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Hammershus



1

NATUR OG MONUMENT

Mødet med Hammershus´ dramatiske skønhed er overvældende.

Er det klippelandskabet ved havet, der får fortidsmindet til at træde frem for os med den særlige virkning? Eller er det snarere borgruinens 

dramatiske mure i granit og tegl, der giver landskabet og naturen deres helt særlige sceneri?

Det er begge dele i en gensidighed, for på Hammershus er natur og monument hinandens forudsætninger. Det menneskeskabte og det 

naturgivne har her i århundreder virket sammen. Og det er netop én af de bærende fortællinger ved Hammershus, at borgen er blevet til i et 

gensidigt befordrende møde mellem klippens fremskudte position 75 meter over havet - med frit syn til Skåne og til indsejlingen til Østersøen 

- og skiftende tiders evne til at forme monumenter med sten og tømmer.

Oprindeligt efterlod istiden her en dramatisk klippekyst, og i 1200-tallet påbegyndte vore forfædre en forandring af klippeknuden til et helt 

unikt sted. Det gjorde de, ved at se det naturgivne, som afsæt for et byggeri, der skulle skabe fremdrift og tryghed. Terrænnets koter og 

geometrier informerede borgens form.

Solen vidste ikke hvor smuk den er, før den ramte siden af en bygning. 

Lyset gør tingene synlige, og tingene viser os lyset.

Louis Kahn

HIMMEL OG JORD



Hammershus på klippen
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UNDER HIMLEN 

OVER JORDEN

I vort forslag til besøgscenteret tolker vi videre på denne fortælling, ved at udforme den nye bygning i tæt dialog med terræn og natur. 

Besøgscentret er en bevægelse på kanten mellem himmel og jord - ligesom Hammerhus murværk vokser ud af klippen, vokser besøgscentret 

ud af den landskabelige placering.

Derved skaber vi en række helt nye rum, der forbinder os med fortiden ved diskret at forstærke og indramme oplevelsen af de fantastiske 

fortællinger og sårbare værdier, der er i spil. 

Vi har altså, på klippegravens kant, aflæst og bearbejdet landskabsrummets smukke kurvaturer, og fremtegnet en række geometrier, der 

danner grund for besøgscenterets gulv, vægge og tag. Terrænets overflader er umærkeligt forskudt, foldet og fortættet i en enkel - men 

karakterfuld - bygning, der indrammer oplevelsen af borgruinen, landskabsrummet, himlen, havet og horisonten.

Målet er at tydeliggøre værdierne ved Hammershus, at gøre det særlige ved naturen og det enestående ved

kulturhistorien lettere at opleve og nemmere at forstå.



Bygningen i landskabet
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I JORDEN  

UNDER HIMLEN
På klippegravens vestvendte skråning pegede Jørn Utzon i sin tid på det ideelle sted for opførelsen af en bygning der kunne understøtte 

oplevelserne ved Hammershus. Det er et fantastisk sted, et dramatisk sted, men også et sårbart og udfordrende sted da en bygning her vil 

kunne ses fra det store landskabsrum og fortidsmindet og måske forstyrre begge dele. Vi har derfor prioriteret at lade den nye bygning føje 

sig underspillet og diskret ind i helheden, ikke ydmygt og undertrygt, men følsomt tilpasset med en langstrakt krop formet efter terrænet og 

beplantningen.



Situationsplan 1:1000
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FLOW

Hovedårene i landskabsoplevelsen forbinder i tre loops de tre nye parkeringer, 
med monumentet Hammershus og det nye besøgscenter. Bro og bygningskrop 
kobler sig på stierne som en naturlig forlængelse af bevægelsesforløbet.
Der skabes 5 fixpunkter på stisystemet, som hver iscenesætter en lille del af 
oplevelsen. 

Fixpunkt

Fixpunkt

Fixpunkt

Besøgscenter

Bro

Fixpunkt

Fixpunkt

Broen
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Monumentets møde med landskabet er særligt ved Hammershus. Ruinen befinder sig i grænselandet mellem det konstruerede og organiske, hvilket 

gør oplevelsen af landskabet til en uløselig del af oplevelsen af ruinen. Bevægelsen i de landskabelige rum er dermed afgørende for forståelsen for 

fortidsmindet. Gennem den besøgendes vandring i landskabet, forstærkes oplevelsen af historien og monumentet, på samme måde som Utzon foreslog 

– bygning og sti bliver et iscenesættende forløb af indramninger, monument og natur. 

