Linje
Elev
Vejleder

1.C Transformation
Asbjørn Bratsbjerg
Jon Andersen

AFGANG FORÅR 2021

Hvad kommer efter industrien?

S. 4-11

Afsæt for projektet
Site
Historisk
02 ANALYSE

S. 12-21

Mapping
Anlægget
Forstærket møde
Industrielle elementer
03 PROGRAM

S. 22-27

Indholdsfortegnelse

01 INTRO

Program
Flow
Højskole
04 PRINCIPPER FOR ANLÆG

S. 28-37

Anlæg
Industrielle elementer
05 ANLÆGGET

S. 38-43

06 HØJSKOLE

S. 44-75

Introduktion til bygningen
Skitseringer
Facadestudier
Principper
Subtraktion og addition
Visualisering
Fysisk model
Planer og snit
07 HØJSKOLEBOLIGER

S. 76-87

Introduktion til bygningen
Principper
Plan og snit
Værelsesmodul
08 REFLEKSIONER

S. 88-89

Opsummering
Konklusion
09 LITTERATURLISTE
Litteraturliste

Redegørelse
Arkitektskolen Aarhus
Afgang forår 2021
Projekttitel
”Hvad kommer efter industrien?”
Linje 		
1.C Transformation
Elev 		
Asbjørn Bratsbjerg
Studienummer: 4003476
Vejleder Jon Andersen
31.05.2021

S. 90-91

AFGANG FORÅR 2021

Hvad kommer efter industrien?

Situationsplan
Visualisering
Snit

Afsæt + Site + Historisk

01 | Intro

Danmark er blevet mindre
Da kongehuset den 14. juni 1998 klokken 12.09
klippede det rød-hvide bånd over motorvejen
til Østbroen, betød det ikke blot indvielsen af
Danmarkshistoriens største byggeprojekt. Det var
indvarslingen af en ny æra. Med ét var Danmark
blevet mindre.
RICHARD JUHRE
SI L K E BO R G A R K I V

Faste forbindelser

Danmark består af en halvø og 406 større og
mindre øer. Faste forbindelser i form af broer og
tunneler har derfor stor betydning for infrastrukturen. Derfor har færgetrafikken været en vigtig
del af vores historie.

Hvad kommer efter industrien?

Vi er ikke stoppet med denne tendens til at bygge broer, der erstatter færgelinjer, da broforbindelser er mere effektive.
Anlægget af den faste forbindelse over Storebælt er det største byggeprojekt nogensinde i
Danmarks historie. Den samlede faktiske gæld
for hele forbindelsen ved vejforbindelsens åbning midt i 1998 udgjorde cirka 38 mia. kr.
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Dette har overflødiggjort nogle færger i Øresundregionen, som har medført funktionstømte
færgelejer - herunder mit site, Ebeltoft færgeleje.

Storebæltsbroen
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Med Storebæltsforbindelsen er det danske ørige
blevet forbundet på en mere effektiv måde,
hvilket har udfordret og udkonkurreret mange
færgeforbindelser. Disse anlæg ligger som spor,
der har transformeret den danske kystlinje.

Byudvikling
Afsæt + Site + Historisk

Kulturen skal være en central udviklingskraft
for Ebeltoft. Der skal så vidt muligt fokuseres på
byfortætning og byomdannelse af bl.a. tidligere
erhvervsområder.
SYD DJURS K O MMUNE
K O MMUNE P L A NE N 2 0 1 3

Færgelejer

De anlæg som ligger i landområder ligger ofte
utrolig smukt og steder man normalt aldrig
ville få lov at bygge. De ligger og skærer sig ud
gennem den danske kystlinje med deres rå betonkaj. Det skaber et særligt møde mellem den rå
industri og naturen.
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Byområde

Landområde
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Hvad kommer efter industrien?

Danmark er et lille land men med større forskel
på metropolerne og landdistrikterne. Dette kan
ses og måles på mange forskellige parametre i
samfundet. De funktionstømte færgelejer bliver
brugt meget forskelligt i forhold til konteksten. I
de større byer bliver det set som en mulighed for
at skabe en ny bydel. Og der er ofte mangel på
boliger i disse byer. I landdistrikterne ligger anlæggene hen som et minde fra fortiden. Derfor
finder jeg det interessant at undersøge, hvad for
nogle potentialer sådan et anlæg indeholder.

Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft
Afsæt + Site + Historisk

Kitesurf

Sti

Grobund

I nærområdet ligger Grobund, der er en forening.
De har planer om at bygge en højskole i området, hvilket jeg synes er et interessant program,
at tilføre færgelejet. Det er grundet, at der allerede er en større bygningsmasse, der står tom
ca. 3000 m2. Derudover ville programmet være
interessant for den unikke placering.

Ankomst
Værksted
Vådområde

Billetpavillon

Klitlandskab

Funktionstømt

På Djursland kæmper de for at få en daglig
færgeforbindelse til Sjællands Odde.

Funktionstømt

Sti

Mols-Liniens gamle hovedkontor
Funktionstømt

Fiskere

Kontorpavillon
Funktionstømt

TV2. 07. jun 2018

Bilramper

- Molslinjen kan gøre, hvad de vil, men vi vil arbejde hen imod at få et nyt rederi til at sejle dagligt
mellem Ebeltoft og Sjællands Odde, siger Christian Haubuf (S), der er medlem af styregruppen
for daglig sejlads Ebeltoft-Odden.

“Visionen er at skabe liv omkring det gamle
færgeleje igen som tidligere. At skabe et sted,
der giver noget til lokalområdet igen og noget
de kan være stolte af. Visionen er at skabe et
rekreativt område med forskellige funktioner relateret til omgivelserne“
Dette vil jeg gøre gennem min fortolkning af en
højskole, som bliver meget specifik, da jeg vil
skabe højskolen i de gamle bygningsmasser, der
står forladte på havnen. Samtidig vil jeg gerne
arbejde med en genopretning af landskabet og
en nedbrydning af den store asfaltflade, for at
skabe en større sammenhæng med landskabet.

De har i årevis kæmpet en brav kamp for at
forbedre forbindelsen over Kattegat for borgerne i Syddjurs Kommune.

Hvad kommer efter industrien?

Aktiviteter i området

Der er forskellige aktiviteter og liv i området i
form af surfere, fiskere og folk, der er ude og
nyde naturen på gåtur eller cykeltur. Området
ligger meget naturskønt med uddsigt ud over
Kattegat.
Bygningen er opført i 1963 og har senere fået en
tilbygning. Den er en stav, der er opbygget efter
et modul. Bygningen opleves meget lukket, når
man er på sitet. Den har nogle klare retninger,
idet den består af tunge vægge og lette konstruktioner i åbningerne mellem væggene. Bygningen falder godt ind i landskabet på trods af
dens størrelse, på grund af dens mørke tejl. Jeg
ser et potentiale for at transformere både bygning og anlæg til en højskole.

Færgevejen 60, 8400 Ebeltoft

Ebeltoft
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Siden Molslinjen i 2015 valgte kun at sejle til
Ebeltoft i weekender og om sommeren har borgerne forsøgt at finde en løsning, og nu kan de
officielt melde ud, at de søger et nyt rederi, der vil
fragte østjyder til Sjælland og hjem igen.

Bygningsmasse

INTRO | 8

Vision

Historie

Afsæt + Site + Historisk

Molslinjens historie

Det er 50 år siden, at Ebeltofts stadsingeniør
H.H. Hansen var med til at grundlægge rederiet
Mols-Linien og overfarten Ebeltoft-Odden.
Mellem Ebeltoft og Odden er afstanden mellem
Jylland og Sjælland kortest, cirka 48 km, og derfor kunne en færgerute mellem Ebeltoft og Odden betyde langt kortere overfartstid end på alle
de øvrige bilfærgeruter. Lige fra den første færge
sejlede fra Ebeltoft i maj 1966, var den nye rute
elsket af bilisterne, der kom fra Nord- og Østjylland og skulle til Sjælland eller omvendt. På rekordtid blev Mols-Linien den mest populære af
bilfærgerne over Kattegat, og selv om konkurrencen har været hård, måtte alle andre færger give op overfor den geografiske placering af
anlægget.

Molslinjens gamle hovedkontor
Udvidelse af færgelejet

Mols-linjen har valgt at fokusere alle deres investeringer og kræfter på ruten Aarhus-Odden,
da det er den mest profitable linje. Den er også
meget lovende ift. motorvejsforbindelser. Og
den længere rute bliver kompenseret igennem
forbedret skibsteknologi.
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Hvad kommer efter industrien?

Mols-linjen blev presset af storebæltsbroen, da
den skabte en ny mulighed for at fragte både
gods og passagerer imellem Danmarks landsdele.

