAL

94x200 mm structure
TREATED WITH TRANSLUCENT SEALANT
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
TREATED WITH TRANSLUCENT SEALANT
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
2x13mm GIPS(PLASTERBOARD)
WALL SOUND REQUIREMENTS
NEEDED
GLASS WALL SOUND REQUIREMENTS GLASS
NEEDED
15 mm BIRK X-FINER (Fire treated)
GLASS DOOR
GLASS DOOR

GLAS VÆG#1

VÆG #1

ROOF BUILD UP (GRASS C):
ROOF BUILD UP (GRASS B
800-1000 mm BUSHES TREES SOIIL/BUILD
UP
150 mm HIGH
GRASS SOI
60mm DRÆNBAKKE
60mm-30mm DRÆNBAKK
MEMBRANES
MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND ALL NECESSARY
MEMBRANES
2x3 mm
TAGPAP, AND AL
400 mm - kl. 40, U-value: 0,10
400 mm - kl. 40, U-value:
300 mm BETON HOLE-DÆK
300 mm BETON HOLE-DÆ
100 MM LYD BATS (SOUND INSULATION)
100 MM LYD BATS (SOUND
30 MM LAMELLAS WOOD (CEILING)30
(DROPPED
CEILING)
MM LAMELLAS
WOOD (

VÆG #2

2X13 mm gipsplader
200-300 mm beton elementvæg
INNER WALL C:
2X13 mm GIPS (PLASTERBOARD)
brandglas?
15 mm krydsfiner for ophængning
støvbinder
INNER WALL A:
150 MM INSULATION FOR ACOUSTICS
10ZONE
mm sikkerhedsglas
95 mm
regler
GANG
ZONE
VERTICAL CORE
200-300 MM PRECAST CON
GANG
94x200 mm structure
TREATED WITH TRANSLUCENT SEALANT
2x13mm GIPS (PLASTERBOARD)
Alu ramme pulverlakeret
LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
GLASS WALL SOUND REQUIREMENTS NEEDED100 mm isolering for lyd
GLASS DOOR
2x13mm gipsplader
Byg:
LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
15 mm birke krydsfiner (brandbehandlet).
Byg:
Levetid enkelte bygningsdele:
LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Betonvæg: 120 år
LCA vurdering på baggrund af SBI LCA
Levetid enkelte bygningsdele:
Byg:
Byg:
Vindue: 50 år
Drift udskiftningsfrekvens:
Levetid enkelte bygningsdele:
Skal ikke udskiftes
FLOOR BUILD UP CLASSROOMS:
Levetid enkelte bygningsdele:
Drift udskiftningsfrekvens:
Gips: 80 år
Drift vedligehold:
15 mm Magnesitgulve
Trægulv: 80 år
Hvert150
50. år
Krydsfiner: 50 år
Skal have støvbinder hvert 10. år. Bygnmm LEVELING CEMENT
Brandgips: 80 år
Drift vedligehold:
Stålregler: 100 år
ingsdelen er meget robust og kan holde i
270 mm BETON HOLE-DÆK
Krydsfiner: 50 år
Vinduesglas
rengøres
2 gange
om året.
Vindue: 50 år
min. 120 år.
150 MM
ACOUSTIC
INSULATION
30 mm LAMELLAS
WOOD
Limtræ: 100 år
Bygningsdelen
har en levetid
på min. 50 år.
Akustikloft: 40 år
Drift udskiftningsfrekvens:
Birkefiner udskiftes 5% hvert 5. år.
Drift udskiftningsfrekvens:
Drift vedligehold:
Akustikloftet er bygningsdelens svageste
Indvendige vægge males hvert 5. år.
del, grundet loftshøjden vil den ikke være i
Vinduesglas rengøres 2 gange om året.
stor fare for at blive ødelagt.
Bygningsdelen er robust og har en levetid
Drift vedligehold:
på min. 50 år.
Guld skal lakeres hvert 10. år men derudover er det en relativ robust bygningsdel der
er nem at vedligeholde.
Hovedkonstruktionen skal efterses hvert
20. år, men kan holde i op til 120 år.
95 x 45 mm spærtræ
15 mm brandgips
CLASSROOM
22 mm krydsfiner
1450 x 185 mm limtræs bjælke
100 mm lyd batts
22 mm trælameller

ROOF BUILD UP (GRASS C
800-1000 mm BUSHES TR
60mm DRÆNBAKKE
MEMBRANES
2x3 mm TAGPAP, AND AL
400 mm - kl. 40, U-value:
300 mm BETON HOLE-DÆ
100 MM LYD BATS (SOUND
30 MM LAMELLAS WOOD (
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INDRETNING
RUM EKSEMPLER, SKOLE
1 TIL 100

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

B

FÆLLESAREAL

KKFO

KKFO

KKFO

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

DOBBELT ANVENDELSE/KKFO

DOBBELT ANVENDELSE/KKFO

Baserummene er højloftede rum med store vinduspartier og et neutralt
miljø med naturlige materialer i form af trælameller. Rummene tager figur
fra U-formede vægge, der er trukkede væk fra facaden med akustisk glas,
hvilket vil give en god sammenhæng på tværs af hver etage. Rummene
har hvide vægge inde i baserummene, mens de er beklædt med krydsfiner.
Træet bringer en stærk materialitet til alle fællesrum og giver et varmt
interior, der er fyldt med skabe, hylder, nicher og vinduer. I fællesrummene
vil der være adgang til fleksible grupperum og plads til at hænge ud. Zonerne er steder eleverne kan udvikle projekter i ro og mag. Glasset i grupperummene lader lyset trænge ind og lægger op til fleksibilitet og interaktion
mellem klasserne. Fleksible vægge, gardiner, skydevægge og drejbare
glasvægge øger fleksibiliteten overalt på etagerne.

Dette rum kan anvendes til en bred vifte af forskellige funktioner, i
skoletiden kan det være et samlingspunkt for flere baserum, mens
det efter skole kan, grundet dets placering kan transformeres til at
være en del af de fleksible zoner.
Gardiner kan bruges til at opdele rummet i mindre zoner til gruppearbejde, mindre aktiviteter eller til intime opholdszoner.

Mulighed for hurtig og fleksibel omprogrammering.
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BASERUM

INDRETNING
RUM EKSEMPLER, OMKLÆDNING OG ADMINSTRATION
1 TIL 100

KONFERENCERUM
BRUSEOMRÅDE

SKOLE-ZONE

TEAMRUM A

PRINT

PERSONALERUM
SAMTALERUM

KONTOR U

PERSONALEFACILITETER

OMKLÆDNING M

TEAMRUM A

GARDEROBE
DEPOT

PRINT

MØDELOKALE

SAUNA

TEA KØKKEN

FODTØJ

TEAMRUM B

MØDELOKALE
PERSONALE
BRUSER

PERSONALE
BRUSER

OMKLÆDNINGSRUM FOR SVØMMEHALLEN

ADMINISTRATIVT OMRÅDE 1

ADMINISTRATIVT OMRÅDE 2

Dette er et intimt sted, hvor man skal føle sig godt tilpas og komfortabel
samtidig med at rummet skal leve op til høje funktionskrav. Gennem farver og materialitet giver rummene en rolig og afslappet stemning. Designet
skal sikre at flowet foregår naturligt og logisk, så både daglige brugere og
førstegangs besøgende nemt kan finde rundt på egen hånd efter at have
købt billetten i indgangen.

Administrationsfunktionerne er fordelt på de forskellige etager i
skoletårnet; de er placeret på de forskellige niveauer for at styrke
relationerne mellem elever og personale. De ligger som en forlængelse af klasseværelser og er en gradient fra fælles, semi-privat til
privat, så personalet har elev-fri områder. De adminstrative områder
har samme materialitet som resten af bygningen.

Alternativ indretning.
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6. LANDSKAB
INDSKOLNING

1. INTEGRERET SIDDEPLADSER SOM KUNST

5.

MELLEMSKOLNING

2. PERMEABLE BELÆGNINGER

2.

1.
UDSKOLNING

3. FORSKELLIGE OVERFLADER

3.
4.
OFFENTLIG

5.
4. INTEGRERET SIDDEPLADSER PÅ KANTER

IDROTTSFORENINGER
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5. MOBILE SIDDEPLADSER

LANDSKAB
UDENDØRS KONCEPT

VISION FOR LANDSKAB OG SKOLE
Skolegården er hjertet og fundamentet for den klassiske skole, som
vi kender den fra Danmark, et centralt rum hvor børn og voksne
samles omkring aktiviteter og deler information.
Den perfekte skolegård skal i dag imødekomme de mange nye
behov, som en moderne skole skal kunne tilbyde. Her skal der både
være plads til at løbe stærkt samt mulighed for mindre ophold med
tid til fordybelse og læring.
Befæstede arealer giver plads for nye aktiviteter og grønne arealer
skaber nærhed til naturen omkring os. Naturen skal være robust og
diverse for at skabe et frodigt rum for mennesker og dyr.
Vision er derfor at skabe en ny byskole med tæt kontakt til naturen
og med mulighed for fri leg og med mulighed for masser af læring,
sanserne bliver vakt af både planter og taktile materialer. Skolegården er åben 24/7 og bliver det nye sociale rum i byen. Det er
her man mødes barn som voksen.
På Amager Fælled er der program for alle. Her kan man lave bål,
ride, flyve med drage, løbe, cykle og bygge huler af naturens mate-

rialer. Derfor er intentionen med den nye skole at skabe nogle nye
rum med nye programmer, en robust ramme hvor programmer kan
skifte alt efter behov og ønsker. Til at skabe de nye rammer for de
nye programmer anvender vi naturen.
LANDSKAB I FLERE NIVEAUER
Landskabet er fordelt på tre niveauer; niveau 1, stueplan med tæt
kontakt til det omkringliggende landskab, niveau 2, taget på toppen
af sportsblokken og det sidste niveau, niveau 3 på toppen af tårnet.
De 3 områder er kendetegnet ved forskellige programmer, beplantningsstrategier og tilpasset forskellige aldersgrupper.
Strategien for beplantningen er at styrke områdets mikroklima med
en varieret natur som tåler slid fra de mange børn og besøgende
men samtidig også at arbejde med en række forskellige typologier
inspireret fra den omkringliggende natur, fra vild og uberørt natur til
dyrket og kultiveret natur.
Derudover er visionen at bruge beplantningen til at understrege en
særlig farvetone i de enkelte områder. Fra blå/Blågrønne/sølvfarvede kølige farver til intense pink/røde farver på det øverste tag.
For at skabe høj biodiversitet, men også for at skabe en række
forskellige rumligheder og markere et særligt sted i byen er skolen
inddelt i en række særlige biotoper;
1 - Pinetet mod nord, 2 - Engen mod syd, 3 – Hegnet mod vest og
øst, 4 – Skråningen, som bindeled mellem de forskellige niveauer
orienteret mod vest og øst, 5 - Fælleden på taget med plads til den

store boldbane og sidst men ikke mindst 6 - Frugtlunden på toppen
at taget med orangeri og skole haver.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pinet (En lille ”skov” af nåletræer)
Eng (Åbent område med høje græsser og urter, tåler at blive
oversvømmet, skal slås/høstes 1-2 gange om året).
Hegn - Det levende hegn med træer/buske, ophold og 		
cykelparkering
Skråningen – Orienteret mod vest og øst med sidde		
muligheder, klatring, trappe og vild natur
Fælled med den store boldbane
Frugthave m. Orangeri (6) og skolehaver

Programmer
a)
Løbebane
b)
Scene
c)
Natur og teknik
d)
Skure med grønt tag
e)
Vand/grøft
f)
Orangeri
g)
Skolehaver
Pinetet, Engen og Hegnet (Stueetagen) fungerer både som
velkomst for alle skolens besøgende samt som opholdsareal for
de yngre elever. Her er der skabt kontakt til den ”vilde” og robuste
natur som allerede findes på Amager Fælled. Hjemmehørende arter
af vilde æbler, brombær, hyld, slåen og mirabel samt vilde urter
og græsser udgør den ”vilde” natur. Beplantningen er med til at
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LANDSKAB
UDENDØRS KONCEPT

OVERORDNET BELYSNING

UDSTILLING

2.

BELYSNING INTEGRERET I APTERING OG KANTER

BREAK OUT ZONE

3.

1.

FUNKTIONSBELYSNING TIL LEGEPLADS OG SPORT
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UNDERVISNING

LANDSKAB
INDENDØRS KONCEPT

tiltrække og forstærke det eksisterende dyreliv på stedet og måske
endda tiltrække nattergalen som allerede findes i området.
1) Pinetet, er en lille ”Skov” som skaber ryg op mod det fremtidige
parkeringshus mod Nord. Pinetet består af en samling nåletræer.
Alle træerne er med markeret med navneskilte så børnene har
mulighed for at lære både det danske navn men også det latinske
navn. Nålene er overvejende valgt ud fra den blågrønne farvetone.
2) Engen, kendetegnet ved et åbent område med lave, krybende
buske, høje græsser og urter samt spredte træer. Engen indeholder
flere programmer. Helt mod syd er området dedikeret til natur og
teknik med bålplads, huggeblok og ophold. Engen kan tåle at blive
oversvømmet et par gange om året og fungerer derfor også som
skoleområdets regnvandsmagasin i tilfælde af ekstrem regn.
3) Hegnet, de levende hegn blev i sin brugt til at skabe læ for afgrøder, for skolen er hegnet med til at skabe kantzoner mod arealer
uden for skolens område og for at skabe læ mod vest og øst som er
Ørestadens dominerende vindretninger. Hegnet består af 7 hjemmehørende arter af eg, tjørn, rødel, grønel, ask, syren og røn det
levende hegn skaber transparent kant mod den omkringliggende

bebyggelse og skaber rum for cykelparkering og ophold.
4) Skråningen – skråningen sikrer adgang fra 2) Engen til 5)
Fælleden og videre op til 6) Frugthaven øverst oppe. Skråningen orienteret for den lavereliggende del mod vest fungerer som
siddetrin orienteret ud mod scenen. Mod syd bliver skråningen til
en klatrevæg og trappe. Mellem 5) Fælleden og 6) Frugthaven bliver
skråningen til terrasseret terrasse landskab med opholdsarealer for
indskolingseleverne.
Det nye skråningslandskab er inspireret af fælledens natur og
børnene kan her løbe rundt i større og mindre rum og opdage og
forundres over naturen og dens herligheder.
5) Fælleden er til holdsport og større gruppeaktiviteter. Boldbanen
er udlagt i kunstgræs og placeret i en kant af fælledgræs som tåler
hårdt slid. Græsser og urter er valgt ud fra robusthed og artsvariations, græsset skal kun slås/høstes et par gange om året. Langs
banen er der opsat siddepladser for tilskuerne. Der er fra fælleden
direkte adgang til klubben og Mellemskolen.
6) Frugthaven – beliggende på det øverste tag er en lille samling
frugttræer, hvori der er placeret et lille orangeri med spiselige planter. Omkring frugthaven og orangeriet etableres der højbede med
skolehaver til eleverne. Vi forestiller os, at dyrkningen af grøntsager
vil være med til at udvikle skoleelevernes forståelse for hvordan det
er at dyrke landskabet omkring os samt en forståelse for begrebet

Urban Gardening. Bistader placeres med frugttræerne.
Farverne er på taget domineret af varme farver, gul, orange, pink og
rød.
Ud over at fungere som frugthave vil den lille have med den intime
skala fungere som et område hvor de lidt ældre skoleelever kan
hænge ud og socialisere.
Denne zone har trappe og elevator adgang direkte til Udskoling, og
naturvidenskaben.
REGNVAND
Landskabet er designet til at vise klima- og naturindlæring og
derved naturligt genbruge regnvand, skaber levesteder for dyr,
forbedrer mikroklimatiske forhold, brækker vinden fra Fælleden og
tjener som et udendørs lærerum til elever og naboskab.
Grøftekanten langs cykelstien mod Royal Arena tiltrækker om
foråret, rørdrums samt frøernes kvækken om foråret.
Landskabet er designet til at vise klima- og naturindlæring og
derved naturligt genbruger regnvand, skaber levesteder for dyr,
forbedrer mikroklimatiske forhold, brækker vinden fra Fælleden og
tjener som et udendørs lærerum til elever og naboskab.
Robust beplantning af forskellige buske træer af pil, poppel og el.
Valget af træerne er hjemmehørende og kan tåle at blive beskåret
kraftigt. Hvilket gør arterne velegnet til hvor presset fra legende
børn er højt og intensivt. Vedet fra piletræerne kan derudover bruges til at lave pileflet og andet håndværk.