Det landskabelige sidestilles med oplevelsen af borgen rent hierarkisk, og det nye besøgscenter underordner sig. For at fastholde hierarkiet udformes 

en dynamisk landskabssti uafhængigt af centerets funktion. Broen er ligeledes et selvstændigt del af iscenesættelsen, og bliver derved et arkitektonisk 

element, en tur gennem fredsskovens trækroner, en understregning af landskabets voldsomme dynamik og den besøgendes vandring. 

Landskabsoplevelsen er tilrettelagt i et loop af stier, der er vævet sammen af nye og gamle forløb, så man frit kan bevæge sig rundt i den smukke 

natur. De gamle forbindelser udgøres i dag af trampede stier i terræn, og er en smuk fortælling om de besøgendes nysgerrige interesse for stedet. 

Dertil tilføjes et net af nye grusstier, der binder de nye faciliteter sammen med det gamle monument. Stierne anlægges som faste grusbelagte stier, 

tydelig optegnet af afgrænsende metalkanter.

Der anlægges en smuk ankomstvej fra P3 til det nye besøgscenter der giver let adgang for servicerende tilkørsler, handicappede og gangbesværede. 

Vejen udføres i beton med metalkanter for at skabe slægtskab til stinettet og besøgscentrets gulvflade, som en landskabelig forlængelse der forbinder 

inde og ude.

For at indramme og understrege landskabelige og historiske fortællinger, udformes en række nedslagspunkter på stierne. Disse fungerer som små 

steder man kan besøge, opleve og orientere sig i forhold til. 

Punkterne bliver en serie små bidrag til formidlingen af stedet, på den nysgerrige besøgendes vandring. Punkterne beriger fortællingen om landskabet, 

men også måden man oplever stedet på, ved at bidrage med en række pauser – fysisk såvel som mentalt. Et punkt kan fx være et udsigtstrin, man 

kan sidde og nyde den smukke, dramatiske udsigt mod ruinen, eller en grafisk træde-flade, der fortæller en historie, om det man kigger på, som en 

ekstra oplevelse i landskabet. 

Hierarki

Landskabsloops

Nedslagspunkter

LANDSKAB
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F - Kig ind mod den nye hovedparkering 
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Standpunkter

STANDPUNKTER 

Ud fra de anviste standpunkter på kort 4 i programmet vises en 
række vingetter, der fortæller om oplevelsen af de landskabelige og 
bygningsmæssige ændringer i området. 
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H - broforbindelse over Mølledalen

C - kig ind på  den nye busparkering ved P3 E - Kig mod ruin fra Slotslyngvej

I - Café med udsigt til Hammershus J

M N O - view fra ruin mod besøgscenter

D
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Opholdsflade

Indgang

k. 57.85

k. 56.50

k. 51.50
UdstillingCaféRampe

Opstalt 1:400 samt konceptskitse
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Opholdsflade

Indgang

k. 57.85

k. 56.50

k. 51.50
UdstillingCaféRampe

På klippegravens vestvendte skråning pegede Jørn Utzon på det ideelle sted for opførelsen af en bygning, der kunne understøtte oplevelserne 

ved Hammershus. Det er et fantastisk sted, et dramatisk sted, men også et sårbart og udfordrende sted, da en bygning her vil kunne ses fra 

det store landskabsrum og fortidsmindet - og måske forstyrre begge dele. Vi har derfor prioriteret at lade den nye bygning føje sig underspil-

let og diskret ind i helheden, ikke ydmygt og undertrygt, men følsomt tilpasset med en langstrakt krop formet efter terræn og beplantning.

Huset er uhyre enkelt bestående af to elementer; en let indtagelig tagskive, over tunge mure og gulvflader. Huset er som en stor overdækket 

terrasse, med et generøst sammenhængende rum hvorfra udsynet og udsigten er fantastisk. Den lette svævende tagskive gør huset åbent 

og gennemlyst med rumlig kvalitet og lys fra begge sider. Mod skrænten er en tung ryg for installationer, serviceorienterede og praktiske 

funktioner. Over det hele strækker sig et let tag, der fungerer som et inviterende dæk for ophold og udsigt. Alle rum tager del i den storslåede 

udsigt over landskabet, til fortidsminde og mod hav.