Opførelse af anlæg

Valg af site

Dette medførte at Mols-linjen er fraflyttet alle
lokaler i Ebeltoft færgehavn og færgelejet bliver brugt på et minimum jf. deres kontrakt med
kommunen. Det betyder en overfart ugentligt i
nogle få måneder af sommerhalvåret. Syddjurs
kommune har ledt efter et andet færgeselskab,
men ingen har udvist interesse for færgeanlægget. Derfor ser jeg muligheden for at udfordre
hvad anlægget kan bruges til.
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Billede af færgelejets første type færge

Billede af hovedbygning

Mapping+ Anlægget + Møder + Industrielementer

Kortlægning af site

Færgelejet skærer sig ud fra den oprindelige
kystlinje, hvilket er meget karakteristisk for dette
anlæg. Dette skyldes, at det er et lavvandet område. Dette iscenesætter sitet fra kystlinjen.

02 | Analyse

Mapping
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Hvad kommer efter industrien?

Anlægget har altid fungeret som en satelit for
hele Djursland. Det er omgivet af natur og der er
stiforbindelser i området. Anlægget har over tid
transformeret landskabet og skabt ideelle forhold for kitesurfing og andre typer vandsport både for begyndere og professionelle.

Kig fra Øer indsejling
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Kig mod vindmøllerne

Ankomst via sti

Anlæg

Mapping+ Anlægget + Møder + Industrielementer

N
NV

Landskabet

Landskabet er meget horisontalt omkring
færgelejet. På afstand opleves færgelejet som
en del af landskabet. Færgelejet har også ændret landskabet omkring sig ved at skære sig ud
gennem kysten og den har ændret måden sandet flytter sig på i området. Det har været med til
at skabe en badestrand på den nordlige side. På
den sydlige side, er der skabt en sandtange, som
har skabt de ideelle forhold for vandsport. På grund af det skønne landskab er der også mange,
der går ture i området.
Anlægget er karakteriseret ved at det skærer
sig langt ud fra kystlinjen. Dette er gjort pga det
lavvandede område. Dette iscenesætter anlægget, når man går ture i området, men man
oplever det ikke så voldsomt, som det ses på
kort, da man ser landskabet foran anlægget
ligesom vist på billedet.
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Bygninger

Der er en dialog mellem det dynamiske landskab
og det statiske anlæg. Hovedbygningen ligger
som en næsten 100m fast linje i det milde klitlandskab, som har opbygget sig foran anlægget.
På denne måde gør bygningen opmærksom på
landskabets forløb. Bygningen optræder meget
forskelligt i landskabet, alt efter om den betragtes fra ankomsten eller vandsiden. Når man
kommer fra ankomsten ligger den mere skjult i
landskabet. Fra siden betragtes den mere iscenesat, hvor man ser den store ubrudte teglmur.
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Hvad kommer efter industrien?

De forskellige landskabstyper, der er i området er
klitlandskab, vådområde og fyrskov.

NØ

N

S

SØ

S
Soldiagram

Molslinjens gamle
hovedbygning

Molslinjens gamle
værksted

Ankomst

Aksonometri

Mapping+ Anlægget + Møder + Industrielementer

Bygninger

Kajkant

Aksonometri
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Hvad kommer efter industrien?

Industrielle elementer

Aksonometrien isolerer de forskellige elementer sitet indeholder og disse elementer vil jeg undersøge potentialerne for. Der skal udvikles arkitektoniske principper for de forskellige elementer.
Dette er essentielt i forhold til transformationen af
anlægget.
Flade
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Klitlandskab

Isometri - SV

Forstærkede møde

Transformation

Igennem min transformation af anlægget får jeg
en unik mulighed for at skabe et stærkere og mere
interessant møde imellem de forskellige elementer på sitet, industrien, murene og landskabet, som
i dag opleves meget separeret på grund af den
store ubrudte flade.

Massiv mur

Industrielle konstruktioner
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Naturlige landskab
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Hvad kommer efter industrien?

Mapping+ Anlægget + Møder + Industrielementer

Industrielle konstruktioner
Mapping+ Anlægget + Møder + Industrielementer
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Katalysator for additionerne
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Hvad kommer efter industrien?

Bilrampe

Anlægget rummer forskellige store industrielle
elementer. Disse er skabt med meget tydelige
konstruktionsprincipper og er tydeligt aflæselige
i deres konstruktioner. Disse elementer har været
inspiration for min addition.
Set på afstand står konstruktionerne helt spinkle
og fine. Når man kommer tættere på, opleves de
mere komplicerede og voldsomme.

