”ANKOMST”
/ NYE FAMILIEBOLIGER I SØPARKEN

LINDHOLM SØPARK, ET SÆRLIGT STED

Lindholm Søpark ligger midt i Lindholm Kridtgrav omgivet af stejle terrænformationer og
skrænter, som et levn fra graveaktiviteten i de gamle kridtgrave i Aalborg. Søens retlinede
form afspejler de tidligere funktioner, der for år tilbage var en del af hverdagen og udgør en
struktur, der ikke kun opleves her men også har sat sit aftryk og sine spor i byen omkring sig.
Et fysisk kendetegn, som vi ønsker at bevare. Lindholm Kridtgrav står også i stærk landskabelig
kontrast til den omkringliggende by og natur og man forsvinder næsten i tid og sted, når man
ankommer fra vejen eller stierne mod vest til området. Etableringen af motionsstien omkring
søen har forstærket brugen og bevægelsesmulighederne gennem området. Bevægelsen,
iscenesættelsen og oplevelsen af landskabet er derfor væsentlig i måden, man ankommer tilog oplever området, hvor de stejle terrænformationer og den eksisterende beplantning udgør
de fysiske rammer og landskabelige elementer omkring og mellem boligerne.
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2 / grønne haverum i rummet mellem boligerne

ANKOMSTEN
Ankomsten til boligerne sker fra den eksisterende vej, kaldet Lindholm Søpark, der forlænges
mod øst langs de eksisterende bygninger og garager. Som kørende i bil ankommer man herfra
og vejen bliver på samme tid manøvrepladsen for den tilstødende parkering, der placeres langs
vejen bag boligerne i flugt med bygningskroppene. Parkeringspladserne nedtones og skærmer
derved ikke for mellemrummene mellem boligerne, hvor træerne og græsset ´flyder´ ned over
skrænterne og videre ud mellem boligerne. Parkeringspladserne syd for ankomstvejen kan udføres som grønne carporte under navnet Carport+, hvor carportene indarbejdes som en del af
terrænsikringen af skråningerne og begrønnes med græs på taget. En anden måde at nedtone
parkeringen og indarbejde den som en del af landskabet og naturen i området. Ankomstvejen
belyses om aftenen af gadelamper placeret langs vejen.

NATURSTIERNE
Fra parkeringspladsen træder man op og ind på naturstierne, der er en forlængelse af motionsstien rundt om søen. Naturstierne udgør den primære ankomst til boligerne og er på samme
tid gulvet i haverummene mellem boligerne. Nærmest parkeringspladserne placeres cykelparkeringen og Molokkerne og bliver et naturligt krydspunkt i den daglige bevægelse til og fra
området. Naturstien udføres som en fast belægning i samme farver og nuancer som stierne i
området. Naturstierne belyses om aftenen af en lav pullertbelysning langs stierne, der videreføres i haverummet mellem boligerne.
NATURRUMMET
Naturrummet er udearealerne mellem boligenklaverne, der afspejler den vilde og eksisterende
natur i området, som men ser på fladen og skrænterne i dag. Træerne placeres spredt i græsset
mellem bygningerne helt frem til søens kant og skaber sammen med et let bølget og kuperet
terræn rum for ophold mellem boligerne. Placeringen af træerne tager hensyn til ind- og udkig
fra boligerne og spredte opholdsmøbler mellem træerne på terrænet kan flyttes efter behov.
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HAVERUMMET
Haverummet er kontrasten til naturrummet og skaber rammerne for de nære opholdsarealer
inde mellem boligerne. Haverummene fremstår som grønne og frodige oaser, hvor lave planter,
spredte krukker og vilde græsser sammen med belægningen skaber rum og flader til ophold
og bevægelse mellem boligerne. Haverummene kan indtages af alle og erstatter tanken om de
private haver omkring boligerne. Planterne og græsserne vælges under hensyn til minimering
af driften. Fra haverummene kan man forsætte ned mod søen, hvor trapper og siddetrin indlagt
som en del af kantsikringen og søens kant skaber opholdsmuligheder langs søen.