INDENDØRS LANDSKABS VISION
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7. DGNB

MILJØ:
VI BYGGER MED SÅ LAVT ET MATERIALE
FORBRUG SOM MULIGT FOR AT SÆTTE
DET MINDST MULIGE FODAFTRYK
RESOURCEFORBRUGSMÆSSIGT.

PROCES:
VI SCORER HØJT FORDI VI ER ET STÆRKT
INTERDISCIPLINÆRT DESIGNTEAM,
SOM SAMMEN HAR UDVIKLET
EN BÆREDYGTIG SKOLE PÅ ALLE
PARAMETRE.

VI BYGGER MED RENE MATERIALER
UDEN KEMI. FORDI VI ØNSKER EN
BYGNING DER ER SUND OG RAR AT
OPHOLDE SIG I.

TEKNIK:
BYGNINGEN ER DISPONERET FOR PLADS
TIL FORANDRINGER.
DET ER EN FLEKSIBEL BYGNING DER KAN
ÆNDRE FUNKTION OVER TID.

SOCIAL:
TILGÆNGELIGHED = RUMMELIGHED
BEGYNDER I BYGGERIET.
INDEKLIMA:
RENE NATURLIGE MATERIALER
UDEN KEMI, GIVER GODT INDEKLIMA
I KOMBINATION MED ET GODT
VENTILATIONSSYSTEM.
VI HAR EN KOMBINATION AF NATURLIG
OG MEKANISK VENTILATION.
KOMBINATIONEN GIVER MULIGHED
FOR HØJ GRAD AF BRUGERSTYRING
= HØJ TILFREDSHED OG HØJ GRAD AF
NATURLIG VENTILATION GIVER LAVT
ENERGIFORBRUG!

ØKONOMI:
LANG LEVETID OG LAVE
DRIFTSOMKOSTNINGER ER ESSENSEN AF
EN BÆREDYGTIG BYGNING.
VI BYGGER MED ROBUSTE MATERIALER
DER HAR EN LANG LEVETID.

ARENA KVARTERETS SKOLE’S TARGET
ER AT OPNÅ 60% I ALLE KRITERIER =
REFERENCE VÆRDIEN + 10%.
DERNÆST AT OPNÅ GULD SOM SVARER
TIL 65% SAMLET + 5% = 70% TOTALT.
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VI BYGGER OGSÅ SMART SÅ DET ER
NEMT AT ÆNDRE DEN FREMTIDIGE BRUG
AF BYGNINGEN. (SØJLE GRID SÅ DET ER
NEMT AT FLYTTE SKILLEVÆGGE).
DET ER MED TIL AT FREMTIDSSIKRE
BYGNINGEN OG GIVER DEN MULIGHED
FOR EN LANG LEVETID = LAVT
RESOURCEFORBRUG SET I DET HELT
STORE PERSPEKTIV.

DGNB
KONCEPT

DGNB:
Arena kvarterets skole skal DGNB certificeres. Ikke bare til sølv, men
til Guld og oven i købet til Guld med en margin. Det er et utroligt
modigt og ambitiøst mål, som vi gennem vores design har opnået.
Vi har løbende lavet DGNB screeninger af designet og præsenterer her
det mest optimale deisgn for at opnå DGNB Guld (med en margin).

DRIFTSOMKOSTNINGER essensen af en bæredygtig bygning. Vi
bygger med robuste materialer, der har en lang levetid. Byggeriet
bliver LCC vurderet over en 50 årig periode.

PROCES KRITERIET:
For at opnå den mest bæredygtige bygning er det vigtigt allerede på
et meget tidligt tidspunkt at have et designteam tilknyttet opgaven
som har forskellige kompentancer. Vi haft et rigtig stækt team
bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, konstruktionsingeniører,
vvs-ingeniører, civil ingeniører med ekspertise i simuleringer, entreprenør og DGNB konsulent. Derfor har vi kunnet lave en bæredygtig
bygning med et stærkt formsprog.

MILJØ KRITERIET:
Rene materialer, - der er fri for kemi.
Materialevalget for bygningen er rene og naturlige materialer.
Vi vil bygge uden: tungmetaller, stoffer, som henhører under biocid
forordning 528/2012/EF, farlige stoffer iht. CLP-forordningen
(1272/2008/EF), særligt problematiske stoffer (SVHC) baseret
på REACH (1907/2006/EG), PVC, organiske opløsningsmidler,
blødgøringsmidler og halogeneredeog delvist halogeneredekølemidler, halogeneredeog delvist halogenerededrivmidler. Fordi de er
kan: forårsage varig skade på helbredet, være kræftfremkaldende,
være giftige, forårsage permanente genetiske ændringer, være
skadelige for vandlevende organismer og være med til at nedbryde
ozonlaget.

ØKONOMI KRITERIET:
Helt i DGNB’s ånd er det vigtigt at kunne bygge billigt - bæredygtigt.
For et sundt miljø er ikke for de få der har råd. Men at bygge noget
der her og nu er billigt er ikke nødvendigvis billigt på den lange bane,
hverken for bygherre eller miljøet. Derfor er LANG LEVETID og LAVE

Vi bygger selvfølgelig med FSC certificeret træ og svanemærkede
produkter.
Når bygningen engang om mange år har tjent sin pligt, så vil så
mange materialer som muligt kunne blive genbrugt eller upcyclet.
Byggeriet bliver LCA vurderet over en 80 årig periode.

DGNB certificeringen er en certificering som omhandler forskellige
kriterier som alle griber ind i hinanden.

SOCIAL KRITERIET:
Godt indeklima kræver omtanke, fordi vi bygger med rene materialer uden kemi, kan skadelige emissioner fra byggeriet undgås, men
derudover er brugen af bygningen ligeså vigtig. Vi er gået med en
kombinationsløsning af naturlig ventilation og mekanisk ventilation
af to årsager.
1. den naturlige ventilation giver mulighed for høj grad af brugerstyring og hurtigt udskiftning af luft.
2. ved at have en kombination kan vi reducerer brugen af den
mekaniske ventilation = besparelse af energiforbrug. Det giver lave
driftsomkostninger.
Vi har udsyn fra alle klasselokaler med store vinduespartier, som
sikrer et godt dagslys og lysindfald. Derudover har vi nogle gode
udearealer som strækker sig hele vejen fra byfælleden og helt op
på taget hvor der både er taghave og sportsfaciliteter. Det gør at
tagfalden bliver et aktiv istedetfor et dødt teknikareal.
Planterne valgt til landskabsprojektet er hjemmehørende arter med
inspiration i Amager Fælled. Vi har sørget for en artsrighed der prioriterer biodiversitet og giver brugerne naturoplevelser på det helt
nære plan.
Grundet det sammensatte program vil bygningen være åben for of

TÅRN
TÅRN

Tårn: let adskillige og genanvendelige
facader.
Lette, genBeton søjle-dæk konstruktion. minanvendlige facader
imalt materialeforbrug = maksimal
Lette, gengenanvendelse af bygningen. ved endanvendlige facader
of-life scenarie kan søjler genbruges og
IDRÆTS- OG SVØMMEHAL
dæk og kerne nedknuses og genanLimtræs konstruktion
vendes.
Søjle dæk konstruktion

Økonomisk
kvalitet
Social

kvalitet

Miljømæssig
kvalitet

IDRÆTS- OG SVØMMEHAL
END-OF-LIFE SCENARIE:

TÅRN

IDRÆTS- OG SPORTSHAL

Områdets
kvalitet

Proces
kvalitet

Teknisk
kvalitet

IDRÆTS-OG SVØMMEHAL:
Lette, genanvendlige facader
let

adskillige og genanvendelige
facader.
Limtræskonstruktion kan genanvendes, eller gå til forbrænding.

Lette, genanvendlige facader

RUMMELIGHED BEGYNDER
I BYGGERIET.
Søjle dæk konstruktion

Limtræs konstruktion
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DGNB
BÆREDYGTIGHEDSDIAGRAM

Bæredygtighedsdiagram:
1. Solceller på taget, både i læringsøjemed for at vise hvordan man
producerer sin egen strøm, samt som tilskud til strømforsyningen.
2. LED-belysning med timer + rumføler for lavt energiforbrug.
3. Affaldssortering starter på klasseniveau.
4. Genvex-system, så varmen bliver genbrugt, der opnås derved et
minimalt varmeforbrug pga bygningens udformning.
5. Naturlig ventilation: pga. bygningens udformning opnås store
fordele ift. naturlig ventilation og genbrug af akkumuleret varme.

Den naturlige ventilation med brugerstyring = sikrer høj tilfredshed
og giver mulighed for hurtig udluftning
6. bygningen kobles på fjenvarmesystemet. som hovedsagligt bruges af opvarmning af bygningen i morgentimerne.
7. Centralt CTS system som samler alle systemer for optimal styring
af energiforbruget og fremtidig optimering. 8. Uddannet driftspersonale, der arbejder for energioptimering af bygningen. (I læringsøjemed kunne de også være med til at uddanne eleverne i den mest

energivenlige brug af bygningen).
8. For brandventilation, kan den naturlige ventilation også bruges
for hurtig og effektiv røgventilation.
9. Regnvand bruges til vanding af de grønne områder på grunden og
ledes derefter til byfælledens kanaler.
10. AFfald på terræn med tydelig pædagoisk skiltning.

SOLCELLER

ORANGERI

VEN. KØL

SKEL

SPORT

BYFÆLLEDEN
AFFALDSKONCEPT

CTS
FJERNVARME
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KANAL
TÅRN

FORBINDELSES ATRIUM

IDRÆTS- OG SVØMMEHAL

DGNB
KONCEPT

fentligheden også udenfor normal skoletid og det giver tryghed, fordi
der ikke vil være tomt efter kl 17.
Der er selvfølgelig tilgængelighed for alle = for rummelighed begynder
i byggeriet.

TEKNIK KRITERIET:

At bygge en bygning for at den kan eksisterer i 50 år er ikke særlig
bæredygtigt, det er derfor vigtigt at bygge en bygning der er fleksibel
og kan omdannes til andre formål. Hele tårnet med klasselokalerne er
bygget op over et søjle-dækprincip, der gør det nemt at flytte vægge
og omdanne rummene, Så en evt. fremtidig skoles ændrede behov
kan rummes, men også så bygningen evt. kan omdannes til kontorhus, kulturhus eller lign. hvis behovet for skole ikke er der mere.
Skakter o.lign er derfor disponeret for fremtiden her er plads til ændringer.
Driften ift. rengøringsvenlighed er også vigtig ift at designe en bæredygtig bygning. For lavt resourceforbrug ift rengøring i hele bygningens levetid betyder ligeså meget for miljøet som at bygningen i
opførelsen er materialebesparende. Vi vil i det fremadrettede arbejde,
arbejde tæt sammen med brugerne for at finde de mest optimale
løsninger.

DGNB CERTIFICERINGSPROCESSEN
FREMADRETTET:
Det er vigtigt for os at den fremadrettede DGNB certificeringsproces
er en ínvolverende proces, som sikrer at alle involverede parter har
et overblik over hvorfor deres aktioner er vigtige og at alle tager et
ansvar for at dokumenterer og samle point sammen for at opnå det
mest bæredygtige byggeri. For det er når vi samler alles kompetencer fra bygherre til håndværker at vi opnår gode resultater!
BIG har i samarbejde med Procedural.build udviklet et cloudbaseret
værktøj Track DGNB. Værktøjet sporer alle relevante dokumenter
og her kan alle ansvarlige personer i projektet hurtigt få et overblik
over status for deres påkrævede ansvar under DGNB-systemet.
Det hjælper integrationen af bæredygtighed i alle faser af projektet
og hjælper alle ansvarlige personer med at levere de nødvendige
dokumenter.
Det giver samtidig bygherre mulighed for hele tiden at kunne monitorerer processen og projektets fremskridt.

DGNB processen standser jo ikke ved indleveringen af tegningerne,
men fortsætter helt ud på byggepladsen. for gennem uddannelse af
håndværkerne på pladsen i hvordan man bygger bæredygtigt, håndterer støv, kemi og affald. får vi ikke alene et helstøbt bæredygtigt
byggeri, men også et byggeri som folk har bidraget til ikke bare vha.
deres arbejde men også via omtanke for miljøet. Selv når byggeriet
så står færdigt så stopper processen ikke bare der. Den fortsætter
ved det driftspersonale og de brugere som overtager bygningen.
For den skal finjusteres for at kunne yde sit bedste med det lavest
mulige energi- og materialeforbrug. Det giver et byggeri man er
stolt af og tager ansvar for.
DGNB processen er involverende og betragter byggeriets livscyklus
omkostninger over en 50 årig periode og materialernes livscyklus
over en 80 årig periode. Det er ret unikt og man får derfor som
bygherre et rigtig godt redskab til at vælge gode driftsikre, energireducerende, bæredygtige løsninger.

koncept for materialer og genanvendelse

3

1

1
2
HVIS VI SÅ
KUNNE ...

4

2

LIM

3

1) Lavt materiale forbrug/minimering af materiale og forbru.g
2) Genanvendelse - nem adskillelse af byggekomponenter - rene materialer - minimalt materiale er støbt sammen.

4

3) Ingen kemi - eller farlige indholdsstoffer! Rene materialer.
4) Robuste materialer, hvilket sikre minimal udskiftning/vedligeholdelse, som igne sikre
minimalt resourceforbrug.

TÆNK
DGNB

DGNB
GULD

1) Åben process, hvor alle rådgivere, bygherre, entreprenører bidrager til at gør eprojektet
mere bæredygtigt. 2) Alle tager ansvar 3) Cloudbaseret “track DGNB”, program hjælper med
at tracke DGNB-processen og hjælper alle til at forstå deres ansvarsområder samt at få at
leveret til tiden. Det hjælper også bygherre med et overblik i processen. 4) Samlet set ender
det med et fantastisk byggeri der “gror” ind i fremtiden og får brugerne til at tage vare om
frøet der er sået og får det til at vokse sig stort.
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Projekt-navn:

Arena Kvarterets Skole

DGNB Auditor:

Katrine Juul

Forklaring

Miljø

64,4%

Teknik

64,9%

Økonomi

66,7%

Proces

86,0%

Social

78,0%

Område

73,1%

Nr.

70,3%

Evalueringsmatrix // Undervisnings- og Børneinstitutioner 2016 // NUB16 // Ændringsdato Februar 2018 // Copyright DGNB GmbH // GBC

PRO1.1

PRO1.2

PRO1.3

Kriterium

Indikator

Kvalitet i forberedelsen af projektet

Checklist-point
(TLP - Auditor)
TLP
TLP
Kriterium Indikatorer
85,00

PRO2.1
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3

PRO2.2

35

Udvidet ideoplæg

2. Bæredygtighedsmål for projektet

20,00

35

Der er formuleret bæredygtigheds mål for projektet som sikres implementeret
undervejs i processen.

3. Brugerens indflydelse på energiforbruget

30,00

30

Alt udstyr er A+ og der indgåes green lease aftaler omkring leje-udstyr.

Integreret design proces

77,50

100
30,00

30

Der er etableret et interdisiplinært designteam på mindst 5 fagfolk incl facility
manager senest i dispositionsforslags fasen.

2. Brugerindflydelse

10,00

30

Bruger inddragelse under processen

3. Borgerdeltagelse

7,50

10

Indragende borger proces foretages.

4. Bæredygtighedsplan

30,00

30

Bæredygtighedsplan med økonomiske, sociale og tekniske aspekter, med
ansvarpersoner for hver del.