Ankomstterminal

Gangbro

Program + Funktionsfordeling + Højskoler

Introduktion til programmet

Med mit projekt ønsker jeg at skabe liv omkring
færgelejet i Ebeltoft igen med en transformation
til en maritim højskole. Dens placering kan være
med til at skabe de perfekte faciliteter for sådan
en højskole. Omdrejningspunktet for højskolen
skal være sport og naturen. Derudover skal den
give mulighed for stærkt sammenhold gennem
arkitekturen både i det store og mindre fællesskab. Arkitekturen skal også tage højde for den
geografiske placering. Bygningen ligger eksponeret.

03 | Program

Program
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Nye funktioner

Færgelejet tilføres nye funktioner for at skabe liv
og glæde for beboerne omkring området, ligesom tidligere. Bygningerne på færgelejet har
været forladt i en årrække og på nuværende
tidspunkt er kommunens plan nedrivning. De nye
funktioner jeg tilføjer er en højskole og omkringliggende offentlige funktioner i form af et vandsportscenter med badeklub, sejlcenter, udspringstårn, crossfit og udkigstårn. Alt dette skal
være med til at skabe et nyt rekreativt område.
Programmet strækker sig mellem en offentlig og
privat del.
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Hvad kommer efter industrien?

Højskolen skal kunne rumme mellem 80 og 90
elever. Jeg vil arbejde med at skabe en større
synergieffekt mellem de forskellige områder på
sitet. Jeg ser samspillet mellem inde og ude som
essentielt for projektet og igennem transformationen skal jeg skabe et inspirerende højskolemiljø i de gamle industribygninger. Færgelejet giver
muligheden for at skabe noget meget unikt, som
ikke kunne ligge i andre omgivelser i forhold til en
mere generisk typehøjskole.

Flowdiagram
Program + Flow + Højskoler

Sejlcenter
Cafe
Sal
Fleksibelt
undervisningslokale
Toilet

Surfcenter
Offentlig
Badeklub
Omklædning
Toilet
Grej

Udsprings- og udkigstårn
Udkigstårn
Bad
Omklædning
3m 5m 10m

Offentlig

Offentlig

Højskoler

Cafe
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værksted
Musik
Maritimt
værksted

Reception
Administration
Lærerværelse

Ankomst
Indre torv
Udstilling
Opholdsrum Toilet
Spisesalen
Bibliotek
Køkken
Lounge
Logistik
Tekøkken

Crossfit
Hal
Grej
Omklædning
Toilet

Offentlig

Semi-offentlig
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Ankomst
Garderobe
Vaskerum

Store fællesskab
Tekøkken
Mindre fællesskab
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Bad og toilet
Værelse
Privat
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Fleksibelt
undervisningslokale

transformation
en

Diagrammet til højre viser hvordan flowet på sitet skal
opbygges og hvordan højskolen får en central rolle
samt skal benytte sig af de offentlige og private funktioner i området. Den fragmenterede opdeling er også
med til at aktivere hele området og skabe offentlige
og private funktioner.

r
us fo
fok

Hvad kommer efter industrien?

Flow

Højskoler

Program + Flow + Højskoler
Sidste skoleår var godt 10.000 elever på et af
højskolernes lange ophold. Det er en stigning
på mere end 40 % over de sidste ti år. Det viser
nye tal fra Kulturministeriet og Folkehøjskolernes
Forening i Danmark.
KULT UR M I N I ST ERI E T
2 0 17

Nutidens højskoler

I dag er der 73 højskoler i Danmark, i 2016 var der
66. Højskoler er en voksende tendens i det danske samfund, hvilket gør det aktuelt at bruge det
som program til min transformation af Ebeltoft
færgeleje. Højskolerne er de skoler, der er mest i
udvikling hele tiden, da de ikke har så mange krav
og man kan vælge dem fra eller til. De skoler, der
ikke kunne tiltrække elever, måtte lukke, og udskiftningen har altid været stor.
Højskolen er af dansk oprindelse, som blandt andet bygger på præsten N.F.S. Grundtvigs ideer om
at højne den folkelige dannelse i 1800-tallets klassedelte samfund. Grundtvig havde et ønske om
at oplyse de fattige og uuddannede bønder om
den danske historie og danske samfundsforhold i
datidens mere klasseopdelte samfund. Den første
folkehøjskole blev opført i 1844. Højskolen blev et
sted, hvor unge og voksne kunne blive bevidste om deres kulturelle arv og få mulighed for at
fordybe sig i fag af ren interesse.