NATURLEG
Mod øst, mellem boligerne og naturstien finder vi naturleg, der er tænkt som et alternativ til
den eksisterende legeplads i området. Naturlegepladsen lader sig inspirere af naturen og bruger naturens elementer som base for legen. Indretning af naturlegepladsen sker under hensyn
til driften og de gældende sikkerhedsregler og vejledninger forbundet med legepladser.
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situationsplan / 1:500

ANKOMSTEN TIL BOLIGEN

Arealoversigt
2 - etagers bygning:
Lejlighedstype A stue - 87m²(3-værelses)
Lejlighedstype B stue - 101m²(4-værelses)
Lejlighedstype C 1.sal - 91m²(3-værelses)
Lejlighedstype D 1.sal - 105m²(4-værelses)
3 - etagers bygning:
Lejlighedstype A stue - 90m²(3-værelses)
Lejlighedstype B stue - 104m²(4-værelses)
Lejlighedstype C 1/2.sal - 98.5m²(3-værelses)
Lejlighedstype D 1./2.sal - 112.5m²(4-værelses)
6 - etagers bygning:
Lejlighedstype A stue - 101m²(3-værelses)
Lejlighedstype B stue - 115m²(4-værelses)
Lejlighedstype C 1/2/3/4/5.sal - 98.4m²(3-værelses)
Lejlighedstype D 1./2/3/4/5.sal - 112.4m²(4-værelses)
Bruttoetageareal i alt: 4540m²
Alle m² er ekskl. depoter og overdækkede arealer, men
inkl. trappeandele.

"Måden man ankommer til sin bolig, har stor betydning for oplevelsen af tilhørsforhold og dermed karakteren af det "at komme hjem". I det almene boligbyggeri har ankomsten/indgangen
ofte været nedtonet og næsten usynliggjort gennem en helt uhierarkisk facadekomposition og
planlayout - ligeværdighed på alle planer var en arkitektonisk og planlægningsmæssig kvalitet i
sig selv. Vi ønsker at søge mod en langt mere differentieret facadebearbejdning, hvor netop ankomsten får en særlig bearbejdning og opmærksomhed. I den klassiske arkitektur har portalen,
døren eller overgangen om man vil, altid været genstand for stor konceptuel og æstetisk interesse, hvor et indgående arbejde med rummelighed, ornamentik og ikke mindst materialitet
har skabt steder med helt unikke kvaliteter - uafhængigt af tid og sted. Dette er denne kærlighed til det særlige omkring ankomsten, som vi mener er identitets og værdiskabende for bebyggelsen. Det er netop ved indgangsdøren at huset åbner sig og favner sine beboere - byder
indenfor. Det handler om at skabe genkendelig, tryghed og kvalitet - begreber som tilsammen
giver en ny værdighed omkring boligen - fra parkeringsplads til indgangsdør. At glæde sig over
at komme hjem, møde sin nabo og få en snak, i omgivelser hvor rummelighed, læ, materialitet
og ikke mindst belysning er kvalificeret bearbejdet - styrker tilhørsforholdet, og giver en ny
stolthed og glæde i forhold til at bo i netop dette kvarter."
Den eksisterende bebyggelse tager afsæt i en meget præcis adskillelse af ankomstside og
opholdsside. I dette forslag søger vi en langt højere grad af sammenhæng og relation mellem
ankomst og ophold - og dermed det naturlige møde mellem beboerne. Dette sker først og
fremmest ved at orientere husene nord/syd - hvilket giver en stor grad af åbenhed i bebyggelsen, det skaber overblik og tryghed. Dette bevirker desuden, at der gennem bebyggelsen kan
skabes en landskabelig sammenhæng og kontakt mellem de smukke kridtskrænter, det lave
plateau og vandspejlet - hvilket har stor værdi, når man ankommer eller opholder sig omkring
boligen - man fornemmer de storslåede landskabelige kvaliteter. På den måde kan der skabes
en perlerække af varierede rumligheder af landskabelig og mere "ordnet" have karakter, som
samlet set bidrager til oplevelsen af et forskelligartet og inspirerende boligområde - både for
den enkelte beboer, men i lige så høj grad for borgerne i bydelen, som benytter de rekreative
muligheder i kridtgraven.
Ved at skabe den nære relation mellem ankomsten, boligen og opholdsrummene opstår der et
naturligt ejerskab, der gør at man som beboer har stor lyst til at indtage og bruge rummene.
Haverummet, terrasserummet og trapperummet - tre meget forskellige ankomstsituationer,
med afsæt i den samme bygningstypologi. Ved at arbejde indgående med afstande og højde på
bygningerne - skabes nogle interessante og meget varierede rum, som naturligt vil henvende til
forskellige mennesker - hvilket netop et projektets bærende idé - nogle få gennembearbejdede,
fleksible og ikke mindst rationelle boligtyper, som appellerer bredt - kombineret og sammensat
på en måde som skaber den ønskede diversitet i forhold til beboersammensætningen i området.