80,00

100

ENV1.1

3
Der er udarbejdet et energikoncept

1. Energikoncept

10,00

10

2. Vandkoncept

5,00

5

3. Optimering af dagslys/kunstigt lys

0,00

10

Der er udarbejdet et dagslyskoncept

4. Affaldskoncept

5,00

5

Der er udarbejdet et affaldskoncept

5. Målings- og overvågningskoncept

10,00

20

Der er udarbejdet et målings og overvågningskoncept.

Koncept til understøtning af bygningens
6. fleksibilitet i forhold til ombygning, nedrivning og
genanvendelse

10,00

10

koncept for nedrivning og demontering

Koncept til sikring af bygningens rengørings- og
vedligeholdelsesvenlighed

10,00

10

Der er udarbejdet et rengøringskoncept

Vurdering af alternative løsninger ved hjælp af
8.
livscyklusvurderinger, LCA

10,00

10

I processen laves løbende alernative LCA vurderinger af bygningsdele.

Vurdering af alternative løsninger baseret på
9.
levetidsomkostninger, LCC

10,00

10

I processen laves løbende alernative LCC vurderinger af bygningsdele.

10,00

10

Vand ledes iht lokalplan til områdets kanaler, der må ifølge program og
lokalplan ikke etableres forsinkelses bassiner.

Sikring af bæredygtighedsaspekter i forbindelse med
udbudsmateriale og ordretildeling

60,00

100

Der er udarbejdet et vandkoncept

50

Der er fokus på entreprenørfirmaernes integration af bæredygtighedsaspekter.

35,00

50

I tildelingskriterier for underentreprenører vægtes specifikt miljø og sundhed.

100

6. Naboinformation

15,00

15

7. Byggeteknisk udførelse

10,00

10

Dokumentation af kvalitet i udførelsen

Der udarbejdes en journal over byggevares milijørisici, med tilhørende
dokumenter der dokumenterer indholdsstoffer.

15,00

15

Der udføres både blowdoor og termografiske målinger

2.2 Måling af lydisolering/støjbeskyttelse

10,00

10

Der udføres målinger af luftlydisolation og trinlydniveau.

2.3 Fugtindhold i byggematerialer

15,00

15

Der udføres målinger af fugtindhold i byggematerialer.

2.4 Kontrol af udførelse af kloak

10,00

10

Der udføres tv inspektion for korrekt udførsel af kloak.

2.5 Radonmåling

5,00

5

2. Ozonnedbrydning (ODP)

65,00

100

Dette er projektets målsætning.

3. Fotokemisk ozondannelse (POCP)

65,00

100

Dette er projektets målsætning.

4. Forsuring (AP)

65,00

100

Dette er projektets målsætning.

5. Næringssaltbelastning (EP)

65,00

100

Dette er projektets målsætning.

Miljøricisi relateret til byggevarer

82,50

100

3

ENV1.3

Miljøvenlig indvinding af materialer

100,00

100

1

ENV2.1

Livscyklusvurdering (LCA) - Primærenergi

15,00

15

Der forekommer ikke jordforurening af jorden under byggeriet.

1

5

LCA er ikke udført for projektet det laves i de følgende faser. Det bruges aktivt
som værktøj i valget af materialer og deres indholdsstoffer

Dette er projektets målsætning.

3. Andel af vedvarende primærenergi

30,00

50

Dette er projektets målsætning.

Drikkevandsforbrug og spildevandsudledning

60,00

100

2

ENV2.3

Effektiv arealanvendelse

43,00

100

2

Koncept for affaldshåndtering på byggepladsen foreligger, og der afholdes
løbende kurser af folk der færdes på byggepladsen for at sikre at de kender
reglerne.
Byggeplads arbejdet planlægges således så støj og vibrationer undgåes såvidt
det er muligt, samt at det forgår i normal arbejdstid.

15

100

100

Der udfærdiges brugerhåndbog også omkring hvordan man optimerer
bygningens drift/lavere forbrug

15,00

56,00

Der er ikke brugt natursten i byggeriet

50,00

40

Miljøbeskyttelse på byggepladsen
4.
(miljøbeskyttelse af byggegrund)

50

2. Samlet forbrug af primærenergi (Petot)

40,00

3. Byggeplads med lavt støvniveau

50,00

100% af alt forskallingstræ er FSC certificeret

Dette er projektets målsætning.

3. Udfærdigelse af brugerhåndbogen

Der bruges den nyeste teknik til undgåelse af støv på byggepladsen,
heriblandt fugtige processer.

5

100

Alt tegningsmateriale opdateres efter det byggede, for fremtidig drift.

15

5,00

90% af alt træ er FSC certificeret

50,00

30

15,00

45

Der oprettes en Byggevare Miljørisici Journal for de primære bygningsdele, alle
indholdsstoffer kan på den måde dokumenteres og undersøges. Der er ingen
halogenerende og delvist halogenerende kølemidler i bygningen og alle
armaturer er godkendt til drikkevand.

1. Forbrug af ikke-vedvarende primærenergi (PEnr)

30,00

2. Lavt støj- og vibrationsniveau på byggepladsen

45,00

ENV2.2

2

LCA er ikke udført for projektet det laves i de følgende faser. Det bruges aktivt
som værktøj i valget af materialer og deres indholdsstoffer
Dette er projektets målsætning.

1.1

15

7

100

Detaljerede vejledninger omkring vedligehold og drift udarbejdes.

15,00

100
65,00

30

Minimering og sortering af affald på
1.
byggepladsen

65,00

Der udføres radon målinger af tætheden i terrændækket

1. Global opvarming (GWP)

30,00

100

Måling af lufttætheden og termografisk
undersøgelse

Livscyklusvurdering (LCA) - Miljøpåvirkninger

Opdatering af tegningsmateriale, skemaer,
2. beregninger og anden dokumentation, som
bygget

100,00

3
45

2. Anvendelse af natursten

2

100

mindre end 15 mangler pr 100.000 kr byggesum.

45,00

1. Vejledning om vedligehold, inspektion og drift

Byggeplads/Byggeproces

100,00

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Energiforbruget på byggepladsen monitoreres og kurser afholdes i hvordan
energiniveauet holdes nede.
Der oprettes en hjemmeside med mulighed for at få kontakt til kontaktperson
på byggepladsen. Herfra kan også udsendes nyhedsbreve til abonnenter
(=naboer).

ENV1.2

2

25,00

100,00

15

1.1 Forskallingstræ

Integration af bæredygtighedsaspekter i
2.
tildelingskriterierne

Max

15,00

1. Anvendelse af træ og træmateriale

Integration af bæredygtighedsaspekter i
1.
udvælgelseskriterierne

Vejledning om vedligehold og brug af bygningen

TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

5. Energiforbrug på byggepladsen

2.1

3

1. Interdisciplinært designteam

Vurdering og optimering af kompleksitet i planlægningen

Indikator

Dokumentation af de anvendte materialer og
1.
hjælpestoffer

35,00

10. Koncept for klimasikring

PRO1.5

100

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

1. Indledende rådgivning

7.

PRO1.4

Max

Vægtnings
faktor

Nr.

Kriterium

Beregnes automatisk

Skal udfyldes

Checklist-point
(TLP - Auditor)

Samlet score

Vægtnings
faktor

Projekt-/kontrakt nr.:

Anvendelse af "genbrugsarealer" vs.
anvendelse af ubebyggede arealer

Her arbejdes målrettet for reducering af drikkevandsforbrug

15,00

25

Arealet har før været brugt som parkeringsplads.

2.1 Graden af jordforurening

2,50

10

Ingen nævneværdig forurening

2.2 Natur- og miljøforhold ved rensning

2,50

10

Da der ingen nævneværdig forurening af grund er der ingen grund til
oprensning

2.3 Grundens biofaktor

8,00

25

Grundens biofaktor 0,73

2.4 Bevaring af træer

0,00

10

Der er ingen træer vi kan bevare

15,00

30

Der bortkøres maks 30% jord

3. Jordbalance og jordhåndtering
ECO1.1

Bygningsrelaterede levetidsomkostninger

68,72

100

3

ECO2.1

Fleksibilitet og omstillingsevne

70,00

100

2

Her er lavet en foreløbig vurdering af omkostningerne

Copyright DGNB GmbH
27-05-2019
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Indikator

Checklist-point
(TLP - Auditor)
TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

Brugernes muligheder for styring af indeklimaet

TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

Max
100

2

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

NA/SBA 0.6

2. Fri rumhøjde

15,00

15

fra rå gulv til rå loft er der 3,6 m.

1. Ventilation

30,00

30

Behovsstyret system i hvert rum/zone. Samt system der viser hvert rums CO2
niveau.

4. Vertikale adgangsveje

5,00

10

Der er 600 m2 etageplan pr adgangskerne

2. Solafskærmning (udvendig eller ml. ruder)

0,00

20

Solafskærmning som fast udvendig solafskærmning.

10

Bygningen kan omdannes til mindre lejemål med maks 400 m2 etageplan pr.
Adgangskerne.

3. Blændingsafskærmning

0,00

15

Solafskærmning som fast udvendig solafskærmning.

10

Ingen bærende facader, indervægge er ikke bærende, stabiliserende vægge
på maks en side af teknikskakte.

4. Temperaturer i fyringssæson

0,00

15

Solafskærmning som fast udvendig solafskærmning.

5. Temperaturer i sommerperioden

15,00

15

Brugerne kan selv regulerer temperaturen i de enkelte rum, med maks 3
grader.

6. Styring af elektrisk belysning

15,00

15

Mulighed for overstyring af bevægelses sensorer og differentierer lyset i rum
med flere funktioner.

10,00
10,00

SOC1.5

7.1 Tekniske installationer, ventilation/klimateknik

7,50

10

Det kræver mindre ombygninger at tilpasse ventilation/klima teknik ved
ombygning.

7.2 Tekniske installationer, køling

7,50

10

Det kræver mindre ombygninger at tilpasse køle teknik ved ombygning.

7.3 Tekniske installationer, varme

7,50

10

Det kræver mindre ombygninger at tilpasse varme teknik ved ombygning.

7.4 Tekniske installationer, afløb

0,00

10

Det kræver mindre ombygninger at tilpasse afløbsinstallationer ved
ombygning.

Robusthed

60,43

100

SOC1.6

2

Kvalitet af udearelaer

60,00

92,50

100

2
100% af tagfladerne aktiveres til enten teknik (ventilation, solceller osv.) eller til
ophold.

1.1 Aktivering af tagflader

15,00

15

1.2 Tagbeplantningens type

2,00

6

Min 120 mm opbygning for sedum hvor tagene er begrønnede.

1.1 Levetid facade

7,50

10

Levetid for let facade ml. 45 og 60 år.

1.4 Bygningsintegrerede udearealer

5,00

5

Forbindelses atrium

1.2 Levetid tag

1,00

10

Levetid for tag er under 45 år

1.5 Udendørs opholdsarealer i stueetagen

6,00

6

der er udendørs siddemuligheder langs facaden og legepladser i stue-etagen.

1.3 Levetid vinduer og yderdøre

7,50

10

Levetid for let facade ml. 45 og 60 år.

1.6 Beplantning på facader

0,00

3,5

Orientering af bygningsrelaterede friarealer, tag1.7
og facadearealer i forhold til verdenshjørner

7,00

7

Fra opholdsarealer på taget er der udsyn mere end 180 grader og til min to
modstående verdenshjørner. Fra tårn er dre 360 graders udsyn.

Designkoncept til integrering af nødvendige
tekniske opbygninger

5,00

5

Tekniske installationer er afskærmet på en måde så det indgår i den
arkitektoniske helhed.

Ingen planter på facaden

2. Robuste løsninger

15,00

25

Der er udarbejdet en risikovurdering af sårbare bygningsdele med
tilhørende risikoerklæring. Principperne bag konstruktiv træbeskyttelse er fulgt.
Principperne for ’Vis Vand Væk’ er fulgt.

3. Passive designstrategier

20,00

30

Der er gennemført passive designtiltag for sikring af indeklima og lavt energi
forbrug.

2.1

4. Kvalitet af lokalisering

9,43

15

Sum fra SITE points

2.2 Designkoncept for udendørs anlæg

15,00

15

2.3 Beplantningstype på terræn, tag og facade

5,00

5

Primært hjemmehørende arter.

2.4 Driftsaftale eller plejeplan for beplantningen

5,00

5

Der foreligger en driftsplan for beplantningen ved bygningens ibrugtagelse.

2.5 Social anvendelse af udearealer

7,50

7,5

Uderummet er åbent for alle også udenfor skolens normale åbningstid, der er
mulighed for alle aldersgrupper at benytte anlægget, der er både
sportsaktiviteter, opholdsarealer og legepladser. Udeområderne er en
forlængelse af byfælleden

2.6 Koncept for forbedringer af mikroklimaet

10,00

10

Udearealerne bidrager til at forbedre mikroklimaet.

10,00

10

Siddepladser og liggemuligheder, legepladser, områder til sport og spil,
bålplads, vandpytter, beplantning til beskyttelse mod vind.

Termisk komfort

80,00

3.

100

Asymmetrisk strålingstemperatur og
gulvtemperatur/vinterperiode (kvalitativ)

5
30

Da en del af ventilationen bygger på naturlig ventilation kan vi ikke opnå fulde
point. Hensynet til lavt energi niveau og brugerstyring vægter højere.

10,00

10

Da vi har en kombination af naturlig og mekanisk ventialtion kan vi styrer hvor
meget træk der kan accepteres.

10,00

10

Dette er target points

20,00

2. Træk/vinterperiode (kvalitativ)

4. Operativ temperatur/sommerperiode (kvantitativ)

20,00

30

Da en del af ventilationen bygger på naturlig ventilation kan vi ikke opnå fulde
point. Hensynet til lavt energi niveau og brugerstyring vægter højere.

5. Træk/sommerperiode (kvalitativ)

10,00

10

Da vi har en kombination af naturlig og mekanisk ventialtion kan vi styrer hvor
meget træk der kan accepteres.

10,00

10

Dette er target points

6.

SOC1.4

Indikator

15

1. Operativ temperatur/vinterperiode (kvantitativ)

SOC1.2

Kriterium

7,50

6. Konstruktion

SOC1.1

Nr.

1. Arealudnyttelse

5. Fleksible planløsninger

ECO2.2

Max

Checklist-point
(TLP - Auditor)

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Vægtnings
faktor

Kriterium

Vægtnings
faktor

Nr.

Asymmetrisk strålingstemperatur og
gulvtemperatur/sommerperiode (kvalitativ)

Indendørs luftkvalitet

85,00

100
45,00

50

Vi ønsker ingen kemi i vores bygning og arbejder med rene materialer der ikke
afgifter over tid. Indenførs kuftkvalitet : Indikator 1. TVOC ≤ 3000 [µg/m³] og
Formaldehyd ≤ 100 [µg/m³] skal overholdes.

2. Ventilationsrate

40,00

50

Her er vi gået ind med normale forventninger da vi har et kombisystem af et
mekanisk og naturligt ventileret hus.

72,50

SOC1.7

3

1. Flygtige organiske forbindelser (VOC)

Visuel komfort

2.8

100

3

1. Dagslys i bygningen

10,00

15

Variationen i rumtyperne er ret stor og der er derfor som gennemsnit størrer
end eller lig med 0.5% dagslys i bygningen som helhed.

2. Dagslys i rummene

10,00

15

Der er udført simulation og bygningen har mere end 2,5%, men da vi ikke har
åbninger i loftet kan vi ikke opnå maks point.

3. Udsyn

5,00

15

Gardiner

4. Ingen blænding ved dagslys

7,50

10

Blændingsafskærmning ved gardin, der kan mørklægges ved smartboard.

5. Ingen blænding ved elektrisk belysning

5,00

5

6. Lysfordeling fra elektrisk belysning

15,00

7. Farvegengivelse
8. Sollys

SOC2.1

Kendetegn ved udearealernes
indretningselementer

Tryghed og sikkerhed

80,00

100

Tilgængelighed for alle, et beplantningskoncept med hovedsalig
hjemmehørende arter, biodiversitet der fremmer dyrelivet, visuel kontakt fra
alle klasselokaler og forbindelses atriet til udendørsarelaer.