Hovedgreb

BYGNING



Event på tagfladen, iscenesættelse af ruinen
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Den svævende indtagelige tagskive indgår naturlig i det landskabelige stiforløb. Taget udformes som en landskabelig tribune med gode sidde- 

og opholdsmuligheder.  Taget er som et landskabsrum; en åben offentlig flade med utallige muligheder. Det er et forløb, et sted at nyde 

madpakken i solen med panoramaudsigt til Hammershus. Det er Danmarks længste bænk i det fri, en tribune hvor skoleklassens undervises, 

et sted lillebror løber og leger, et sted hvor kunstnerisk iscenesættelse af Hammershus kan opleves – en offentlig plads, åben hele året - på 

denne måde giver bygningen noget tilbage til stedet, giver noget tilbage, der altid vil være til rådighed for den besøgende, sommer og vinter, 

nat og dag – et inviterende kulturelt aftryk i landskabet. 

Panoramataget



Aktivitetstaget
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Bro

Rampe

Stiforbindelse

Skolestue

Lounge

Personale

Bad

Reng.

Køl/frys
Opvask

Bar Køkken

Salg

mulhed 
for salg

Ankomst

Skolestue

Multiværksted

Depot

Skabe

Udsigts-
promenade

Skolekøk.

Servering cafe

Udeservering
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Udstill-
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Interaktiv tribune
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Toilet
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Plan 1:500
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Under det store tags lette trækonstruktion, findes besøgscentret. 

Stiforløbet leder naturligt frem til en svagt faldende rampe som ender i ankomstpladsen med udsigt, sol og udeservering. Fra ankomstpladsen 

er der adgang til taget. En overdækning graduerer formidlingen mellem inde og ude, og leder videre til vindfang og foyer med adgang til alle 

husets funktioner. 

Bygningens kurvede tunge bagvæg deler huset i en åben og en lukket del. Integreret i den kurvede betonvæg ligger installationer, servicefunk-

tioner og praktiske funktioner. Foran bagvæggen dannes en dynamisk åben fleksibel rumlighed.  

Foyeren er udformet rummelig så det er muligt at placere billetsalg/kiosk og foyeren kan nemt aflukkes når der kun skal være adgang til 

toiletterne.

Foyerens dynamiske rum giver direkte adgang til garderobe og toiletter. Samtidigt er der direkte adgang til cafe samt skolestuerne i den 

nordlige, åbne del af huset og til udstillingen mod øst.  

Udstillingsrummet er udformet som et åbent rum med et generøst panorama mod Hammershus, og kun møbleret med få faste installationer 

og møbler, for maximal fleksibilitet. En tribune orienteret mod udsigten, vokser ud af væggen i udstillingen og der er formet mørke huler, som 

rummene mod muren i Hammershus, i rumlig kontrast til det åbne panorama. 

Cafeen er en stor fleksibel rumlighed med panoramaudsigt og direkte forbindelse til udeservering. Her væves inde og ude sammen. Cafeen 

indbyder til pause, ophold, udsigt, fordybelse og samtalen. Cafeen er et lyst og varmt sted at mødes. Selv på en kold vinterdag vil vindu-

espartiernes lys, den store terrasse og rummenes farve- og materialeholdning give rummet en behagelig varme og mildhed. Her indrettes 

med lette møbler i træ på det åbne gulv, så der let kan ommøbleres. Ud af bagvæggen vokser faste sidde- og opholdsmuligheder, i kontrast 

til det lette møblement. 

Skolestuerne opleves til dagligt som en del af caféens rum. Men ved hjælp af et antal tunge gardiner, kan rummene skærmes af og ændres, alt 

efter ønske og behov. Her har man mulighed for at bruge hele skolestuearealet som en samlet rumlighed, eller som to adskilte – og gardiner i 

flere lag giver en rig variation i udtryk og karakter til de midlertidige rumligheder. Bag skolestuerne findes et multiværksted som kan indtages 

til undersøgelser og eksperimenter, til at tørre planter fra faunaen, studere og undersøge naturen i mikroskoper. Multiværkstedet agerer også 

depot og opmagasineringsplads for det fleksible møblement, der bruges i skolestuerne.

Hovedgreb

Ankomst

Udstilling

Caféen

Skolestuerne

BYGNING \PLAN



Udstilling
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Tværsnit, opstalt, indre opstalt, længdesnit 1:100
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Huset er holdt enkelt, i robuste og raffinerede materialer. Gulv, vægge og nicher støbes på stedet, i beton med tilslag af granit eller lokal sten, 

der giver stoflighed og unik kontekstuel karakter. Subtile mønstre af helleristninger, tegninger og fortællinger præges i vægfladerne på udvalgte 

steder som en informativ stedsbunden udsmykning.