visualisering / fra ankomsten / ”haverummet”

DE 3 ANKOMSTRUM

HAVERUMMET
Haven som ankomstrum er defineret af bygninger i to etager - den lille skala. Her er der direkte
adgang til boligen i stueetagen eller trappe direkte til boligen på 1. sal. Haven bliver et samlingsrum - med grillplads, plantebede, siddenicher, småbørnsleg. Her kan der opstå et fint og intimt
socialt rum - hvor det i høj grad er den tætte grønne karakter der skaber rammerne. Rummet vil
have offentlig karakter - her siver folk igennem og nyder den særlige stemning.

TERRASSERUMMET
De 3 etages huse med ankomst via et varieret hævet terrasseforløb, har mere privat karakter.
Smalle altangange er afløst af brugbare og hyggelige fælles opholdsarealer med en god orientering mod syd. terrasserne er forskudt således at der skabes visuel kontakt mellem etagerne.
Depoter og værn tænkes begrønnet - som vertikale haver - således at forløbet fremstår frodigt
og inviterende til ophold - med mulighed for urtekrukker og kaffeslabberads.

skitse / terrasserummet

TRAPPERUMMET
Trapperummet er helt anderledes dramatisk. Her er fokus på oplevelsen af at bevæge sig op
gennem de 6 etager i et intenst og oplevelsesrigt forløb. Kikkene mellem etagerne, helt fra
stueetage til 5.sal - ikke mindst udsigt til både skrænt og sø - skal give et sug i maven - en fornemmelse af ”det her er en fed måde at komme hjem på”. På trods af det smalle og dramatiske
ankomstrum - har det stadig været magtpåliggende at få placeret et anvendeligt depot ved hver
enkel indgangsdør. Huset fremstår i karakterfulde og rustikke betonelementer med en fremtrædende struktur af forskalling - en struktur der i ankomstrummet afløses af lodrette trælister.
Dette giver en varm materialekarakter samtidig med at det regulerer akustikken i rummet.