1

1.1 Overskuelige veje og parkeringspladser

20,00

20

Åbent indkig, parkeringsarealer i p-hus som også er åbne og overskuelige, der
er åbne og overskuelig adgangsveje til bygningen.

1.2 Vejbelysning af adgangsveje og parkering

10,00

20

Adgangsveje og parkeringspladser overholder ”Belysningsklasse E2”

1.3 Adgangsveje til cykelparkeringspladser

10,00

20

Cykelparkeringspladser med korte adgangsveje overholder
”Belysningsklasse E2”

1.4 Stier og opholdsaraler

20,00

20

De vigtigste stier/opholdsarealer overholder ”Belysningsklasse E2”

1.5 Åbenhed og overblik

20,00

20

Der er åbenhed og overblik over udendørs opholdsarealer, så der er
mange muligheder for, at andre kan se, hvad der foregår.

Tilgængelighed

72,50

100

2

Bygningsreglementets krav skal overholdes

1. Minimumskrav

10,00

25

Bygningen lever op til BR18's krav til tilgængelighed

2. Parkering, afsætning og adgangsveje

7,50

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

3.1 Adgangsveje i bygning (generelt)

5,00

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

Bygningen simuleres i de følgende faser så vi får det mest optimale elektriske
lys.

3.2 Adgangsveje i bygning (døre)

10,00

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

15

Der laves design strategi for lyssætning og inddeling af zoner der understøtter
lokalernes funktioner.

3.3 Adgangsveje i bygning (trapper)

5,00

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

10,00

15

Farvegengivelse i primære arealer RA størrer end 90, farvegengivelse ved
kombination af solfilm og vinduesglas RA størrer end 95.

3.4 Adgangsveje i bygning (elevatorer)

5,00

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

10,00

10

Simuleringen viser at 91% af bygningens fællesarealer har over 4 timers
sollys. (Forbindelses atriet er her simuleret)

15,00

20

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

4. Toilet og baderum
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Indikator

Checklist-point
(TLP - Auditor)
TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

0,00

5

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

Auditorier og andre lokaler med fastmonterede
7.
siddepladser

5,00

5

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

8. Udearelaer og legepladser

5,00

10

Vi lever op til SBI anvisningen niveau B

6.

SOC2.3

Faglokaler m.m. med fastopstillede
arbejdspladser

Offentlig Adgang

100,00

100
40,00

40

Bygningens udearealer er åbne for offentligheden.

3. Abning af faciliteter i bygningen for omverdenen

30,00

30

Der er sportsfaciliteter der er åbne for offentligheden.

4. Mulighed for udleje af lokaler til udenforstående

30,00

30

Offentligheden har mulighed for at leje lokaler i bygningen.

Forhold for cyklister

54,00

100
3,00

TEC1.1

1

5,00

10

Cykelparkeringspladserne starter min 35 meter fra hovedindgangen.

Cykelparkeringspladsernes afstand i forhold til
1.2.2
hovedindgangen/indgange

12,00

15

Cyklerne kan låses til stativet, de er overdækkede, gennemsnitlig belysning
min. 150 lux.

1.3 Cykelparkeringspladsernes indretningsniveau

19,00

25

der er lademulighed for elcykler, der er mulighed for parkering af ladcykel, der
er cyeklværksted stillet til rådighed for personalet.

2.1 Tilbud og muligheder for cyklister

15,00

20

Adgang for bad, adgang til aflåseligt skab, adgang for omklædningsrum

TLP
TLP
Kriterium Indikatorer
7,00

17

2.4.1 Visuelle relationer til omgivelserne

2,50

5

2.4.2 Udsigt

0,00

10

2.5 Indendørs orientering

4,00

6

2.6 Integreret udformningsdesign/møblerbarhed

13,50

20

2.7 Depot- og opbevaringsarealer

10,00

10

Brandsikring og sikkerhed

100
20,00

20

Ja

1.2 Konkurrenceproces

0,00

40

evalueres ikke da det er en totalentreprise konkurrence

1.3 Implementering af det vindende projekt

0,00

30

evalueres ikke da det er en totalentreprise konkurrence

1.4 Udpegning af designteamet

0,00

10

evalueres ikke da det er en totalentreprise konkurrence

2.1 Gennemførelse af en totalentreprisekonkurrence

20,00

20

Arkitektonisk kvalitet vægtes med min 20% og maks 40%

2.2 Vægtning af arkitektonisk kvalitet

40,00

40

ja

2.3 Mulighed for variation i løsningsforslag

40,00

40

Stor arkitektonisk frihed til udfyldelse af opgaven.

3. Jurybedømmelse

0,00

100

evalueres ikke da det er en totalentreprise konkurrence

4. Forudgående variantundersøgelse

0,00

20

evalueres ikke da det er en totalentreprise konkurrence

TEC1.2

SOC3.3

Bygningsintegreret kunst

100
5,00

20

0,5 % af den samlede byggesum er afsat til bygningsintegreret kunst.

2. involvering af kunstnere og kunsteksperter

20,00

40

Hensyntagen til up-coming og eksperimenterende kunstnere.

3. Offentliggørelse

20,00

40

Skiltning af kunstværket, samt indbydelse til indvielsesarrangement.

4. Alternativ dokumentation

0,00

10

evalueres ikke da vi har kunst i bygningen.

63,00

100
8,00

8

Fællesfaciliteter og opholdsarealer inde i
bygningen

3,00

3

Der er en stor variation i forskellige rumlige zoner i bygningen. Åbent atrium,
nicher, mødelokaler, udvidede gangzoner osv.

1.2.2 Multifunktionelle rum

6,00

8

Fællesrum med hvilesteder, samvær og kommunikation. Mange stikkontakter
og netværkstilslutninger.

1.2.3 Supplerende tilbud for brugerne

3,00

3

Adgang til bibliotek, svømmehal og sportshal.

6,00

10

2.2.1

Forudsætninger for at adgangsveje kan bruges
til andre anvendelser

TEC1.3

2

Bygningstypens mulighed for differentieret
anvendelse

1.2.1

Pga af 'ingen sko på politik' er der ikke mulighed for udgang til udearealer fra
undervisningsarealerne i stueetagen.
tydelig skiltning og vertikal orientering
Der foreligger integreret indretningsdesign af: Radiatorer/varmeflader,
Ventilationselementer, Markeringer af redningsveje,
Brandslukker/slangevindere, Nødbelysning, Kabelkanaler, Inspektionsluger,
melderør mm., Vindueskarm, Gardiner, Kunstig belysning. Samt et afstemt
farve og materiale koncept. koldtvandsvaske udenfor toiletter til fyldning af
Arealer til udstilling af elevers værker, plads til opbevaring af udstyr der ikke er
i brug, aflåselige depotrum i gangarealer, alle elever har et aflåseligt skab med
plads til cykelhjelm og computer.

Nicher i gangzoner er udformet som kommunikations og indlæringszoner med
tilsvarende udstyr, Der er præsentationsmuligheder til elevernes projekter,
garderobe så overtøj ikke fylder i klasseværelserne.

TEC1.4

2

2.1 Ekstra brandsikring

25,00

30

Ekstra brandsikring som ABA, varslingsanlæg, afmærkning af brandslukkere
o.lign. Med selvlysende materialer, brandmandselevator, drift og
vedligeholdelses manual.

2.2 Brandteknisk dimensionering

0,00

30

de retlige brandbestemmelser er opfyldt

3.1 Beredskabsplan

10,00

10

Der foreligger bederedskabsplan

3.2 Tekniske sikkerhedsanordninger

30,00

35

12,00

15

Sikkerhed uden for almindelige arbejds- og
åbningstider

Akustik og lydisolering

57,50

100
7,50

Der er taget forholdsregler for indbrud i stueetagen, der forefindes ikke pvc
eller andre ting der kan danne uønsket eller farlig røgudvikling i forbindelse
med brand.
Bygningen er overvåget, der er begrænset adgang efter normal åbningstid,
aflåste renovationsrum for forebyggelse af pyroman brande.
3
Den akustiske værdi ligger mellem 0,4 og 0,5

10

Der er akustiks lydregulering på 1,1 gange gulvareaet i bibliotek,
personalerum, kontorer og flerpersonersrum. Akustik reguleringen sidder
fordelt med 70% på loft og 30% på vægge.
Tnominel = 0,2 ꞏ log (V) + 0,25
T/Tnominel < 0,8 eller 1,2 < T/Tnominel

Flerpersonkontorer, personalerum,
1.2
forberedelsesrum, bibliotek mv.

7,50

10

1.3 Auditorier

5,00

10

1.4 Kantiner, aulaer mv.

2,50

5

2.1 Luftlydisolation

5,00

15

≥ 55 dB

2.2 Trinlydisolering

0,00

10

Evalueres sammen med bygherre hvad der kræves

2.3 Lydisolering med udefrakommende støj

5,00

10

Her overholder vi min 38DB

2.4 Støj fra tekniske installationer

5,00

10

Støj fra tekniske installationer maks. 35 DB

20,00

40

Grænseværdier jf. Tabel 3.4 / 4.4 i ”Vejledninger om lydforhold”

Klimaskærmens kvalitet

57,50

100

Den akustiske værdi ligger mellem 0,6 og 0,8

2

1. Isoleringskrav for bygningsdele

20,00

30

Vi har forudsat følgende u-værdier i vores konstruktion: Loft 0,15, ydervægge
0,20, terrændæk 0,12, døre, vinduer og ovenlys 1,2

2. Linjetab

10,00

15

Vi har forudsat følgende u-værdier for vores linietab: Fundamenter for
bygninger med 3 eller flere etager 0,35, Samling mellem ydervæg og vinduer
eller yderdøre 0,05, Samling mellem tagkonstruktion og ovenlys 0,15.

7,50

15

Transmissionstab på 6,0 w/m2

4. Fugtsikring

10,00

10

Der benyttes kun almindelig kendte konstruktionstyper som er fugtsikre.

5. Lufttæthed, infiltration q50

5,00

15

Dette kan først evalueres når bygningen står færdig.

6. Vinduernes energimærke

5,00

15

Vinduer med en maks overfladetemperatur på 9,3 grader

3.

Undervisningslokalerne kan anvendes til forskellige anvendelsesformål, der er
transperante synsakser, så man kan se på tværs, der er foldevægge og
forbindelser/adskillelser så rummene kan bruges på forskellige måder.

1.1

Da bygningen ligger i bymæssige omgivelser er der kun udsigt til grønne
gade/gårdrum.

De retlige brandbestemmelser er opfyldt.

1

1. Finansielle midler til bygningsintegreret kunst

Plandisponering

Kravene til lydisolering i gangarealerne er de samme som i klasseværelserne.
Der er udvidelses nicher, gallerier,. Der er siddepladser i egnede fremspring,
bænke, og trin.

20

3. Rumakistik generelt
45,00

100

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

20,0

3

1.1 Gennemførelse af en arkitektkonkurrence

97,00

1.1 Enkeltpersonkontorer og møderum

SOC3.2

Max

2.2.2 Opholdskvalitet i adgangsvejene

3.3
100,00

Indikator

1. Basisindikator

1 cykel pr 4 uddannelsesplads, dertil kommer parkering for personale og
brugere af svømmehal og idrætsfaciliteter. Ialt 740 cykel p-pladser til alm.
cykler og ladcykler.

40

1.2.1 Cykelparkeringspladsernes placering

Arkitektonisk kvalitet

Kriterium

1

2. Åbning af udeanlæg for omverdenen

1.1.2 Antal cykelparkeringspladser

SOC3.1

Nr.

5,00

5. Reception og serviceareal

SOC2.2

Max

Checklist-point
(TLP - Auditor)

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Vægtnings
faktor

Kriterium

Vægtnings
faktor

Nr.

Dimensionerende transmissionstab for
klimaskærmen

De tekniske systemers tilpasningsevne

67,50

100

1

Alle komponenters tilgængelighed i
1.1 teknikcentralen med henblik på modernisering
og en senere udskiftning

10,00

15

1.2 Planlægning

5,00

5

1.3 Tilgængelighed i vertikale skakter

10,00

10

God tilgængelighed for udskiftning/modernisering
Ekstra pladsreserver i teknik centralene
Der er god tilgængelighed
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Indikator

Checklist-point
(TLP - Auditor)
TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

1.4.1 skakter til VVS, el- og itforsyning

5,00

10

1.4.2 Ventilationsskakte

2,50

5

SITE1.3

Elevator overhøjde om maskinrum er dimensioneret til fremtidig modernisering.

12,5

Her er dimensioneret med fremløbstemperatur fra fjernvarme på højst 60
grader.

2.2 Kølesystem og kølefordeling

0,00

12,5

Vi har ikke køling i bygningen

15,00
10,00

Vedligehold og rengøringsvenlighed

87,50

BMS/CTS systemet har åbne og standardiserede protokoller

10

Der etableres så meget som muligt i et samlet CTS system, for at sikre at
energiudnyttelsen bliver så høj som mulig.
2
De bærende konstruktioner er vedligeholdelsesfrie, Hvor de ikke er
vedligeholdelsesfrie er de fritliggende.

15

10,00

2.1 Vinduer og glasfacader

15

100
15,00

1. Bærende konstruktioner

De udvendige vinduer er relativt lette at komme til at pudse.

20

3.1 Gulvbelægning

10,00

10

Gulvbelægningen er meget tolerant overfor tilsmudsning og nem at rengøre.

3.2 Smudsopsamlingszone

20,00

20

Min 4 meter smudopsamlingszone

3.3 Rengøringsvenlig indretning

22,50

25

Koncept for nem rengøring er implementeret i designet.

3.5 Beskyttelse af vægflader

10,00

10

Overflader er valgt så de er robuste og kan klare slid

Egnethed med henblik på nedtagning og genanvendelse

35,00

Arbejdsindsats ved nedtagning af
bygningsdelen

100
40

Nem adskillelse for 1/3 af bygningsdelene, svær til middel for resten.

2.1 Koncept for nedtagning og genanvendelse

20,00

30

Generlt deisgnkoncept for nedtagning og genanvendelse

2.2 Vurdering af materialernes ressourceudnyttelse

5,00

30

Vurdering af end of life behnadlinger med alternativer

Commissioning

50,00

100

50,00

50

2. Commissioning-processen

0,00

70

50,00

TLP
TLP
Kriterium Indikatorer

SITE1.4

Trafikforbindelser

Max

50,00

Det evaluerede projekt vil få en positiv indvirkning på området

50

81,00

100

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

3

Placeringen af det nærmeste stoppested for et
1. offentligt transportmiddel

11,00

20

400 meter fra metro og busstop, både bus og metro, de kører med 15 mins
interval, Metro er det mest benyttede, metro har hurtig skinneforbindelse.

2. Områdets dækning af cykelstier

30,00

30

Rigtig god over regional dækning for cykler, via stinet og cykelstier.
Krydsningspunkter gennemgåes for sikring af 'sikker skolevej'

5. Transportkoncept, trafikkoncept

25,00

30

Der foreligger et trafikkoncept og lokalplan der er maks 7 år gammel,
derudover er området allerede næsten fuldkommen udbygget. Der er kiss n
ride i parkeringshus ved siden af skolen.

6. Parkeringskoncept

15,00

20

Der er p-pladser til handicappede, taxa, og i p-hus ved siden af skolen, masser
af pladser for brugere af skolen, svømmehallen og idrætshallen.

Adgang til faciliteter i nærområdet

50,00

100

2

1. Påkrævet/meget relevant

10,00

30

Fields, supermarked i bygning lige ved siden af, cafe i bygning ved siden af, i 8tallet, Burger King i bygning ved siden af.

2. Ønskeligt/også relevant

20,00

90

Kalvebod fælled skole, fitness center i fields, Royal arena, skjøtehal, biograf v
fields, cafe, sportsfacilitet

3. Parker

20,00

20

Området ligger lige op ad grøn kile, der er legepladser på grunden selv og
Amager fælled ligger 300 meter nede af vejen

2

Måling og registrering, indregulering og
1.
performance-test

Dokumentation med miljøvaredeklerationer (EPD)

Indikator

1

10,00

1.