Akademisk til praktisk

I dag dækker højskolerne både akademisk og
praktisk. Ingen højskoler er ens, nogle er meget
specifikke og andre er mere brede i deres faglige
undervisning. Eksempler på linjer kunne være:
· Journalistik
· Internationale studier
· Kunst og arkitektur
· Sejlads og friluftsliv
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Maritim højskole

Højskolen har fokus omkring det maritime, som er
forankret i anlæggets historie. Udover det er sejlads og andre vandsport stigende i popularitet.
DIF anslår at der har været en stigning på 12 % fra
2015 til 2019. Stedet giver det perfekte afsæt til en
maritim højskole, da det allerede er et populært
vandsportsområde. Vandsport og friluftsliv skal
være det faglige omdrejningspunkt for højskolen
og området.
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Hvad kommer efter industrien?

Højskolen i et historisk perspektiv

04 | Principper for anlæg

Nye funktioner
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Tilføre nye funktioner

Færgelejet tilføres nye funktioner for at skabe liv og
glæde for beboerne omkring området, ligesom før i
tiden. Bygningerne på færgelejet har været forladt i
ca. 1o år. De nye funktioner jeg tilfører anlægget er en
højskole med omkringliggende offentlige funktioner
i form af et surfcenter med badeklub, sejlcenter, udspringstårn, crossfit og udkigstårn.
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Hvad kommer efter industrien?

Anlæg+ Industrielle elementer

Offentligt
Semi-offentligt
Privat

Aksonometri af eksisterende anlæg

Addition

Anlæg+ Industrielle elementer
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Langs kajkanten ligger der en række af offentlige funktioner, som relaterer sig til omgivelserne. Nogle af dem
bliver bygget ind i fragmenter af industrielle elementer. Dette gøres for at aktivere kajkanten som et offentligt rum i området.
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Hvad kommer efter industrien?

Aktivering af kajkant

Herudover arbejder jeg med akserne i sitet i forbindelse med additionerne. Dette er med til at aktivere hele
området og orienteringen af bygningerne arbejder
ud fra principperne fra de to oprindelige bygninger.
Dette gør, at de opleves forskelligt alt efter, hvordan
de betragtes. Ved ankomsten opleves de mindre end
fra vandkanten, hvor de står mere iscenesat i et langstrækt format, hvor de er i sampil med det horisontale
landskab.

Offentligt
Semi-offentligt
Privat

Aksonometri af anlæg med additioner

Aktivt loop
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Aktivt loop
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Hvad kommer efter industrien?

Anlæg+ Industrielle elementer

Området er i dag bestående af én stor asfaltflade, da den tidligere færgefunktion var afhængig af, at gøre det tilgængeligt for biler.
Fladen forarbejdes, så der skabes pladsdannelser og logistiske forbindelser i området.

Aksonometri af aktivt loop

Landskabet
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Landskabet

Det omkringliggende landskab trækkes ind over
anlægget og skaber en tættere relation mellem
industri/færgelejet og landskabet - det dynamiske og statiske. De omkringliggende landskabstyper er vådområde, klitlandskab og fyrskov.
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Hvad kommer efter industrien?

Anlæg+ Industrielle elementer

Aksonometri af landskabet

Industrielle elementer
Anlæg+ Industrielle elementer

Aktivt loop

På det aktive loop skabes en serie af mindre transformationer af de mest markante industrielle konstruktioner, som står på anlægget og i forbindelse
med loopet. Elementerne vil være med til at aktivere hele området for offentlig brug.

Bilrampe - Crossfit
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Bilrampe - Udspringstårn

Bilrampe - Amfiscene
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Hvad kommer efter industrien?

Ankomstterminal - Udkigstårn

05 | Anlægget

Situationsplan

Situationsplan + Visualisering + Snit

12.

11.

4.
10.

9.

2.

8.

1.

7.
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6.

1. Højskolen
2. - 4. Højskoleboliger (kapacitet max 85 elever)
5. Surfcenter
6. Sejlcenter
7. Amfiscene
8. Badetårn og skateplads
9. Crossfit
10. Fleksibel sportsplads
11. Udkigstårn
12. Parkeringsplads

5.
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3.
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Hvad kommer efter industrien?
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Længdesnit
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Højskolen
Surfcenter

Højskoleboliger

Højskoleboliger

Højskoleboliger
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Hvad kommer efter industrien?