skitse / trapperummet

Referencer / landskab, landskabsrum og ankomstarealer

3 / trapperummet

landskabsrummet
2 / terrasserummet
landskabsrummet

længdesnit / 1:200 / snit gennem hele bebyggelse

SNIT OG FACADER

2 / terrasserum

parkering/depot skubbet ind i terræn

Tværsnit / 1:200 / snit gennem terrasserummet

vestfacade / 1:200 / 3 etagers hus

vestfacade / 1:200 - 6 etagers hus /

nordfacade / 1:200 / 3 etagers hus

referencer / bygningernes materialitet

BOLIGER MED KARAKTER

Boligerne er udviklet som henholdsvis 3 og 4 værelses enheder,
som kan sættes sammen på en måde, hvor de indgår naturligt i
de forskellige måder at ankomme til boligen. Alle har gode altaner eller terrasser og udsigt over søen og søens relation til det
dramatiske kulturlandskab. De er disponeret på en måde hvor der
skabes størst mulig indretningsmæssig fleksibilitet - således at de
både kan fungere som familiebolig og som delelejlighed for evt.
studerende. I situationer hvor der er stort behov for midlertidig
indkvartering, eksempelvis som den nuværende flygtningekrise,
vil en 4 værelses familiebolig med et mindre indgreb kunne konverteres til en god og anstændig bolig til 4 mennesker - med et
fælles køkkenalrum.
Boligerne er indrettet så der opnås et interessant rumligt forløb
og som samtidig er baseret på grundlæggende funktionelle kvaliteter. Som en naturlig forlængelse af alrum og stue er der til hver
bolig knyttet en stor og anvendelig altan/terrasse - orienteret så
den i videst mulig omfang får både sol og udsigt. Tilgængelighed er indarbejdet således, at det er en naturlig del af boligernes
indretning, og dermed til enhver tid opfylder kommunens krav.
Depoter er placeret umiddelbart ved hver indgang - på den måde
bliver de både et reelt aktiv i dagligdagen, og samtidig skaber et
lille ”privat” rum omkring indgangen til boligen.
Vinduesarealer er proportioneret således at der sikres tilstrækkeligt dagslys, uden der sker en overophedning fra uforholdsmæssigt store glasarealer. Større vinduesarealer er enten placeret skærmet - under udhæng og altaner eller med solafskærming
som kan styres fra rummene. I kraft af bygningernes orientering,
vil der være udsigt fra stort set alle opholdsrum - en oplevelse af
hele tiden at være i kontakt med stedets helt unikke kvaliteter.
Alrum og stue er i alle boliger gennemlyste.
Der er tilstræbt en rustik materialitet i interiøret som relaterer sig
direkte til bygningernes konstruktion og facadeudtryk. Det vil sige
at de indvendige overflader, hvor det er muligt, materialemæssigt
er en spejling af de udvendige overflader - træ og beton. Dette
vil give en helt særlig stoflig og karakterfuld oplevelse af boligen,
som er i tråd med ambitionerne for byggeriet. Materialer der udstråler kvalitet og patinerer på en smuk måde. Boligerne bliver
dermed en organisk størrelse der ændrer sig over tid - en markant
ramme for et moderne hjem.
BOLIGOPGØRELSE

3 værelses boliger 				
22stk
4 værelses boliger				22stk
i alt m2 brutto					4540m2
boliger i alt					44stk

etageplan / 1:100

visualisering / interiør

KULTURHISTORIE, VOLUMEN OG MATERIALITET

Kridtgravene i Aalborg er om noget et udtryk for byens gloværdige industri og kulturhistorie. En
produktion af cement som igennem generationer har præget byens udvikling og udseende. Det
er mange år siden kridtgraven i Lindholm var aktiv i produktionsøjemed, og naturen er på mange måder ved at have at overtaget det store og markante industrielle indgreb i landskabet. En
væsentlig del af det arkitektoniske greb og udtryk er netop relateret til industriens arkitektur.
De 2 og 3 etages træbygninger refererer til tidens profane og enkle værksteds og lagerbygninger. De gamle silobygninger på havnen er således også en tydelig inspiration for bygningen i 6
etager - både i materialitet og udformning. Landskabets store dramatik har ligeledes inspireret
til de store skalamæssige spring i bygningsvoluminerne - som igen - efterfølgende i høj grad
har været medvirkende og identitetsskabende i forhold til udformningen af de enkelte ankomstrum.
Det arkitektoniske udtryk er enkelt, aflæseligt og humant i sin skala. Bygningsvoluminerne er
proportioneret og modeleret med afsæt i at skabe gode, fleksible og interessante boliger. Samtidig er bygningskroppene placeret på en måde, således at de opleves som et dynamisk konstrastskabende hele. Den vandrette accentuering er æstetisk med til at give skala til bygningerne og knytte altaner, ankomstterrasser, trappeforløb mv. sammen til en stærk helhed. Samtidig
sørger profileringen for at lede vand væk fra facaden, på samme måde som det relativt store
udhæng både beskytter træ og betonfacaderne - og fungerer som en æstetisk tilfredsstillende
afslutning af bygningerne.
De lave to og tre etages bygninger tænkes opført i elementer af massivtræ, en konstruktiv enkel og bæredygtig måde at bygge huse.
Et levende materiale der skaber levende huse, der ånder og er fugtregulerende på en naturlig
måde. Træ har som materiale en positiv effekt på omgivelserne, brugt og behandlet på den rigtige måde, har det en tilsvarende lav drift. Bygningen i 6 etager - ”siloen” tænkes i betonelementer, som tør at stå ved deres plastiske materialitet og enorme farvespil i varme grå nuancer. For
både træ og beton handler det om ærlige og naturlige materialer, som er kendte og anvendt
gennem mange generationer - materialer som patinerer og ændrer sig over tid.