Møblering, skabe, bardisk mv. udføres i egetræ, som har god stoflighed, en varm naturlig farveholdning og taktile kvaliteter, der inviterer til brug. 

Den konstruktive trærammekonstruktion system udføres ligeledes i egetræ, ligesom lofterne, hvori der integreres lys og akustikregulering. 

Trærammekonstruktionen og lofterne er orienterede mod udsigten og optager også husets fleksible rumopdeling der udføres som gardiner i 

filt og tekstil. Ved hjælp af de bygningsintegrerede gardiner kan der fleksibelt dannes rumligheder i forskellige størrelser i hele huset længde. 

Skolestuerne dannes af lystætte og akustikregulerende gardiner, der kan mørklægge, lyd- og varmeisolere og skabe utallige rumlige muligheder.  

Ligeledes kan der i udstillingsområdet iscenesættes forskellige udstillingsforløb og rumligheder. Besøgscenteret er dermed en omskiftelig åben 

fleksibel rumlighed, der tillader store arrangementer, og begivenheder hvor der er behov for opdeling i mange små rumligheder. 

Den samlede materialeholdning er enkel, stoflig, naturlig, patinerer smukt og danner en imødekommende stemning i overensstemmelse med 

stedet og i tæt kontakt med naturen – inspireret af Hammershus, der er ligeledes opført af enkle naturlige materialer som sten og træ.        

Møblement

Overflader

Fleksible rum

BYGNING \MATERIALER

StofBetonEgetræ



Snit og facade 1:50
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BYGNING \TEGNINGER

Snit 1:100

A A



Snit og indre opstalt 1:50
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B B

Snit 1:100

BYGNING \TEGNINGER



Snit og bagvæg 1:50
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BYGNING \TEGNINGER

Snit 1:200

C

C

Snit 1:100



Cafésituation
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TAGET

KONSTRUKTION

FACADE

BETON

Konstruktionsprincip

Fundament 
under søjle 
i facade

Facadebjælke 
spænder mellem 
søjler

Fundament 
under bærende 
indervæg

Fundament 
under støttevæg
med fod hvis nødvendigt

Forsyningsskakt 
krybekælder

Tagbjælke Tranvers
bjælke

Letvægts sekundær 
kostruktion til opbygning 
af tagterrasse

Støttevæg

Udkraget tagbjælke 
med bagspænd i 
tagbjælke 

Søjle i facade
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Besøgscenteret opbygges omkring en simpel konstruktion og udformes i dialog med det dynamiske landskab. En rammekonstruktion af 

limtræssøjler og -bjælker giver en simpel og smuk konstruktion, der med støttevæg og terrændæk af armeret beton fremstår enkelt, men robust. 

Sekundære konstruktioner af træ anvendes til opbygning af besøgscenterets offentligt tilgængelige tagkonstruktion. Konstruktionsprincipperne 

følger god dansk byggeskik, så lokale entreprenører og håndværkere nemt kan bidrage med deres viden til projektet.

Langs besøgscenterets facade udformes slanke søjler der understøtter facadebjælken og gør facaden åben mod Hammerhus. Tagkonstruktion-

ens bjælkelag spænder imellem denne facadebjælke og den modstående støttevæg. Hvor det er muligt og nødvendigt understøttes disse også 

på bærende indervægge eller søjler, for at mindske de frie spænd og skabe en mere økonomisk fordelagtig og uniform konstruktion. 

Den synlige trærammekonstruktion vil fremgå som en del af besøgscenterets udtryk, hvilket giver et let forståeligt og naturligt indtryk af byg-

geriet. 

Støttevæggen udføres i hele byggeriets længde som en massiv væg af armeret beton og vil være med til at give et karakterfuldt og massivt 

udtryk, der understreger dialogen med landskabet, og skaber en dynamisk kontrast til den rytmiske trækonstruktion. Støttevæggen udføres med 

stribefundament og sammenstøbes med terrændækket. Terrændækket udføres tykkere hvor det er nødvendigt, for at fungere som fundament 

for overliggende bærende konstruktioner som facadesøjler eller bærende indervægge.