Situationsplan + Visualisering + Snit

Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Transformation

Bygningen er opført i 1960’erne og senere er
der kommet forskellige tilbygninger, som har
lagt sig på siden af den oprindelige struktur. Tilbygningerne er ikke i samme kvalitet som den
oprindelige bygning.

06 | Højskole

Transformation af hovedbygningen

Bygningen ligger som en lang stav, der strækker
sig næsten 100m med sin lange lukkede teglfacade.

HØJSKOLE | 44

Bygningen er på ca. 2350 kvm, hvilket højskolen
sammen med de offentlige funktioner også skal
drage fordel af.

AFGANG FORÅR 2021

Hvad kommer efter industrien?

I enderne er der bygget en lettere trækonstruktion, som lukker lys ind og giver udkig over det
flotte landskab. Bygningen har et meget rodet
forløb indvendigt og der er mangel på orientering indvendigt. Derudover er bygningen præget
af dens tidligere funktion med meget stort serviceområde i midten af bygningen og kontor i
begge ender (uforbundet). Bygningen er 20 m
dyb og har derfor udfordringer i forhold til lysindfald. Bygningen har en skorsten, som rejser
sig i det horisontale landskab.

Eksisterende bygning

Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Stueplan

Opstalt - NØ

Opstalt - SØ
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1. sal

Opstalt - SV
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Opstalt - NV

Subtraktionsundersøgelser
Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Hovedbygningen ligger og strækker sig næsten 100m
med sine karakteristiske helt lukkede teglfacader og
åbningerne imellem murene.
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Volumenstudier

Jeg finder det interessant at skabe relationer på tværs
af bygningen. Jeg fandt den oprindelige bygning
struktur mere interessant og derfor har jeg subtraheret tilbygningerne, da de udvander præcisionen i
den oprindelige arkitektur.
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Uddrag af subtraktioner

Princip

Additionsundersøgelser
Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Formgivning
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Jeg har arbejdet med, at additionen er en lettere konstruktion, som ligger og forskyder sig fra den oprindelige mur vertikalt. Den oprindelige mur får én højde.
Det giver bygningen et renere udtryk og gør den mere
horisontal med et mere klart koncept.
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Jeg har undersøgt forskellige volumener, som skaber
vidt forskellige udtryk og forskellige rummeligheder.
Jeg har valgt at arbejde med den, der tager udgangspunkt i den oprindelige arkitektur. Det skaber dermed
nogle klare referencer til det oprindelige byggeri og
forankring til stedet.

Bygningskoncept

Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Katalysator
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Jeg arbejder med den den tunge lukkede bygningsmur, som står i kontrast til landskabet, hvor den lette
addition rejser sig vertikalt fra muren. Dette er med til
at skabe bedre lysforhold indvendigt i bygningen. Om
aftenen vil additionen stå og lyse og indikere at der
igen er liv på anlægget, med referencer til et fyrtårn.
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Hvad kommer efter industrien?
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Volumenstudie

Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper
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Et udkast af undersøgelserne i deres forskellige former
og mere endelig udseende. Det har været vigtigt at
få de nye additioner til at have en skala, der spiller flot
op imod murværket, som vil opleves når man står i
øjenhøjde, hvor kontrasten mellem den tunge lukkede
teglmur og den lette transparante addition samt mødet mellem det horisontale og vertikale opleves.
I strukturen skabes der gårdrum. Disse er med til at
give lys i den dybe bygning og skabe nogle udearealer, der er beskyttet fra den udsatte placering af bygningen.

AFGANG FORÅR 2021

Hvad kommer efter industrien?

Volumenundersøgelse

Facadestudier

Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Grid med fast takt
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Facaden består af en tung lukket teglmur og en lettere trækonstruktion i enderne. Jeg arbejder med en
ny trækonstruktion, som bygger sig ind i den oprindelige rytme og jeg har undersøgt forskellige måder at
arbejde med den på.
Facaden arbejder også med et semi-transparent
element, for at skabe en mere dynamisk facade og
afskærmning i visse områder. Jeg har taget udgangspunkt i facaden i midten.

AFGANG FORÅR 2021

Hvad kommer efter industrien?