BÆREDYGTIGHED OG TEKNIK

BÆREDYGTIGT BYGGERI
På det nye byggeri ved Lindholm Kridtgrav anvendes et holistisk bæredygtighedsbegreb, som
indebærer en sammentænkning af de miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Herved
sikres, at der ikke kun fokuseres på et enkelt område, som f.eks. miljøet. Der er derimod tænkt
i helheder for hele byggeriet og de mennesker, der skal have en god tilværelse i balance med
den fantastiske omgivende natur. Visionerne omkring udnyttelse af søens vand er et spændende område, som gerne udfordres yderligere i projektet under hensyntagen til de givne rammer.
Der er som en del af den holistiske tankegang også sikret en konstruktion af bygningerne og
installationen, der sikrer et sundt (mentalt og fysisk for beboerne) og behageligt indeklima gennem lysindfald, ventilation og termisk komfort.
KONSTRUKTIONSMÆSSIGE FORHOLD
Råhuset udføres med et bærende system i træ op til 3 etager boligbyggeri og beton for bygningen på 6 etager.
Bygningerne, der udføres med bærende trækonstruktioner, placeres på betonfundamenter og
med et terrændæk af beton. Disse fundamenter er essentielle for at opnå gode forankringer
for resten af bygningen.
De lette trækonstruktioner, der udføres i træelementer, sikrer en fleksibel og hurtig udførelse
på byggepladsen. Ved anvendelsen af denne type trækonstruktioner opnås en konstruktion, der
udføres efter bæredygtige principper og metoder. På den måde skiller byggeriet sig delvist ud
fra Danmarks traditionelle byggekultur. Byggeriet vil således være med til at vise, hvordan det
bæredygtige materiale kan anvendes i fremtidige byggerier.
Bygningen på 6 etager udføres som traditionelt betonelementbyggeri. Der anvendes derfor
gennemprøvede principper for alle konstruktionsdele. Når der bygges i højden, udnyttes betonen gode trykstyrke og vægt til at sikre bygningen mod de laster, den udsættes for. Der opnås
derfor en meget effektiv og sikker byggeproces, der giver en bygning af en velkendt høj kvalitet.
Med de to forskellige konstruktionsopbygninger udnyttes materialernes egenskaber således,
at disse anvendes til den type byggeri, de passer til. Der skabes forskellige byggerier, som hver
især får det bedste fra flere konstruktionsmaterialer. Bygningerne vil desuden være med til at
afspejle både bæredygtige og traditionelle byggeprincipper inden for dansk byggekultur.
Fælles for konstruktionerne er, at de alle overholder gældende retningslinjer og normer, der
relaterer sig til byggeri af boliger.
ENERGIRAMME
Byggeriet projekteres og opføres således, at energiforbruget til opvarmning, varmt vand, eventuel køling, ventilation og belysning dimensioneres til at opfylde BR2015 bygningsklasse 2020.
Kravet til bygningsklasse 2020 er opnået ved at benytte decentrale ventilationsanlæg i hver
bolig med effektiv varmegenvinding, lavt strømforbrug, optimerede installationer, en forbedret
lufttæthed af klimaskærmen samt et velisoleret byggeri. Energibehovet til rumopvarmning i
et bygningsklasse 2020 byggeri er så minimalt, at der i store dele af året ikke vil være behov
for traditionel opvarmning. Ofte vil de interne varmekilder som personer, belysning og teknisk
udstyr alene kunne opvarme boligen.
Opvarmning
Såfremt visionerne omkring energiudvindingsmulighederne fra søens vand kan blive en del af
projektet, giver søen mulighed for med økonomisk fordel – i forhold til fjernvarme – at udnytte
dens varmekapacitet. Der er potentielt meget varme, der kan udnyttes til opvarmning og varmt
brugsvand ved at udnytte varmeindholdet i de øverste meter af søens vand. De øvrige boliger
vil også kunne opdateres til denne energikilde uden at påvirke søens diversitet samt biologiske
og termiske balance.