TEC1.8

Der er min 10% overkapacitet i ventilationsskakte

5,00

Systemintegration - tilstand og mulighed for
udbygning

Kriterium

2. Bygningens indflydelse

2.1 Varmesystem og varmefordeling

3.2 Integration af funktioner i et overordnet system

TEC1.7

Der er min 10% ekstra plads i teknikskakter.

5

3.1

TEC1.6

Nr.

5,00

1.4.3 Elevatorskakte

TEC1.5

Max

Checklist-point
(TLP - Auditor)

Kommentarer / Bemærkninger AUDITOR

Vægtnings
faktor

Kriterium

Vægtnings
faktor

Nr.

Der er udarbejdet en plan for måling og overvågning af de tekniske
installationer, hvor det er sikret at der er opsat tilstrækkeligt antal målere til at
funktionen af installationerne kan testes. Alle anlægsdele er underkastet en
funktionstest, desuden er der gennemført tværfaglige og systemorienterede
performance tests.

100

1

100

2

Der samles som minimum 5 EDP'er for det samlede byggeri

Områdekvalitet
SITE1.1

SITE1.2

Mikroområde

57,50

1. Storm

15,00

15

2. Oversvømmelse

7,50

20

3.1 Udeluft - partikler

2,00

5

3.2 Udeluft - Ozon

0,00

5

3.3 Udeluft - Kvælstofoxid

3,00

5

4. Udendørs støjniveau

10,00

20

5. Jordbundsforhold

15,00

15

6. Terrænsænkning / jordskred

0,00

5

7. Radon

5,00

10

Områdets og kvarterets image og tilstand
1. Ekspertudtalelse

100,00

100
50,00

Ruhed ifølge vindresourcekort klasse 2-2,5
Der er ikke Bluespot på grunden og der sker oversvømmelser sjældenere end
hvert 50 år
Målestation København 1259. Finstøv-PM10, 21 dage (15-21)
Målestation København 1259. Ozon 8 timer (124)
Målestation København 1259. NO3 (15,6)
Der er mindre end 65 DB vejstøj fra de omkringliggende veje.
Regionen har kortlagt grunden på vidensniveau 1
Forøget risiko for sætning
1-3%, klasse 2

2
50

Ekspertudtalelse med overvejende positiv evaluering
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8. EKSTERNE FAKTORE

VIND

Derudover kan vi se, at hvis vi placere et stort volumen tæt på Royal
Arena forværres den eksisterende vindtunnel samtidig med at alt
grønt areal mellem bygningen og den syd-sydvestlige del af sitet
bliver relativt forblæste. Derimod kan vi se, at hvis vi trækker volumet tilbage på sitet og giver plads ud mod Arenaen og Byfælleden
så skaber vi et langt mindre vindfyldt site, men passagen igennem
bygningen skaber en ekstra kraftig tunnel.

900

Ud fra de nedenstående diagrammer kan vi se, at vinden kommer
fra hovedsageligt fra vest på vores site. Derudover er der en tendens til at vinden smyger sig langs Royal Arenas facade og skaber
en vindtunnel bagom det tænkte parkeringshus nord for vores site.

1500

1200

Derfor har vi valgt at trække bygningen tilbage på grunden, så vi får
legepladser med sol og mindre vind.

FORVÆRRET VINDTUNNEL MOD ROYAL ARENA OG LANGS
KANTEN AF SITET.

FORVÆRRET VINDTUNNEL MOD ROYAL ARENA OG LANGS
KANTEN AF SITET.

LANGT BEDRE VINDFORHOLD LANGS KANTEN, MEN
VINDTUNNEL MOD NORD

1800

TOMT SITE
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JUNE 21

MARCH 21

DECEMBER 21

Plan +00

Plan +00

Plan +00

Plan +04

Plan +04

Dagslysfaktor simulering - rummene
DGNB SOC 1.4 - 2. Dagslys i rummene
Rummene har en gennemsnitlig dagslysfaktor på 2.5 % og en minimums dagslysfaktor på 0,2%. 2% er en rigtig god dagslysfaktor for
et kontormiljø som har de højeste dagslyskrav.

Sollystimerssimulering
DGNB SOC 1.4 - 8. Solys
Sollys ved jævndøgn ≥ 4 timer opfyldes ved mindst 91 % af undervisningsinstitutioner fællesareal.

Dagslysfaktor simulering - bygningen
DGNB SOC 1.4 - 1. Dagslys i bygningen
Plan +04

>50% af nyttearealet har en dagslysfaktor ≥ 1 %.

Plan 00 - Ground

Plan 04
Softwaren Honeybee and radiance er brugt til dagslys
faktor analyserne. Denne analyse tager de omkringliggende bygninger med i betragtning, men ikke træer og
vegetation. Analyseplanet ligger 850 mm over gulv og er
baseret på 0,20x0,20 m grid. Dagslys faktorer er beregnet
i overensstemmelse med 10k CIE overskyet himmel
metode.

Dagslysfaktor (%)
Betragtet godt arbejdsmiljø for kontorer

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Radiance materialer (reflektans)
væg:		
0.500
loft:		
0.700
vinduesramme:
0.700
gulv: 		
0.200
udendørs områder: 0.200

Glas materialer (transmittans)
glas
68%
Linetyper

Timerne med direkte sollys ved jævndøgn

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1% Dagslys faktor
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9. TEGNINGSMATERIALE

0

2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

NORDVENDT FACADE
1:500

ØSTVENDT FACADE
0
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2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

1:500

0

2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

0

2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

0

2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

1:500

VESTVENDT FACADE
0

2.5

5

7.5

10

F00 GROUND FLOOR

1:500
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TEGNINGS MATERIALE
SNIT

SECTION BB
1:200

A

B

1100

9840

C
13680

D
9300

40089

ORANGERIE

PERSONALE

SAMLINGSSTED

GRUPPERUM

SAMLINGSSTED

PERSONALE

UNGEMILJØ

PERSONALE

FLEKSRUM

PERSONALE

FLEKSRUM

KKFO

FÆLLESAREAL

KKFO

FÆLLESAREAL

HANDVÆRK OG DESIGN

WC

KLUBBEN

AUDITORIUM

LÆRINGSCENTER

BEVÆGELSESAL

MUSIK

KANTINE

OM
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TEGNINGS MATERIALE
1:200 SNIT

G

H

I

3800

46200
50000

FÆLLES

IDRÆTSHAL

ATRIUM

PLAY POOL

25m LAP POOL

MKLÆDNINGSKABINER

F.F.L -1.80 m
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TEGNINGS MATERIALE
SNIT, 1:200

SECTION AA
1:200

1
1100

2
10600

3
11600
35000

4
10600

ORANGERIE
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BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

BASERUM

GARDEROBE

PRODUKTIONS KØKKEN

CYKELPARKERING

SPRINKLER

1100

TEGNINGS MATERIALE

SECTION CC
1:200

1:200 SNIT

7

6

5
27300

9030
36330

FÆLLES

TEKNIK

IDRÆTSHAL

DEPOT

OMKLÆDNING

BABY POOL

25m LAP POOL
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FACADE UDSNIT
TÅRN 1:100

1

F

ROOF
F.F.L +36.03 m

ROOF
F.F.L +36.03 m

ROOF
ROOF
F.F.L +36.03F.F.L
m +36.03 m

F.F.L +34.23m

F.F.L +34.23m
F.F.L +34.23m

08F TECHNICAL

08F TECHNICAL
F.F.L +34.23m

F

07 F
F.F.L +30.07 m

nd

07 F
07 F
F.F.Lm+30.07 m
F.F.L +30.07

06 F
F.F.L +26.20 m

06 F
F.F.L +26.20 m

06 F
06 F
F.F.L
F.F.L +26.20
m +26.20 m

00 F
F.F.L +1.45 m

00 F
F.F.L +1.45 m

00 F
00 F
F.F.L +1.45F.F.L
m +1.45 m

ground

ground
F.F.L +0.0 m

ground
ground
F.F.L +0.0 m
F.F.L +0.0 m

F.F.L +0.0 m
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07 F
F.F.L +30.07 m

FACADE UDSNIT
IDRÆTS- OG SVØMMEHAL 1:100
03 F
F.F.L +21.35 m

5

03 F
F.F.L +21.35 m

5
1

TAGTERRASSE
TAGTERRASSE
F.F.L +15.80 m
F.F.L +15.80 m

ROOF
F.F.L +36.03 m

ROOF
F.F.L +36.03 m
TAGTERRASSE
TAGTERRASSE
F.F.L +15.80 m
F.F.L +15.80 m

08F TECHNICAL
F.F.L +34.23m

F.F.L +34.23m

02 F
F.F.L +10.72 m

02 F
F.F.L +10.72 m

01 F
F.F.L +6.85 m

01 F
F.F.L +6.85 m

00 F
F.F.L +1.45 m

00 F
F.F.L +1.45 m

ground
F.F.L +0.0 m

02 F
F.F.L +10.72 m

0702
FF
F.F.L+30.07
+10.72mm
F.F.L

06 F
F.F.L +26.20 m

01 F
F.F.L +6.85 m

0601F F
F.F.L+26.20
+6.85mm
F.F.L

00 F
F.F.L +1.45 m

00 F
F.F.L +1.45 m

0000
F F
F.F.L
+1.45
F.F.L
+1.45
mm

ground
F.F.L +0.0 m

ground
ground
F.F.L +0.0 m
F.F.L +0.0 m

07 F
F.F.L +30.07 m

ground
F.F.L +0.0 m

ground
F.F.L +0.0 m
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-01 F
F.F.L -5.33 m

-01 F
F.F.L -5.33 m

TEGNINGS MATERIALE
MODEL FOTO

ARENA - side
44 44
TIVOLI
- side
BESIX - BIG - H&H
BIG

TEGNINGS MATERIALE
MODEL FOTO
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TEGNINGS MATERIALE
KÆLDER

1

2

10600
CYKEL RAMPE

3

4

11600
35000

10600

A

9820

CYKELPARKERING 405

B

AA

35105

13700

TRANSFORMATION
STATION

SPRINKLER VÆRELSE
110M²
HAVEREDSKÆBER
30M²

C

9300

ELEKTRIK/ VAND
24M²

FRITIDSBRUGER
15M²

DEPOT/TEKNIK VÆRELSE
180M²

D

CC

SKOLE-ZONE

OMKLÆDNING M
155M²

RENGØRING/
VASKERUM
50 m²

VENTILATIONSANLÆG
VARMTVANDSBASSIN
60m²

SAUNA
15M²

MIN. 8M3 UDLIGN.-TANK
HELT TIL LOFT
SF2
BABY Ø 1840

FODTØJ

VENTILATIONSANLÆG
UNDERVISNING OG
SVØMMEBASSIN
70m²
YL

KLORRUM

PLAY Ø
184
SF2 0
1840
SF1

PLAY Ø

ELEKTROLYSE

EL TAVLE

Svøm ø 1840
SF3

12m3 SALT

6

ANALYSEBORD OG
PLACERING AF REGULERINGSUDSTYR

PLAY Ø
1160
KF1

Svøm ø 1840
SF5

OMKLÆDNINGS W
155m²

Svøm ø 1840
SF6

Svøm ø 1840
SF7

VENTILATIONSANLÆG
ONKLÆDNING/BRUSERRUM
30m²

KF2
SVØM Ø 1160

NEDERST: FÆLLES SKYLLETANK MIN. 60 m3
ØVEST: 26 m3 og 8 m3 UDLIGNINGSTANKE

27500

KF1
SVØM Ø 1160
SVØM Ø 1840
SF8
DELSTRØMSPUMPER
VVX DELSTRØMSPUMPER
BUND
BUND VVX

3000
G

H
5

47380

LEVEL -01
-1.0 M | 1:500
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7

SYRERUM

CTS STYRING

BLØDGØRING

Svøm ø 1840
SF2

Svøm ø 1840
SF4

FODTØJ

SAUNA
15M²

TEKNIKERKONTOR
FOR SVØMMEHAL

SF2
BABY Ø 1840

OP TIL
ENTRE

OMKLÆDNINGSKABINE
45 M²

PORT INDGANG

KF1
BABY Ø1160

SF2
BABY Ø 1840

LUFTSK

FAMILEOMRÅDE
16M²

BRUSEOMRÅDE

BUND
VVX

8830

BRUSEOMRÅDE

I

TEGNINGS MATERIALE
STUE ETAGE

KISS AND RIDE

F.F.L.
+0.10

F.F.L.
+0.10

VANDPYT

BB
1

2

BÆNK

F.F.L.
+0.55

GRØFTEN DET LEVENDE
HEGN

3

10600

F.F.L.
+1.45

11600
35000

RAMPE NED TIL CYKELPARKERING

F.F.L.
+0.10

4

10600
CYKELPARKERING

PINER

A
FARVER

9820

HANDVÆRK
OG DESIGN
200M²

BILLEDEKUNST
148M²

DEPOT

RENOVATIONSOMRÅDE,
KOMPOST
45 M2

DEPOT

SKURE MED
GRØNT TAG

VÅD OMRÅDE

B

PERSONALE
BRUSER

ÅRSTIDERNE
LEGEPLADS

VÅD OMRÅDE
SKUR: BURE
+ KASSER
10 M2

HANDI
WC
13700

35105

BÆNK

DUFTE

VVS.

PLAYHOUSE

KLATRETÅRN
MED
RUSTJEBANE

F.F.L.
+1.00
C

D

WC
21M²

MADKUNDSKABS
-LOKALE
115M²

9300

BORG

AA

EL.

CYKELPARKERING

PERSONALE
BRUSER

WC
21M²

DEPOT
20M²

HEGN MED TRÆR,
CYKELPARKERING
OG OPHOLD

PRODUKTIONS
-KØKKEN
160M²

F.F.L.
+1.45

INDGANG

PASSAGE
INDGANG
CC
DEPOT
SALT 10m²

RENGØRING
15M²

SAUNA
20 M²
BABY POOL
50 M²

PUDSE
RUM

0.90 kt
F.F.L.
+1.45

UDSTILLINGSRUM
367M²

VANDPYT

ENTRANCE
57M²

PASSAGE

PASSAGE

ADMIN 25M²

SUNKEN

PAUSERUM
25M²
7

OMKLÆDNING
25M²
F-DEPOT
35 M²

0.00 kt

TRAPPE

8830

KANTINE/ALRUM
623M

VANDPYT

PLAY POOL
200 M²

6

DEPOT
40M²
SCENE

0.70 kt

BB
3.50 kt

F.F.L.
+1.30

F.F.L.
+1.00

LØBEBA
LÆNG NE +
DESPRI
NG

F.F.L.
+1.15

G

ENGEN
SMEDE

TRAPPE

CC

3000

F.F.L.
+0.55

BÅLPLADS

1.10 kt

KLATRING

F.F.L.
+0.85

VANDPYT

25 M lap pool
21M x 25
525 M²

LIVREDDERSTATION

27500

CYKELPARKERING
ELEVER/
GÆSTER

H

5

47380

HUGGE

SNITTEBÆNK

VAND/
BORDE

SKUR 25M2

NATUR OG TEKNIK

I

LEVEL 00

+1.45 M | 1:500
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TEGNINGS MATERIALE
1. SAL

BB
1

2
10600

A

9820

BASERUM
60 m²
0.KL

3

4

11600
35000

10600

PUDEHJØRNET

iPADHJØRNET

KKFO 145 m²

BASERUM
60 m²
1.KL

KLATTREVÆG
/HULE
PUDEHJØRNET

B
BASERUM
60 m²
1.KL

G

H

35105

13700

BASERUM
60 m²
0.KL

AA
BASERUM
56 m²
0.KL

BASERUM
56 m²
1.KL

C

I

9300

PUDEHJØRNET

M OMKLÆDNING
85 m²

FÆLLESAREAL 110 m²
BASERUM
60 m²
0.KL

BASERUM
60 m²
1.KL

K OMKLÆDNING
90 m²

7

DEPOT
20 m²

DEPOT

D
BEVÆGELSESAL
175 m²

M-DEPOT
25 m²

MUSIK
87 m²

CC

NED
TIL OMKLÆDNING
VENTE
OMRÅDE
165 m2

M-DEPOT
45 m²

DEPOT
INDSKOLE
35 m²

6

DEPOT/REDSKABSRUM
+ STOLEPOT
100 m²
DEPOT/REDSKABSRUM
+ STOLEPOT
104 m²

7

8830

MUSIK
126 m²

6
IDRÆTSHAL 1.000 m²

BB

ÅBEN TIL NEDENUNDER

HEJSEVÆG

CC

3000

G

27500

HEJSEVÆG

H
5

47380

I

LEVEL 01

+7.0 M | 1:500
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TEGNINGS MATERIALE
2. SAL