Facade

Grid med forskellig underinddeling

System udviklet efter Phi (Fibonaccis talsekvens)

Subtraktion og program
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Subtraktion og program

De forskellige tilbygninger bliver subtraheret, da de
modarbejder den præcise oprindelige geometri. Herudover subtraheres elementer, der forskyder sig i højden. Det medfører to meget præcise murstykker, som
står i kontrast til det dynamiske landskab. Herudover
tilføjes de nye funktioner til bygningen.
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Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Bevægelsen

HØJSKOLE | 62

Indre torv

Udgangspunktet for bygningen er, at den indre bevægelse er fragmenteret og det er svært at orientere sig
indvendigt. Bygningen er meget lukket og består af
mange små rum. I min transformation vil jeg arbejde
med, at gangen bliver det primære opholdsrum, hvor
der skal være plads til masser af liv. Rummet skal også
invitere omgivelserne indenfor. Gangen bliver til rum,
hvor der ligger centrale funktioner for bygningen.
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Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Addition
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Additionen

Diagrammet viser de tre større additioner, som rejser
sig fra muren. Dette giver både en højere loftshøjde
og bedre lysforhold og er med til at skabe en mere
interessant arkitektur i nogle særlige rum. Den højeste
addition er også med til at indikere hovedindgangen.
Derudover indeholder den en 1. sal, som ligger hvor det
gamle venteværelse lå med udsigt ud over kajen.
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Introduktion + Skitseringer + Facadestudier + Principper

Aksonometri

Materialer

Jeg arbejder med en eksponering af de
indre teglvægge og på den måde blotter jeg hele konstruktionen af bygningen. De nye materialer jeg indfører, er
en trækonstruktion med forstærkende
stålelementer omkring samlinger inspireret af industrien omkring.

Subtraktion & Addition + Visualisering + Fysisk model + Planer & snit

Jeg har arbejdet med en kontrast i additionen. Den oprindelige bygnings materialer, murstenen, skaber et horisontalt udtryk, hvor den nye trækonstruktion
opleves mere vertikal i sine linjer.

Hvad kommer efter industrien?
HØJSKOLE | 66
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Trækonstruktion

Eksisterende

Beton

Teglmur

Beton

Aksonometri

Stål

Trækonstruktion

Nyt

Spisesal

Subtraktion & Addition + Visualisering + Fysisk model + Planer & snit
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På visualiseringen kan man se hvordan de oprindelige
teglmurer indvendigt er blevet eksponeret, som ligger
på tværs, hvor der er introduceret en ny konstruktion
i de længdegående retninger og der efterisoleres på
ydermuren. Materialiteten er med til at give en særlig
stemning indvendigt og give bygningen karakter med
referencer både til det gamle og det nye.
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Spisesalen

Model 1:200

Modelstudie

Jeg har undersøgt bygningen gennem en fysisk model,
for at undersøge proportionerne mellem additionerne
og muren. Den har også hjulpet med at forstå, hvordan bygningen vil kunne stå og lyse anlægget op,
hvilket er illustreret i billederne.

Dagssituation
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Aftensituation
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Subtraktion & Addition + Visualisering + Fysisk model + Planer & snit

Planer

Subtraktion & Addition + Visualisering + Fysisk model + Planer & snit

Højskolen
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Som vist i planerne arbejder jeg med et indre torv i
bygningen, som det primære opholdsrum. Det skaber
et bedre flow og orientering i bygningen, end den
oprindelige situation. Der skabes stærkere forbindelser
mellem de forskellige funktioner i bygningen. Transformationen har taget udgangspunkt i den rytme, som
bygningen er opført efter.

1. sal

Stueplan
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Hvad kommer efter industrien?
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Snit og opstalt

Subtraktion & Addition + Visualisering + Fysisk model + Planer & snit
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Opstalt - SØ
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Længdesnit

Introduktion + Principper + Plan & snit + Værelsesmodul

Opstalt - SV

Opstalt - NØ

07 | Højskoleboliger

Værkstedet

Opstalt - NV

Værkstedet er overordnet opdelt i tre dele - et mindre kontor og to værksteder. Denne opdeling har jeg
arbejdet med i min transformation af værkstedet til
højskoleboliger.
Værkstedet er bygget op omkring samme modul som
hovedbygningen. Facaderne arbejder med en vinduesåbning, som er mere markant i forhold til hovedbygningen.

Opstalt - SØ

I transformationen ønsker jeg at skabe en af de tre
højskoleboliger i denne eksisterende bygning. Der skal
være plads til det mindre fællesskab og værelset skal
være et sted, hvor man kan trække sig tilbage, når
man har brug for en pause. Det er det mest private
rum på højskolen.
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Plantegning
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Værkstedet

Transformation af værkstedet
Introduktion + Principper + Plan & snit + Værelsesmodul

Eksisterende

Den eksisterende bygning arbejder med en inddeling
af bygningen i tre dele. Dette har jeg aktivt brugt i min
transformation, for at skabe mindre fællesskaber i højskoleboligen.