Hvis der ikke kan dispenseres fra lokalplanens krav kan installation af fjernvarme udføre samme funktion på mere traditionel vis.
Der kan udlægges slanger i spiral i 1 – 3 meters dybde fikseret via ankre på søbredden, hvor der
cirkulerer brine (samme princip som et jordvarmeanlæg). Brinen cirkuleres i et lukket kredsløb
mellem boligerne og søen. I hver bolig er en varmepumpe afstemt efter boligens størrelse,
der bruger varmen i brinen via en kompressor til opvarmning. Opvarmning kan ske enten med
gulvvarme eller gennem opvarmet luft fordelt gennem ventilationsanlægget. Varmepumpen
indeholder eller kobles på en varmtvandsbeholder ligeledes individuelt til hver enkelt bolig.
Fjernvarme vil ikke anvendes i et tilsvarende system.
Fordelen ved en decentralisering af varmepumperne er, at hver eneste varmepumpe kan køre
energimæssigt optimalt efter beboernes ønske til rumtemperatur i hver enkelt bolig. Den bedste drift med varmepumpe opstår ved, at fremløbstemperaturen hele tiden justeres i overensstemmelse med varmebehovet skabt af udetemperaturen og den ønskede indendørs temperatur. En central med få større varmepumper vil levere den fremløbstemperatur, som den højest
krævende forbruger efterspørger – og det giver ikke en energioptimal drift.
Vinduer
Vinduerne udgør en stor del af klimaskærmen og er naturligvis en væsentlig faktor i forhold til
energioptimeringen af byggeriet. Her er det tilsigtet at holde gode U-værdier samt muliggøre
udnyttelse af den passive solvarme. Der etableres en gennemsnitlig glasandel for alle boliger
på 20 %, således der sikres god dagslysforhold uden at skabe problemer med overophedning.
I bygningen benyttes derfor vinduer med 3-lags energiruder og træ/alu rammer, som opnår
U-værdier helt ned på 0,90 W/m²K. Derudover har alle ruder en meget lav energitransmission
uden at være tonet. Dette giver de bedste muligheder for at holde et godt termisk indeklima
og de bedste forhold til lyskvaliteten i bygningen samt udsynet til omgivelserne. Vinduerne er
stort set vedligeholdelsesfrie og minimerer kuldebroer, indvendig kondens samt kuldenedfald.
Det er vigtigt, at solafskærmningen bliver en naturlig del af klimaskærmen og samtidig kan holde solvarmen ude af boligerne i de perioder beboerne ønsker det. Fra den østlige og vestlige
orientering, vil et udhæng ikke være effektiv løsning, pga. af den lave solhøjde. Et udhæng er
dog en god løsning for den sydlige orientering. På baggrund heraf er den passive solafskærmning udført som en integreret del af bygningerne. For ikke bryde facadearkitektoniske udtryk
med solafskærmningselementer, der skiller sig ud, er alle vinduer og døre etableret med manual motorstyret skodderammer. Det vil give et indtryk af, at facaden hele tiden er i bevægelse
– nærmest en levende facade. Som et supplement til skodderammerne er altanerne og taget
på den sydlige gavl udført som et integreret udhæng.
Klimaskærm
For at sikre at bygningen har et lavt energiforbrug, er det af yderste vigtighed at fokusere på klimaskærmens isoleringsevne, tæthed og risici for kuldebroer. De fire laveste bygninger udføres
hovedsageligt i træ, mens de to højeste bygninger udføres i beton. For træ og beton betragtes klimaskærmen som henholdsvis let og tung. Begge typer af klimaskærme opbygges med
isoleringstykkelser for ydervæg, tagkonstruktion og terrændæk på henholdsvis 315 mm, 585
mm og 350 mm. Fordelen ved middeltung konstruktion er, at det er muligt at akkumulere en
stor mængde varme i løbet af dagen og afgive den igen om natten. Det medvirker til et stabilt
temperaturniveau gennem døgnet, og at bygningen i opvarmningssæsonen er mere effektiv til
at udnytte den opsparede solvarme fra om dagen til om natten.