BB
1

2

3

10600

4

11600
35000

10600

A

9820

BASERUM
60 m²
2.KL

PUDEHJØRNET

KKFO 145 m²

BASERUM
60 m²
3.KL

IPADHJØRNET

BASERUM
60 m²
2.KL

BASERUM
60 m²
3.KL

BASERUM
56 m²
2.KL

BASERUM
56 m²
3.KL

35105

13700

B

AA

C

9300

iPadhjørnet

FÆLLESAREAL 110 m²

BASERUM
60 m²
2.KL

BASERUM
60 m²
3.KL
DEPOT

D

BEVÆGELSESAL
ÅBEN TIL NEDENUNDER

DEOPT KKFO
65 m²

VIDENSCENTER

LÆRINGSCENTER
256 m²

CC

AHU

AHU

TEKNISK
RUM
UOPVARMET

7

8830

DEPOT
INDSKOLE
45 m²

6
ÅBEN TIL NEDENUNDER
IDRÆTSHAL
ÅBEN TIL NEDENUNDER

27500

BB

RØGUDLUFTNING

3000

G

H

CC

RØGUDLUFTNING
47380

LEVEL 02

RØGUDLUFTNING

RØGUDLUFTNING

5

I

+11.0 M | 1:500
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TEGNINGS MATERIALE
3. SAL

BB
1

2
10600

3
11600
35000

4
10600

A

9820

TEAMRUM A
45 m²

KONTOR I
20 m²

PRINT
5 m²

SAMTALERUM PERSONALERUM
INDSKOLING
5 m²
65 m²
GARDEROBE
15 m²

TEAMRUM B
40 m²

KONTOR K
10 m²

BASERUM
63 m²

BASERUM
60 m²

BASERUM
57 m²

BASERUM
60 m²

35105

13700

B

AA

9300

C

GRUPPE/FLEKSRUM
BASERUM
60 m²

BASERUM
60 m²

D
ÅBEN TIL
NEDENUNDER
CC

AKTIVITETS- OG
PROJEKTARBEJDSRUM
90 m2

7
8830

AUDITORIUM
230 m²

ÅBEN
TIL
NEDENUNDER

TAG UDEN FOR
TERRASSE 1.750 m²
6

27500

BB

3000

G

CC

H
5

47380

I

LEVEL 03

+15.0 M | 1:500
ARENA - side
50 50
TIVOLI
- side
BESIX - BIG - H&H
BIG

TEGNINGS MATERIALE
4. SAL

BB
1

2
10600

3
11600
35000

4
10600

A

9820

TEAMRUM A
20 m²
PRINT
5 m²
KONTOR M
10 m²

SAMTALERUM PERSONALERUM
40 m²
5 m²

TEAMRUM B
20 m²
TEAMRUM C
20 m²

GARDEROBE
15 m²

B
BASERUM
60 m²

35105

13700

BASERUM
63 m²

AA
BASERUM
60 m²

BASERUM
57 m²

9300

C

GRUPPE/FLEKSRUM
BASERUM
60 m²

BASERUM
60 m²

D
KLUBBEN 285 m²

CC

7

8830

ÅBEN
TIL
NEDENUNDER

6

27500

BB

3000

G

CC

H
5

47380

LEVEL 04

I

+19.0 M | 1:500
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TEGNINGS MATERIALE
5. OG 6. SAL

BB
2
10600

A

9820

TEAMRUM A
PRINT
20 m²
5 m²
TEAMRUM A
20 m²

BB

11600
35000

1

4

3

2

10600

10600

OPSLAGSZONE A
35 m²
DEPOT

GARDEROBE
15 m²

3
11600
35000

4
10600

A

KONTOR U
10 m²
SAMTALERUM PERSONALERUM
40 m²
5 m²

9820

1

BIOLOGI
100 m²
B

GRUPPERUM GRUPPERUM
30 m²
30 m²

OPSLAGSZONE A
35 m²

ARBEJDSLOKALE A
35 m²

ARBEJDSLOKALE A
35 m²

OPSLAGSZONE B
35 m²

OPSLAGSZONE B
35 m²

ARBEJDSLOKALE B
70 m²

ARBEJDSLOKALE B
70 m²

B
DEPOT

HANDI
WC

VÅD OMRÅDE

EL.

VÅD OMRÅDE

VÅD OMRÅDE
NATUR/
TEKNOLOGI
100m²

DEPOT
VVS

35105

PERSONALE
BRUSER

13700

35105

13700

TEAMRUM B
20 m²

AA

AA

PERSONALE
BRUSER

C

C

SAMLINGSSTED
100 m²

9300

9300

FYSIK/KEMI
100 m²

UNGEMILJØ 245 m²

SAMLINGSSTED
100 m²

DEPOT

D

D

CC

CC

ÅBEN
TIL
NEDENUNDER

8830

7

6

27500

BB

CC

3000

G

G

H
5

47380

LEVEL 05

+19.0 M | 1:500
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CC

3000

LEVEL 06
I

+23.0 M | 1:500

H
47380

TEGNINGS MATERIALE
7. SAL OG TAG

BB

BB
1

2

3

10600

11600
35000

4

1

2

10600

A

4

3

10600

11600
35000

10600

A

MØDELOKALE
15 m²

PERSONALEFACILITETER
65 m²
DEPOT PRINT
9 m² 9 m²

OPSLAGSZONE A
35 m²
9820

9820

KONFERENCERUM
45 m²

TEA KØKKEN
7 m²

ARBEJDSLOKALE A
35 m²

AHU

B

B

SUNDHEDSPLEJE
35 m²

EL.

VVS

AHU

ARBEJDSLOKALE B
70 m²

AA

AHU

35105

35105

13700

HANDI
WC

MØDELOKALE
20 m²

AHU

OPSLAGSZONE B
35 m²
13700

PERSONALE
BRUSER

MØDELOKALE
15 m²

AHU

AA

AHU

PERSONALE
BRUSER

C

MODTAGELSE
112 m²

GRUPPERUM
30 m²

SAMLINGSSTED
100 m²

9300

9300

C

D

D

CC

CC

8830

7

6

27500

BB

3000

G

CC

CC

3000

G

H

H

5

47380

47380
SKUR:
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10. TEKNIK

KLOAK, VVS OG VENTILATION
GENERELT
Følgende omhandler kloak, VVS og ventilation for skolebyggeriet. For
teknisk input vedrørende svømmehallen, henvises til særskilt tekst herom.
Føringsveje
Teknikarealer for ventilation er placeret på øverste etage, hvor fjernvarmecentral er placeret i kælder.
I idrætshallen placeres ventilationsanlæg for hal og mellembygning på
indskudt plateau for at opnå kortest mulig kanalføring til de ventilerede
zoner.
Primær hovedføringsvej for ventilation sker via den centralt placerede og
gennemgående hovedskakt. Fra skakt agrenes på hver etage til de enkelte
zoner der skal ventileres hvor den primære fordeling sker over nedhængt
loft i zonen omkring toiletter mv.
Vandrette hovedføringsvej for sker herfra under dæk, over loft, i kortest
mulige stræk. For at skabe øget loftshøjde på etagerne afgrenes flere
steder fra den ”centrale zone”.
Vand, varme og el føres lodret i skakt ved toiletgrupper samt over
nedhængt lofter.
SPILDEVAND OG REGNVAND
Generelt udføres kloaksystemet som et trestrenget system. Spildevand
ledes til offentlig kloak. Spildevand fra køkkenet ledes via fedtudskiller.
Regnvand opdeles i to systemer. Tagvand ledes på taget direkte til recipienten, hvor øvrigt overfladevand renses inden det ledes videre til det
offentlige system. Vejvand ledes via olie- og benzinudskiller.
Generelt søges installationerne udført med så få samlinger som muligt.
Især under bygningen.
AFLØB OG SANITET
Indvendige afløbsrør udføres i støbejern, eller rør med tilsvarende lyd- og
brandmæssige egenskaber, og udluftes over tag.
Vandlåse og afløb fra vaske udføres med forkromet overflade. Afløbsrør
føres primært skjulte, men tilgængelige.
Kondensafløb fra ventilationsanlæg føres til faldstammer.
Der monteres udelukkende brugervenlige armaturer i høj kvalitet, med
mængdebegrænser og skoldningssikring.

tionsanlæg udføres med varmepumper, og behøver derfor ikke forsyning
fra varmeanlægget.
BRUGSVAND
Varmt og koldt brugsvand fordeles fra varmecentral til de respektive
tapsteder.
Installationen for varmt brugsvand etableres med mulighed for temperaturgymnastik, således at problemer med f.eks. legionellabakterier
undgås. Varmt brugsvand udføres med cirkulation.
Brugsvandsinstallationer udføres generelt i rustfrit stål i anderkendt fabrikat, med 10 års produktgaranti. Fittings udføres i rødgods.
Skjulte rør, typisk koblingsledninger, er pex-rør ført i foringsrør.
VENTILATION
Der etableres i alt 8 stk. ventilationsanlæg for skole og idrætshal samt 4-5
stk. udsugningsventilatorer for processug i faglokaler. Udsugningsventilatorer udføres som tagventilatorer.
VE01:		
		

Forsyner skolens lokaler på etage 8 & 9,
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VE02:		
		

Forsyner skolens lokaler på etage 6 & 7.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VE03:		
		

Forsyner skolens lokaler på etage 4 & 5.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VE04:		
		

Forsyner skolens lokaler på etage 2 & 3.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VE05:		
		

Forsyner skolens lokaler på etage 0 & 1.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VE06:		
		

Forsyner skolens køkken på etage 0.
Bestykning: Krydsveksler og vandbåren varmeflade

VE07:		
		
VE08:		
		

Forsyner idrætshallen.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.
Forsyner mellembygningen.
Bestykning: Rotorveksler, Varmepumpe.

VARMEANLÆG
Varmeanlægget udføres som en traditionel fjernvarmeforsynet installation.
Bygningen opvarmes primært af lavkonvektorer der placeres under vinduer. Lavkonvektorerne integreres med de vinduesbænke der indarbejdes ved
de fleste vinduer. I baderum, omklædningsrum og på toiletter etableres
gulvvarme.
I hallen opvarmes via strålevarmepaneler.

Anlæggene er generelt placeret under hensyntagen til let tilgængelig servicering. Ligeledes placeres de tæt ved de områder de ventilerer, således at
unødigt kanaltræk minimeres.
Luftindtag og –afkast føres over tag.

BLANDESLØJFER
Bygningens opvarmede areal opdeles i homogene zoner, hvor hver zone
forsynes via egen blandesløjfe, for optimering af fremløbstemperaturer.
Der etableres ligeledes blandesløjfe for køkkenventilation. Øvrige ventila-

Ved ovennævnte princip integreres kanalsystemet fornuftigt i bygningen,
og det muliggør at der systemet generelt kan udføres i dimensioner der
holder tryktabet, og dermed energiforbruget, nede
For at opfylde energirammen, dimensioneres således for en gennemsnitlig
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SEL-værdi på 1.500 J/m3.
Der anvendes generelt varmepumper i anlæggene hvilket har flere åbenlyse fordele:
-

Varmepumper har en meget høj varmegenvindingsgrad.
Varmepumper forbruger el, hvilket korresponderer godt med 		
bygningens solcelleanlæg.
Ved brug af varmepumper kan vandbåren varmeflade udelades:
Dette er plads- og energibesparende, idet rørtræk og cirkulation
af varmt vand undgås.
Varmepumper kan køle.

Generelt overholdes DS428 ved etablering af Brand- og røgspjæld.
NATURLIG VENTILATION
I forbindelsesatriet udnyttes den høje bygningshøjde som en termisk
skorsten, der giver gode muligheder for at udføre naturlig ventilation i
fællesområderne. I disse områder etableres derfor naturlig ventilation,
tilsluttet CTS-anlægget som supplement til mekaniske ventilationsanlæg.

BÆRENDE KONSTRUKTION ER TÅRN
Tårnets bærende konstruktion består af en central kerne af betonelementvægge der bærer etagedækkene og sikrer bygningens stabilitet. Langs tårnets periferi er betonelementsøjler og -bjælker der sammen med kernen
bærer betonelementdækkene der spænder fra kerne til facaden. Dækelementernes spændretning arrangeres således at der er belastning på alle
kernens vægge og dermed ballast til at stabilisere tårnet. Tårnet funderes
på en insitustøbt vandtæt bundplade af beton. Kælderydervæggene
udføres også som vandtæt insitubeton således der sikres en tør kælder.
Kælderydervæggen er placeret således at tårnets søjler giver en indvendig
knast på væggene. De indvendige vægge i kælderen er som de øvrige etager lavet af betonelementer. Kælderen afsluttes med et dæk mod stueetagen der som de øvrige dæk i tårnet er lavet af huldækelementer.
BÆRENDE KONSTRUKTION LINKBYGNINGEN
Linkbygningens bærende konstruktion består af betonelementsøjler og
bjælker, som understøtter huldækelementer der spænder på tværs af
bygningen. Bygningens krumme geometri skabes ved at der indbygges
kiler af insitubeton mellem elementerne. Linkbygningen opnår sin stabilitet fra forbindelsen til tårnet og idrætsbygningen samt lukkede flader i
den bærende facade mod sydvest. Bjælkerne i tagfladen ligger med fald
så der skabes en rampe mellem tagfladen på tårnet og idrætsbygningen.
Balkonerne i linkbygningen er konstrueret af bjælker og huldækelementer
som taget. Søjlerne i linkbygningen er placeret med en indbyrdes afstand
svarende til hver anden balkonforkant. Bjælkerne i hver anden balkon udkrager derfor svarende til den halve søjleafstand. Linkbygningen har ikke
kælder men står på kælderen til idrætsbygningen og punktfundamenter.
Punktfundamenterne i linkbygningen er placeret i samme dybde som
kælderen til tårnet og idrætsbygningen så der er én fundamentsdybde og
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risikoen for differenssætninger elimineres.
BÆRENDE KONSTRUKTION IDRÆTSBYGNING
Idrætsbygningens bærende konstruktion består af en ryg mod nord
hvorfra bygningens store rum spænder. Bygningens ryg er konstrueret
af betonelementer og indeholder bygningens mindre rum og cirkulation.
Betonelementkernen sikrer bygningens stabilitet. Fra bygningsryggen
er der store spænd over henholdsvis idrætshallen og svømmehallen.
Disse spænd konstrueres med høje limtræsbjælker der spænder ud til
bygningens sydfacade. Sydfacaden er udført af betonelementer. Limtræsbjælkerne har særligt gode egenskaber i det aggressive og fugtige miljø
i svømmehallen og giver mulighed for et stort frit spænd i idrætshallen.
Dækkonstruktionen mellem limtræsbjælkerne udføres som præfabrikerede trækassetteelementer. Området med springgrav er placeret over legepoolen og da springgraven er konstrueret af insitubeton er der placeret
to betonsøjler for at minimere konstruktionens spænd. Idrætsbygningen
terrændæk er konstrueret af insitustøbt beton da det indeholder pools
og dermed i store områder ”folder” ned i kælderen. Idrætsbygningen har
kælder i to niveauer. Under poolområderne er kælderen dyb for at kunne
indeholde installationer, vandrensning og ventilation til bygningen over.
Bygningen har derudover en lav kælder ud under linkbygningen, denne del
indeholder omklædningsrummene til svømmehallen. Begge dele af kælderen er udført med vandtætte insitustøbt ydervægge og bundplade.