Inden for de tre større rum skabes der tre mindre
værelsesfællesskaber med et mindre fællesareal og
med toilet- og badfaciliteter, som værelserne støder
op til. Additionen arbejder ud fra den rytme, som bygningen oprindeligt er tegnet efter.

Fællesareal

Fællesarealet ligger som en indre forbindelse i bygningen og forskyder sig i mødet med de tre eksisterende
større volumener. Indvendigt skaber den et centrum
for det større fællesskab. Samtidig skabes mindre
fællesrum i forbindelse med værelserne.

Facade
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Facaden åbnes op i de områder fællesarealet kommer ud til, for at indikere nye åbninger. Herudover arbejdes der med ovenlys, for at skabe bedre lysforhold
i de indre fællesrum.
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Additioner

Plan
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Plan
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Introduktion + Principper + Plan & snit + Værelsesmodul

I planen kan man se, hvordan jeg har arbejdet med
at skabe et værelsesmodul, som passer ind med den
rytme bygningen oprindeligt er bygget efter og hvordan fællesarealet bliver den indre forbindelse i bygningen med et centralt fællesareal.

Plan

Opstalt og snit

Introduktion + Principper + Plan & snit + Værelsesmodul
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Opstalt - SØ
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Længdesnit

Værelsesmodul
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Introduktion + Principper + Plan & snit + Værelsesmodul

To-personers værelse
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Værelset er et sted, hvor man kan danne tætte bånd
med sin roomie og slappe af samt lade op til det
store fællesskab. Da den tidligere funktion som værksted krævede en særlig loftshøjde, har værelserne et
særligt vertikalt format. Værelserne er udstyret med et
indbygget møbel, som huser de forskellige funktioner,
som værelset har brug for.

Opsummering + Konklusion

Opsummering

Jeg arbejder med den den tunge lukkede bygningsmur, som står i kontrast til landskabet, hvor den lette
addition rejser sig vertikalt fra muren. Dette er med til
at skabe bedre lysforhold indvendigt i bygningen. Om
aftenen vil additionen stå og lyse og indikere at der
igen er liv på anlægget, med referencer til et fyrtårn.
Derudover har arkitekturen været med til at danne
rammerne for fællesskabet og genaktiveringen af
færgelejet gennem både offentlige og private funktioner.

08 | Refleksioner

Refleksioner

Konklusion

Man kan sige at færgelejet fik lov at ændre landskabet
radikalt på sine præmisser. Det medførte en ændring
i landskabet omkring anlægget over tid og nu får det
nye landskab omkring anlægget lov at indtage anlægget på ny.

REFLEKSIONER | 88

Færgeleje

Transformerede
bygninger
Forstærkede
landskab

Hovedbygningen har rundet en del forskellige problemstillinger grundet den planløsning, som er meget
specifikt tilpasset den tidligere funktion og ikke så
fleksibel. Det har været en generel udfordring for hele
projektet, at hele anlægget bærer meget præg af sin
tidligere funktion. Derfor har det været nødvendigt
med en radikal transformation af bygningen, for at
gøre plads til nyt liv. Jeg synes overordnet, at bygningen har en relevans i forhold til sitet og forholder sig
til de omkringliggende elementer. Den løser de udfordringer, jeg er stødt på undervejs ved hjælp af arkitektoniske principper. Jeg synes, jeg har vist et eksempel
på, hvad sådan et anlæg eventuelt kunne bruges til i
landområderne.
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Nye aktiviteter

Jeg synes at højskolen som program passer godt til
færgelejet i form af de aktiviteter, der allerede er til stede på sitet, da en højskole oftest er en miniby i tyndt
befolkede områder. Højskolen gør det også muligt at
skabe en masse offentlige funktioner, der skaber aktivitet på en ny måde for færgelejet i form af en mere
rekreativ satelit for Djursland.

https://grobund.org/
https://grobund.org/gruppe-hoejskole/

Storebæltsforbindelsen

https://faktalink.dk/titelliste/storebaeltsbroen

Færgeleje

Djursland Kommune - Mailkorrespondance
Bog - ”Med færgen over kattegat” af Mogens Nørgaard Olesen
https://www.tv2ostjylland.dk/syddjurs/faergerederi-soges-onsker-flere-faerger-fra-ebeltoft
https://www.molslinjen.dk/
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