SOLPANELANLÆG
Sundby-Hvorup boligforening har i dag en væsentlig EL udgift til drift af pumper for at holde
søens vand niveau. Visionen er at der monteres solpanelanlæg på nye og eksisterende bebyggelse. Hovedsageligt til drift af disse pumper. Det betyder at energien til en hver tid kan aftages
direkte når den produceres (solen skinner). Hvilket vil give både en energimæssige og økonomisk meget stor bæredygtighed

KOLDT BRUGSVAND
Koldt brugsvand til bygningen leveres fra kommunal vandforsyning med afregningsmåler decentralt i den enkelte boligs teknikrum. Koldt brugsvand forsyner de enkelte tapsteder og produktion af varmt brugsvand. Nu når der allerede i dag pumpes store vandmængder fra søen,
direkte i fjorden, er visionen at tage en lille del af dette vand og bruge det til toiletskyl og vaskemaskiner i bebyggelsen

INDEKLIMA
Atmosfærisk indeklima
Bygningens opvarmning og indeklima optimeres ved anvendelse af forvarmet luft baseret på
meget effektive mekaniske ventilationsanlæg med høj grad af varmegenvinding. Et kontrolleret
luftskifte sikrer tilførsel af frisk luft, så ubehagelige luftarter bortventileres, og der skabes et
godt atmosfærisk indeklima og god komfort. Det akustiske indeklima søges optimeret gennem
materialevalg (tyngde og efterklangstider).

VARMT BRUGSVANDSFORSYNING
Varmt brugsvand produceres af en lavtemperaturs-varmeveksler i den enkelte bolig, som forsyner de enkelte tapsteder. Installationen er fremtidssikret i forhold til eventuel temperatursænkning fra fjernvarmeforsyningen og vil også kunne benyttes såfremt udnyttelse af søens vand
bliver aktuelt.