Let
facade

Bjælker

MEP

Lette,
flytbare
vægge

Søjler,
kerne

Dæk

Konstruktionen af tårnet giver mulighed for at fjerne alle
sekundære vægge, så kun kernen og søjlerne står tilbage i
planen. MEP er også strukturet, så det er nemt at flytte vægge
uden at ventilationen bliver forstyret.
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ARENAKVARTERETS SVØMMEHAL – BESKRIVELSE
AF VENTILATION FOR SVØMMEHALLEN
Ventilering af svømmehallen inklusive bassinområder, omklædning samt
brusebade, udføres med energieffektive ventilationsanlæg med en høj varegenvindingsgrad. Ventilationssystemerne er opdelt i to separate anlæg
for bassinområderne og et separat anlæg for omklædning- og badeafdelingerne. Ventilering af birum og toiletrum sker med separate CAV-udsugningsanlæg med tidsstyring via CTS.
Det ene svømmehalsanlæg betjener halafsnit med svømmebassin og undervisningsbassin og det andet svømmehalsanlæg betjener det separate
halafsnit med varmtvandsbassin. Opdelingen i to anlæg sker, så der sikres
den rette luftfordeling og den rette lufttemperatur i forhold til den aktuelle vandtemperatur i de forskellige bassinrum og for på en driftssikker
måde at tilgodese byggeprogrammets krav til forskellig lufttemperatur i
de to, fysisk adskilte svømmehalszoner.
Ventileringen af svømmehallen foregår, ved at indblæsningsluften tilføres
hallen fra riste langs vinduesfacader for at modvirke kondensdannelse.
Indblæsningsristene placeres i en lidt forhøjet banket, så man undgår at
vandsprøjt og rengøringsvand kan løbe ned i ristene og de underliggende
kanaler. Udsugningsluften udtages via større riste placeret hensigtsmæssigt i basinrummene.
I de faste opholdszoner for livreddere, vil luftskiftet øges lokalt, og derved
være med til sikre et behageligt arbejdsmiljø.
Ventilering af omklædningsrum og baderum foregår med balanceret
ventation og således, at indblæsningsluften tilføres i omklædningsrummene, og udsugningsluften udtages via riste over bruserstederne. Dette
sikrer på bedst mulig vis, at der ikke opstår skader på de respektive materialer og konstruktioner grundet den varme og fugtige luft. Samtidig giver
det god mulighed for energibesparende drift ved behovsstyring i forhold til
badebelastning og fugtudvikling.
Ventilationsanlæggene opbygges i henhold til DS 477 og så de opfylder
byggeprogrammets krav herunder krav til høj energieffektivitet. Anlægene
dimensioneres så de har stor affugtningskapacitet beregnet efter DS 477
og anlæggene er udformet og reguleret, så de udover at sikre en god luftkvalitet og en god luftfordeling, samtidigt sikrer en relativ luftfugtighed
på mellem 40-60 % afhængig af udetemperaturen, samt en lufttemperatur på minimum 2 °C over vandtemperaturen i svømmebassinet. Ved at
holde en lufttemperatur på minimum 2 °C over vandtemperaturen og en
så lav lufthastighed som muligt ved vandoverfladerne, sikres der en lav
fordampning fra bassinerne, og derved størst mulig energibesparelse.

VANDBEHANDLING
ANLÆGSOPBYGNING
Vandbehandlingsanlæggene udføres, så de opfylder specifikationer og
krav angivet i konkurrenceprogrammet.
Der installeres separate, komplette vandbehandlingsanlæg for hvert af
bassinerne med tilhørende cirkulationssystemer og kemikaliedoseringsanlæg. Alle vandbehandlingsanlæg opbygges i henhold til DS 477:2013
således, at de opfylder alle gældende miljøkrav, herunder Miljøministeriets
Bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016.
Vandbehandlingsanlæggene er baseret på driftssikre og meget effektive
og veldimensionerede tryksandfiltre med flokkulering. De nyeste forskningsresultater fra et større projekt udført for Miljøstyrelsen i 2013 viser,
at vandbehandling med veldimensionerede sandfiltre med flokning har
den bedste effektivitet i forhold til alle andre kendte filterteknologier og
således er den bedste tilgængelige teknologi, der opfylder Miljøministeriets Bekendtgørelse §3 stk. 2.
I vandbehandlingsanlæggene anvendes præfabrikerede sandfiltre i
anerkendt fabrikat, udført i glasfiberarmeret polyester med 1.200 mm
filterlaghøjde og dysebund. Som filtermateriale anvendes glaspartikler i
sorterede fraktioner efter DS 477. Vandbehandlings- og kemikalieanlæg
placeres i den veldisponerede teknikkælder under svømmehallen, som
vist på kælderplanen, og ved indretning af anlæggene tages der højde for
overskuelighed og betjeningsvenlighed.
UDLIGNINGSBEHOLDERE
Samtlige udligningsbeholdere placeres i nærheden af de respektive
bassiner og på en måde, så der bliver mindst mulig højdeforskel mellem
vandspejl i bassin og udligningsbeholder. Dette gøres for at minimere
energiforbruget til vandcirkulation.
Udligningsbeholdere udføres i insitustøbt jernbeton og er dimensioneret
i henhold til DS 477 og byggeprogrammets anvisninger, således at der er
ekstra volumen for returskylning af aktive kulfiltre.
RETURSKYLNING, SKYLLEVANDSTANK OG FORSINKELSESTANK
Der indrettes en særlig skyllevandstank for returskylning af filtrene med
koldt vand for at spare energi til opvarmning af bassinvand. Der installeres
separat skyllevandspumpe med tilhørende flowmeter for kontrol af skyllevandsflow. Hvis det er nødvendigt, indrettes der en forsinkelsestank for
opsamling af brugt skyllevand fra filtrene. Skyllevands¬tanken og forsinkelsestanken placeres således, at det vil være muligt at returskylle sandfiltrene trykløst, hvilket giver den bedste returskylning. Filtrene udføres, så
de også kan returskylles med luft fra en særlig luftblæser.

Der sikres et konstant undertryk i alle svømmehalszoner, så udsivning af
fugtig og klorholdig luft til de tilstødende områder og konstruktioner minimeres, og så der undgås, at der opstår skader på bygningernes inventar og
konstruktioner.

BASSINCIRKULATIONSSYSTEMER
Al vand fra overløbsrenderne løber ved gravitation direkte til den respektive udligningsbeholder enten via lukket rør eller en åben rende.
Til cirkulationssystemerne anvendes overalt komponenter i høj kvalitet,
som er modstandsdygtige overfor de aktuelle påvirkninger fra bassinvand
og kemikalier. Alle rørsystemer udføres i PE.

Al styring, regulering og overvågning af ventilationsanlæggene sker via
CTS.

AKTIVE KULFILTRE
For at sikre en optimal vandkvalitet projekteres vandbehandlingsanlæg-
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gene med supplerende renseteknologier i form af aktive kulfiltre i delstrøm. Kulfiltrene dimensioneres med rensekapacitet, som den i byggeprogrammet angivne maks. badebelastning pr. dag medfører.
CIRKULATIONSPUMPER OG ENERGIBESPARENDE DRIFT
Alle cirkulationspumper dimensioneres energiteknisk optimalt, og alle
bassincirkulationspumper er hver tilkoblet en frekvensregulator for optimal driftstilpasning.
Alle cirkulationspumper, som kommer i berøring med bassinvand, vælges
som fuldbronzepumper, som har 100 % resistens overfor bassinvand og
som har høj virkningsgrad på grund af glatte overflader indvendig i pumperne.
Til kontrol af cirkulerende vandstrømme installeres ultralydsflowmeter for
hvert anlæg, og til kontrol af tryk og temperatur installeres manometre og
termometre i nødvendigt omfang. Prøvehaner monteres før og efter hvert
sand- og kulfilter.
For at imødekomme byggeprogrammets krav om energiklasse A udføres
cirkulationssystemerne med ekstra store rørdimensioner og med bløde
bøjninger og strøm teestykker.
BASSINVANDSOPVARMNING
Opvarmning af bassinvandet sker i pladevarmevekslere udført i titan. Vekslerne monteres på delstrømme med egen delstrømspumpe. Dette giver
en energiøkonomisk optimal drift, da pumperne kun er i drift, hvis der er
opvarmningsbehov. Vekslerne dimensioneres, så de kan opvarme bassinerne inden for de angivne opvarmningstider.
DESINFEKTION OG PH-REGULERING
For desinfektion af vandet i bassinerne anvendes klor produceret fra
natriumklorid i eget klorelektrolyseanlæg. Klorproduktionen sker ”on line”
efter behov, så der ikke forekommer noget lager af kloropløsninger. Herved
undgår driftspersonalet at skulle opbevare og håndtere klorholdige væsker, hvilket både arbejdsmiljømæssigt og sikkerhedsmæssigt giver store
fordele.
Til pH-regulering installeres syredoseringsanlæg med lagertank og for
tilsætning af flokningsmiddel installeres flokningsdoseringsanlæg. Doseringsudstyret monteres i sikkerhedsskabe med delstrømscirkulation. Der
indbygges dagtanke for henholdsvis syre og flokningsmiddel for kontrol
af kemikalieforbrug og sikring mod overdosering ved evt. svigt på reguleringsudstyr eller doseringsudstyr.
Klor- og syreanlæg installeres i de to separate kemikalierum, som er placeret i teknikkælderen.
AUTOMATISK KLOR- OG PH-REGULERING
Styring og regulering af klorindhold og pH-værdi foretages med automatisk reguleringsudstyr.
EGENKONTROL
For prøveudtagning og vandanalyser opsættes analysebord med vask med
tilhørende udstyr for egenkontrol af klorindhold og pH-værdi. Der medleveres manuelt kontrolmåleudstyr i form af elektrisk pH-meter og klorkol-

TEKNIK
SVØMMEHAL

orimeter af høj kvalitet.
Bundsugningsanlæg
For hvert bassin installeres centralt bundsugningsanlæg inkl. rørledninger,
ventiler og sugeudtag i bassiner.
CTS
Alle væsentlige driftsparametre, herunder driftstider for cirkulationspumper, kan overvåges og styres via CTS.
DIMENSIONERINGSGRUNDLAG
Kapaciteten på vandbehandlingsanlæggene dimensioneres dels efter de
nyeste regler fra Miljøministeriet og dels efter de i konkurrenceprogrammet angivne krav.
Ved sandfiltre, rørsystemer m.m. regnes med følgende:
Filterhastighed i sandfiltre: maks. 20 m/h
Returskyllehastighed for skyllevand til sandfiltre: 40 m/h (dog op til 65
m/h)
Vandhastighed i trykrør: maks. 1,5 m/s

GENERALISERET OVERSIGT OVER VANDRENSNINGSANLÆGET
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BRANDSIKRING
INDLEDNING
I forbindelse med Arenakvarterets skole og svømmehal, opstilles hermed
nogle principper i forhold til løsning af brandforholdene.
Projektet udføres i overensstemmelse med Bygningsreglement 2018
(BR18). Ved valg af brandtekniske løsninger tages udgangspunkt i bygningsreglementets vejledninger om brandforhold, uden at de præaccepterede løsninger i disse vejledninger nødvendigvis behøver følges fuldstændigt. Afvigelser fra de præaccepterede løsninger begrundes. Grundet
projektets kompleksitet tilknyttes brandrådgiver som er certificeret til
tredjepartskontrol.
Brandsikkerhedsprincip for byggeriet
Byggeriet består at en skolebygning(tårn), forbindelsesbygning og idrætsog svømmehal. Der er et stort ønske om rummelighed og fleksibilitet.
Der udlægges derfor stor åbne rum både på skoletårnet med især også i
forbindelsesbygningen. Svømmehal placeres på terræn, mens at idrætshallen ønskes beliggende over terrænniveau. Grundet idrætsbygningens
ønskede fleksibilitet og høje personbelastning (over 1000 personer) vil der
være særligt fokus på at skabe tilstrækkelige flugtvejs- og indsatsforhold.
I forhold til dokumentation af Redningsberedskabets indsatmuligheder
anvendes Trafik-, Byggestyrelsen og Boligstyrelsens vejledning til bygningsreglementet, kap 5 ”redningsberedskabets indsatsmuligheder”.
Grundet bygningens ønskede anvendelse i forhold til personbelastningen,
dokumenteres brandsikkerhed som kombination af anvendelse af præaccepterede vejledninger samt brandteknisk dimensionering af udvalgte
områder som fx idrætshallen som placeres uden direkte adgang til terræn i
det fri dokumenteres ved via brandtekniske dimensionering/analyser som
fx ved personflowanalyser ved PathFinder.
Bygningens aktive anlæg er angivet i nedenstående tabel, hvor hovedinstallationernes formål beskrives i efterfølgende afsnit.
SPRINKLERANLÆG
Der installeres et fulddækkende sprinkleranlæg på skolen(tårn) og
forbindelsesbygningen.
Funktionen for sprinkleranlæg er:
•
•
•
•

Kontrollere og begrænse branden, så redningsberedskabet fortsat
har mulighed for at slukke den
Reducere risikoen for brandudbredelse i rummet
Sikre mod brandspredning til andre brandmæssige enheder
At sikre flugtveje

Funktionen ved at sikre flugtveje består også i, at branden bliver begrænset, så integriteten af flugtvejene bliver sikret samt, hvis flugtvejen er
spærret i en retning, vil andre retninger fortsat kunne benyttes.
Sprinklere aktiveres enten termisk eller via ABA-anlæg. Ved udløsning
spredes vand fra den enkelte sprinkler over branden.
Sprinkleranlægget vil have automatisk alarmoverførelse til redningsberedskabet for alarmsignal samt til en døgnbemandet vagtcentral for
fejlindikering. Alarmoverførelsen udføres normalt via et ABA-anlæg som
det styrende anlæg.
AUTOMATISK BRANDALARMANLÆG
Der installeres et Automatisk Brandalarmanlæg i hele bygningen dvs. et
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bygningsanlæg som er totaldækkende for den samlede bygning eller for
alle lokaliteter i en nærmere defineret del af bygningen, eksempelvis bygningsafsnit. Anlægget installeres for at sikre tidlig alarmering af redningsberedskabet. Brandalarmanlægget er det styrende anlæg ift. aktivering af
øvrige brandtekniske installationer som varsling og brandventilation for
sikring af personer. Anlægget skal iagttage nedenfor beskrevne funktionskrav og eksempler for at opfylde sikkerhedsniveauet i Bygningsreglement
2018.
Funktionen for ABA-anlægget varierer alt efter, hvilken type bygningsafsnit der er tale om, og er i henhold til Bygningsreglement 18:
•

•

•
•

At sikre tidlig alarmering af redningsberedskabet.
Ved tidlig detektering af kendetegnene for en brandudvikling 		
sikres det, at ABA-anlægget kan alarmere redningsberedskabet
i en tidlig fase af branden, så denne kan begrænses eller slukkes
ved redningsberedskabets indsats
At iværksætte automatisk varsling.
Ved tidlig detektering af kendetegnene for en brandudvikling kan
der iværksættes automatisk varsling, så personer kan bringe sig i
sikkerhed
Aktivering af sammenhængende brandtekniske installationer
At give redningsberedskabet mulighed for en målrettet indsats.
ABA-anlægget giver mulighed for, at redningsberedskabets 		
indsats forgår effektivt ved angivelse af områderne, hvor der er
detekteret. ABA-centralen fungerer som redningsbered		
skabets primære kilde til oplysninger om den givne alarm

ABA-anlægget skal installeres som det overordnede styrende anlæg for
alle sammenhængende brandtekniske installationer i den pågældende
brandmæssige enhed. ABA-anlægget varetager alarmering til redningsberedskabet samt fejlmelding til en døgnbemandet vagtcentral uanset
hvilket system, som måtte aktiveres eller fejle. Alarmeringen af redningsberedskabet kan evt. foretages via den døgnbemandede vagtcentral. Det
er ABA-anlægget, som behandler og formidler signaler fra de sammenhængende brandtekniske installationer, og som overvåger at tilsluttede
brandtekniske installationer er i deres tiltænkte driftsmæssige tilstand.
AUTOMATISK TRYKSÆTNINGSANLÆG
Der anvendes tryksætningsanlæg på skolen (tårnet). Funktionen af et
ATA-anlæg er at sikre mod kritiske forhold i flugtveje, så evakuering kan
ske på sikker vis - hovedsagelig i trapperum. Dernæst skal anlægget skabe
forsvarlig mulighed for redning af personer via røgfrie trapper og elevatorer. Røgfri betyder, at der ikke er kritisk røg, da det ikke kan undgås, at en
mindre og ukritisk mængde røg trænger ind i flugtvejene.
Et tryksætningsanlæg kan både være et anlæg, der presser luft ind i et
område for at skabe overtryk og dermed holde røg væk fra området.
I dette tilfælde tryksættes trapperne og elevatorerne dvs. begge dele.
BRANDMANDSELEVATOR
Der anvendes minimum to stk. brandmandselevatorer. Brandmandselevatoren skal udføres, så den kan anvendes under branden. Det vil sige,
at elevatorens strømforsyning og maskineri sikres mod brand i minimum