VENTILATION
Ventilationsanlægget installeres som decentrale anlæg. Anlægget, som projekteres, er et behovstyret anlæg med integreret fugt-føler i forbindelse med udsugningen fra bad samt sug fra
emhætte i køkkenet. Der blæses ind i værelserne samt køkken/opholdsrum. Indtag etableres i
facaden og afkast føres over tag. Anlægget kan designes, så det er muligt at indsætte en køler
med udnyttelse af søens kølige vand.
VARMEINSTALLATIONER
Fjernvarmestik eller brinestik indføres og etableres decentralt i teknikrum. De enkelte boliger
udføres med hurtigtvirkende gulvvarme. Boligen dimensioneres efter 60/30 ved -12 ºC udetemperatur med rumtemperatur på 20 ºC.
KØLEINSTALLATIONER
Boligens varmepumpe kan producere køling, hvis udnyttelse af søen bliver aktuel. Den indbyggede styring giver mulighed for at køle boligen ved at sænke gulvtemperaturen 2 til 3 grader
under rumtemperatur. Det giver en behagelig oplevelse af rumkøling uden trækproblemer.
SPILDEVAND
Spildevand fra de enkelte installationer med toilet, bad og håndvask føres til faldstammer, som
etableres i skaktene med mulighed for renseåbning i skaktens bund, og udluftning over tag.
Fra skaktene samles alle afløbsledningerne i jord og føres ud til det kommunale kloaknet for
spildevand.
REGNVAND
Regnvand fra tagafvanding føres via traditionelt gravitationssystem ned gennem bygningen,
hvor den tilsluttes kloaksystemet. Overfladevand fra vej- og belægningsarealer opsamles og
føres sammen med tagvandet til det kommunale kloaknet for regnvand. Lokal afledning af
regnvand - LAR løsninger på stedet – vil i dag primært være af rekreativ karakter, da søens
overskudsvand allerede pumpes videre til Limfjorden. Dette forhold vil ændre sig, såfremt visionerne omkring udnyttelse af søens vand kan realiseres.

SANITET
Sanitet udføres i porcelæn med vand- og energibesparende armaturer. To-skyls klosetter på 2
til 4 liter med berøringsfrie armaturer vil sikre et lavt vandforbrug for både koldt og varmt vand.
Klosetterne leveres med rengøringsvenlig glasur, der letter ved rengøringen og sikrer et hygiejnisk miljø.
ELANLÆG
Projektering af elinstallationer vil blive udført efter gældende love og regler. Der tages udgangspunkt i standardbestykning for boliger. I lejligheder projekteres fast belysning i køkken og bad
samt lampeudtag i øvrige rum. Installation for antenne/internet udføres som tomrørsinstallation – dette giver mulighed for at indhente tilbud fra flere leverandører.
Hver bolig vil være forsynet med egen elmåler og der etableres separat installation for fællesområder.
Der vil blive projekteret tekniske installationer for ventilation, pumper m.m.
I projektet vil der blive taget højde for energiforbrug. Det betyder, at alle faste installationer
udføres med fokus på energibesparende komponenter (pumper, lyskilder m.m.). Dette vil medvirke til, at byggeriets samlede årlige strømforbrug ikke overstiger den årlige produktion fra
solcelleanlægget.
Udvendig belysning vil blive projekteret med nyeste teknologi inden for energioptimering og
styring for at opnå et minimalt energiforbrug.
BRANDKRAV
Der opføres seks bygninger i alt med tre forskellige bygningshøjder. De to højeste bygningerne
er udført med syv etager og en højde fra terræn til gulv i øverste etage på 17 meter. Ydermere
er der to bygninger på to etager og to bygninger på 3 etager. Det betyder, at ingen af bygningerne betragtes som højhuse. Bygninger på syv og tre etaper er etageboliger, mens bygningerne
på to etager er rækkehuse. Alle bygningerne dimensioneres efter anvendelseskategori 4.
Flugtvejsforholdene i bygningerne er gode. For de fire etageboliger er adgangsvejen og flugtvejen via en udvendig trappe og altangange, der kan sidestilles med en sikkerhedstrappe. Som
tillæg til sikkerhedstrappen har alle boliger altan og redningsåbninger i alle rum, som kræver
det. I rækkehusene er der direkte adgang til terræn i det fri og redningsåbninger på 1. sal.
Alle boliger udføres med et fulddækkende røgalarmanlæg, som sikrer en hurtig og rettidig
alarmering af alle relevante personer og myndigheder. Der placeres som udgangspunkt én
røgalarm i hver bolig. Såfremt den indbyrdes afstand overstiger 10 m, skal der monteres flere
røgalarmer pr. bolig. For at undgå utilsigtede alarmer må røgalarmerne ikke placeret i køkkenet.
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Solafskærming på facade

Beplantning som
naturlig solafskærmning
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