60 min., og at der sikres mod brand- og røgspredning fra bygningen til
elevatorskakten. Elevatorskakten bør udgøre en selvstændig brandsektion.
Sikringen mellem bygningen og elevatorskakten tryksættes.
Størrelsen på brandmandselevatorer er (Normal brandmandselevator/materieltransport: 1,1 * 1,4 m)
Døråbningen skal have en fri bredde på mindst 0,8 m.
Funktionen af en brandmandselevator er at bringe redningsberedskabets
mandskab og materiel sikkert op og ned i en bygning, hvor gulv i øverste
etage er mere end 22 m over terræn. Det er ikke muligt for redningsberedskabets mandskab at foretage en forsvarlig indsats, hvis deres fysiske
kræfter anvendes på lange trappeløb.
Brandmandselevator er en elevator, der udføres, så elevatoren kan benyttes sikkert af redningsberedskabet på trods af, at der er brand i bygningen.
BRANDVENTILATION
Der anvendes brandventilationsanlæg i idrætshallen. Anlægget har flere
formål og deles op i nedenstående hovedformål, som er afhængige af
anvendelsen:
Brandventilation, der installeres for at sikre personsikkerheden
Hovedformålet med denne type brandventilation er at udlufte røg og
varme, så personer kan benytte fugtvejene uden at blive påvirket i kritisk
grad af røgen og varmen.
Brandventilation af hensyn til personsikkerhed skal udformes på baggrund
af en brandteknisk dimensionering. Brandventilationen aktiveres normalt
automatisk af et ABA-anlæg.
Brandventilation der sikrer, at bygningsdele ikke påvirkes kritisk af en brand
Hovedformålet med denne type af brandventilation er at udlufte røg og
varme, så bygningsdelene bevarer deres brandmodstandsevne, og værdier
i størst muligt omfang bevares.
Brandventilation skal aktiveres automatisk ved detektering af røg eller
varme i rummet.
Brandventilation, der installeres for at forhindre brandudbredelse fra et
røglag
Hovedformålet med denne type brandventilation er at sikre, at der i store
rum ikke opstår brande, som ikke umiddelbart kan kontrolleres og derved
sikre at redningsberedskabet kan foretage en rimelig slukningsindsats.
Brandventilation skal aktiveres automatisk ved detektering af røg eller
varme i rummet.
Denne type brandventilation svarer til kravene i bygningsreglementets
2018 § 122.
Eksempler på tilstrækkeligt aerodynamisk åbningsareal af termisk brandventilation eller kapacitet af mekanisk brandventilation fremgår af præaccepterede løsninger samt Vejledning om industri- og lagerbygninger. For
bygninger omfattet af Tekniske forskrifter under Beredskabslovgivningen
skal Vejledning om naturlig brandventilation og røgudluftning i bygninger
omfattet beredskabslovgivningen, tillige iagttages.
Brandventilation af elevatorskakte
Der kan benyttes både termisk og mekanisk ventilation til denne funktion.
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Brandventilation må ikke benyttes i forbindelse med brandmandselevatorer. Brandventilationsanlægget installeres for at hindre røgspredning mellem brandmæssige enheder via elevatorskakt når der benyttes
elevatordøre klassificeret efter DS/EN 81-58 Sikkerhedsforskrifter for
udførelse og installation af elevatorer – Undersøgelse og prøvninger – Del
58: Prøvning af brandmodstandsevne for etagedøre.
Denne sikring mod røgspredning er en præaccepteret løsning for bygningsafsnit med gulv i øverste etage højst 45 m over terræn.
Brandventilation af elevatorskakte med klassificerede døre efter DS/EN
81-58 Sikkerhedsforskrifter for udførelse og installation af elevatorer –
Undersøgelse og prøvninger – Del 58: Prøvning af brandmodstandsevne
for etagedøre kan udelades når:
•
•
•
•

Alle elevatordøre udmunder i samme brandmæssige enhed uden
røgopdeling, fx trapperum eller atrium.
Elevatordøre monteres med forsatsdøre til selve elevatordørene.
Forsatsdøre udføres med dør klasse EI2 30-C evt. med ABDL-an
læg.
Der etableres et forrum som udelukkende er adgangsvej til ele		
vatoren uden døre til andre rum. Forrumsdøre udføres med dør
klasse EI2 30-C evt. med ABDL anlæg.
Elevatorskakt udføres med ATA anlæg.

A
B
C
D
E
F

Etage

Anvendelse

Skolen - tårn*)
Forbindelsesbygning
svømmehal
idræthal**)
Tag- fodboldbane
Trappekerne Tårn***)

undervisning
auditorium, produktionskøkken ect.

Etageare
Personal
belastning
m2
9.800
2.600
1.880
1.880
1.750

Undervisning/flugtvej
17.910

AK
RK
BK

1.255
1.155
260
1.050
150
-

AK

RK

BK

2
3
3
3
3
-

4
4
4
4
4
-

4
4
4
4
4
-

3.870

Anvendelseskategori
Risikoklasse
Brandklasse

*) Skole (>22 m) og forbindelsesbygning
fuldsprinkles
Arenakvarterets
skole
– Energi og Indeklima

Energi
**) mere end 1000 personer vil medføre, at der skal ses nærmere på flugtvejs‐ og indsatsforholdene. Der
i byggeprogrammet et ønske om at idrætshallen skal kunne deles op i 3 og derfor skal hver del løses

Aktive b
ATA

ABA

x

x
x
x
x
x

ABV

x

x

27.05.2019
Udført: TNA
Automatisk
ABA
KS: KBO
ABV
AVA
F&P
ABDL
ATA
SL

Automatisk
Automatisk
Flugtvejs- &
Automatisk
Automatisk
Slangevind

selvstændigt
Bygningen

***) Trappekerne løses som sikkerhedstrapper med overtryksventilering, hvor teknikum placeres på
Lavenergiklasse
2018
taget.

Der er udført indledende energirammeberegning for konkurrenceprojektet, der viser at lavenergiklase i
BR18 er overholdt under de opstillede forudsætninger.

Brandventilation af idrætshal
På grund af størrelsen udføres mekanisk brandventilation af idrætshallen. Der kan ikke laves termisk brandventilation pga. boldbanen på taget.
Anlægget udføres med afkast i gavl og erstatningsluft gennem lemme og
vinduer.
VARSLINGSANLÆG
Der installeres varslingsanlæg i hele bygningen. Funktionen af et varslingsanlæg er at varsle personer i en bygning om, at de skal flygte/evakueres
enten til terræn i det fri eller til et sikkert sted i bygningen i tilfælde af en
brand. Varslingsanlæggets varsling til personer i en bygning kan gives med
en talebesked, en varslingstone eller i specielle situationer blitz/flash.
Dette er specielt nødvendigt for bygninger, hvor mange personer skal
benytte samme flugtveje. Det er derfor nødvendigt at se på, hvor mange
personer der tilsammen skal kunne benytte flugtvejene, uanset hvor
mange personer der måtte være i det enkelte bygningsafsnit.
Varsling fra et varslingsanlæg skal tilpasses bygningsafsnittets brug og
organisation. For bygninger hvor personerne ikke er kendt med flugtvejene, vil det ofte være mest hensigtsmæssigt, at varslingen sker med
talende besked. En talende besked medfører en hurtigere og mere præcis
reaktion hos de personer, der bliver varslet, hvilket vil medføre en hurtigere evakuering af en bygning. Såfremt en talende besked ikke vurderes at
være hensigtsmæssig, må det sikres, at der anvendes en anden forsvarlig
varslingsform, og at de tilstedeværende er bekendt med signalet - fx på
skydebaner.
Hvor personer er kendt med flugtvejene og instrueret i varslingen, vil det
ofte være mest hensigtsmæssigt, at varslingen sker med tonevarsling,
idet personerne ikke behøver at afvente den fulde afgivelse af varslingsbeskeden og forståelsen af denne.
Resultat af indledende BR18‐beregning
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ELINSTALLATIONER

INSTALLATIONER

GENERELT
Generelt vil elinstallationerne blive projekteret og udført efter gældende
dansk lovgivning samt i henhold til Byggeprogrammet. Der anvendes anerkendte materialer med stor fokus på høj energieffektivitet, lave driftsomkostninger og lang levetid. Generelt vil de tekniske løsninger, fx antallet
af teknikrum og placeringer af skakte, blive tilpasset bygningens geometri.
Således vil teknikken komplimentere det arkitektoniske udtryk og selve
bygningens funktioner både indendørs og udendørs.
Der lægges vægt på velkoordinerede, bygbare løsninger for installationerne. Principperne for føringsveje og elinstallationer, vil udføres som
sammenhængende, strukturerede og let tilgængelige for fremtidig service
og vedligeholdelse.

ENERGI
Bygningen har lavenergiklasse 2018
Der er udført indledende energirammeberegning for konkurrenceprojektet, der viser at lavenergiklase i BR18 er overholdt under de opstillede
forudsætninger.

TEKNIKRUM OG -SKAKTE
Transformerstation forventes at blive placeret i kælderplan i selve bygningen med indføring direkte i hovedtavlerum med såkaldt bagtud.
Teknikskakte og -rum vil blive placeret ovenpå hinanden ved centrale gennemgående installatoinskerner.
Teknikrum for ISP indføringer tænkes placeret i umiddelbar nærhed af de
hovedfunktioner de betjener, som eksempelvis hovedkrydsfeltrum/serverrum.
Hovedkrydsfeltrum/serverrum og lignende rum placeres tæt på gennemgående føringsveje og/eller de hovedfunktioner de supporterer.
AV rum for AV-udstyr etableres centralt placeret for det pågældende rum
det betjener fx musiklokale eller gymnastiksal.
FØRINGSVEJE
Vandrette hovedføringsveje vil følge en logisk struktur og blive placeret
i fællesområder som fx ganglinjer så almindelig adgang til disse ikke
forstyrrer bygningens egentlige brug som fx undervisning eller lignende.
Lodrette føringsveje vil primært blive udført med en sporinddeling som
understøtter de kabelsystemer den skal indeholde.
BELYSNING
Der etableres et moderne og tidsvarende belysningsanlæg, såvel inde som
ude. Strategien vil tage udtryk i den nordiske tradition, og målet er at skabe kunstlys der udover primært at bidrage til brugernes trivsel og velvære,
også kan skabe en dynamik i bygningens visuelle udtryk såvel som dens
daglige brug.
BEREDSKABSRUM
Beredskabsrum vil blive placeret i samråd med den lokale brandmyndighed
men tænkes placeret i umiddelbar nærhed af en af hovedflugtvejene som
etableres i byggeriet.
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INSTALLATIONER
Generelt optimeres installationer til at forbruge det lavest mulige energiforbrug.
Belysningen udføres med tilstedeværelse- og dagslysstyring, som sikrer
optimale lysforhold og reduceret elektricitetsforbrug. Anlægget udføres
som LED-armaturer og med meget lavt standby-forbrug.
Vinduer udføres med optimeret lystransmittans for gode dagslysforhold
på arbejdspladser og i opholdszoner.
Det samlede ventilationssystem opdeles i flere mindre aggregater der
placeres strategisk, således at der opnås korte og optimerede kanaltræk.
Kanaler udlægges for et lavt tryktab, hvilket medfører at det samlede
energiforbrug for flytning af luft(SEL-værdi) holdes på et minimum.
Ligeledes anvendes udelukkende ventilationsanlæg med varmepumper,
således at der opnås en høj genvindingsgrad.
Luftmængder i opholdsarealer beregnes ud fra et krav om en maksimal
CO2-koncentration på 1000 ppm, og vil reguleres efter personbelastning
pr. rum ved VAV-styring. Alle rum ventileres med minimum 0,35 l/s pr. m2
opvarmet etageareal.
Det antages at vinduer, døre og ovenlysvinduer kan åbnes i varme sommerperioder.
Solceller indgår som en faktor ifbm. opgradering af byggeriet standard
BR18 til lavenergiklasse. Der er medregnet i alt 150 m2 solceller. Solcellerne
placeres på taget med en hældning på ca. 30° og orienteres mod syd.
Det lave areal i forhold til bygningens størrelse, medfører en forventning
om, at egenproduktionen af el, helt kan aftages af bygningen. Under de
forhold, ses brugen af solceller som særdeles bæredygtigt.
Varmeanlægget udgøres af traditionelt fjernvarmeanlæg. Anlægget udføres som et lavtemperaturanlæg og forsynes med lavenergipumper. Ved
at benytte ventilationsanlæg med varmepumper, bortfalder behovet for en
traditionel vandbåren varmeflade, hvilket minimerer omfanget af rørtræk
og blandesløjfer.
Brugsvandsinstallationer isoleres effektivt for minimering af energitab til
omgivelserne.
GODT ISOLERET KLIMASKÆRM OG INTEGRERET ENERGIDESIGN
Grundstenen i lavenergibyggeri er en velisoleret klimaskærm, en strategisk placering samt typevalg af vinduer. I nærværende projekt er der ved
vinduesplaceringen både taget hensyn til udsyn til det omkringliggende
byrum og energiforholdene, med fra en holdning om, at en effektiv bygning samtidigt skal være rar at opholde sig i.
I nærværende projekt opereres med en u-værdi i ydervægge på hhv. 0,10
W/m2K og 0,17 W/m2K. Sidstnævnte er gældende for facaden mod eksisterende bygning
Med henblik at slanke vægkonstruktionerne, isoleres med materialer med
en lav -værdi.

Tag, dæk mod kælder og terrændæk isoleres med til en u-værdi på hhv.
0,08 W/m2K, 0,10 W/m2K & 0,10 W/m2K.
Vinduer udføres generelt med en lav u-værdi på 0,8 W/m2K, en lav g-værdi og en effektiv solafskærmning således at timer med overtemperaturer
nedbringes passivt. Glaspartier i stueetage vil have afskærmning i form af
udhæng, da partierne er trukket ind ift. de overliggende etager.
Dermed reduceres behovet for mekanisk køling, hvilket er i takt med ønsker i byggeprogrammet.
TERMISK MASSE
En høj termisk masse er vigtig, da bygningen dermed har mulighed for at
akkumulere varme eller kulde, hvilket betyder at spares penge til opvarmning om vinteren og undgår overtemperaturer om sommeren.
Der er i bygningerne fokuseret på at en lidt tungere konstruktion hvor det
er muligt og dermed give disse mulighed for at optage og afgive varme om
vinteren. Om sommeren kan bygningsdelene nedkøles når der gøres brug
af mekanisk natkøling.
MINIMERING AF KULDEBROER OG TÆT BYGGERI
I lavenergibyggeri udgør kuldebroer en forholdsmæssig stor del af det
samlede varmetab, det er derfor taget særligt hensyn til disse ved
udformningen af bygningen. Derudover vil der være særlig fokus på den
tætte klimaskærm under udførelsen af byggeriet, således at bygningernes
tæthed efterfølgende kan eftervises positivt ved f.eks. en Blowerdoor test.
TILLÆG TIL ENERGIRAMMEN
Da bygningen er en skole, vil den have behov for et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation og lang benyttelsestid. Flere af bygningens
rum, som idrætshal, svømmehal og atrium, har en ekstra stor rumhøjde. Dermed kan energirammen forhøjes med et tillæg, der svarer til det
beregnede ekstra energiforbrug hertil.

11. AREALOPGØRELSE
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