Besøgscenteret udføres ved maskinel udgravning ind i siden af bakken. Med respekt for bakkens hældning udgraves området bag ved støt-

tevæggen, så udførelsen af denne er mulig. Det vurderes at udgravningen kan udføres uden midlertidig stabilisering af jorden. Støttevæggen 

og terrændækket i armeret beton støbes direkte på pladsen. Betonkonstruktionerne, der er i kontakt med jord, sikres imod fugt og indtrængen 

af vand ved at isolere disse efter behov. Efter opfyldning og genetablering af terrænet bag bagvæggen vil denne alene yde den nødvendige 

støtte. Når støttevæggen og terrændækket står færdigt rejses facadesøjlerne. Herimellem udføres facadebjælken, og tagbjælkerne opsættes med 

spænd imellem facadebjælkerne og støttevæggen. Arbejdet på den langstrakte bygning kan med fordel udføres sideløbende, for at mindske 

den totale udførelsestid.

Hovedopbygning

Byggeplads og fundament

BYGNING \KONSTRUKTION 
OG UDFØRELSE



Frisk luft fra gulvrist

Krybekælder for luftfordeling og ventilationsanlæg

ventilationsanlæg anvendes om vinteren

Frisk luft trækkes ind

Solceller 

Solafskærmning

Varmt, tungt luft ud af vinduet

Konstruktionsprincip
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Gennem hele designprocessen har der været fokus på bæredygtige bygningsintegrerede løsninger. Følgende målsætninger har været styrende 

for designet af de integrerede indeklimaløsninger:

• Indeklimaet skal være behageligt for alle besøgende

• Bygningen og dens systemer skal være lette at forstå, vedligeholde og styre.

• Energiforbruget og dermed driftsudgiften skal være optimeret og minimal

• Bygningen skal være åben, inviterende og have panoramaudsigt mod Hammershus

Der er derfor blandt andet valgt; Robuste, holdbare og vedligeholdelsesvenlige materialer. Bygningen er udformet så den passivt optimerer 

driften og behovet for mekaniske løsninger. Det gennemgående snit giver optimale forhold for naturlig ventilation. Den dynamiske tagskive giver 

effektiv solafskærmning, og husets opvarmes på en bæredygtig måde med gulvarme ved brug af varmepumper og jordvarme/klippevarme

Det er vigtig at få frisk luft ind i bygningen, men behovet variere afhængigt af besøgstallet. Derfor er det vigtigt, at mængden let kan justeres. 

Kølebehovet varierer ligeledes meget. Både ventilationen og kølingen vil primært være naturlig ventilation, men når det er særligt varmt eller 

koldt anvendes mekanisk ventilation. Det to systemer er så integreret som muligt, for at gøre det så enkelt som mulig. Luften kommer ind ved 

gulvet og trækkes ud ved loftet, så det fungerer som et fortrængningsventilationssystem ved brug af både den naturlige og den mekaniske 

ventilation. Denne form for ventilation giver god luftkvalitet og masser af køling med et lavt støjniveau.

Der etableres en krybekælder langs vestfacaden, der bruges til forsyning af luft gennem riste i gulvet ovenpå. Ventilationsanlæg forsynet med 

varmeplade, varmegenindvinding, filtre osv.er ligeledes placeret i krybekælder i en sektion med ekstra plads. Frisk luft trækkes ind under 

bygningen til kælderen ved brug af spjæld. Luften kan enten bevæge sig op til lokalerne eller blive blæst gennem anlægget for derefter at blive 

sendt videre til lokalerne.

Når luften kommer ind i lokalerne, vil den stige efterhånden, som den opvarmes, og derved tage varme og luftforringende partikler med op til 

den anden side af bygningen. Her udledes luften gennem vinduerne når bygningen opererer naturligt, eller bliver suget tilbage i kælderen, når 

bygningen opereres mekanisk.

Vestfacaden, der primært udgøres af glaspartier, vil være skyggebelagt fra eftermiddagssolen af det store overhængende tag, hvorfor det 

samlede bygningsdesign medfører, at der er behov for minimalt brug af mekanisk køling. 

Bæredygtighed

Ventilation og køling

BYGNING \BÆREDYGTIGHED, 
ENERGI, TEKNIK 



Varmepumpeprincip
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Som varmekilden anvendes jord- eller klippevarme med en varmepumpe, der trækker varme ud af grundvandet, som har en relativ konstant 

temperatur hele året. Her findes to systemer; Gulvvarme har den fordel at det fungerer godt i samspil med en varmepumpe, og kan samtidigt 

integreres med det støbte betongulv. Det er mindre fordelagtigt i rum, hvor der kan ske store udsving i antallet af mennesker i rummet f.eks. 

i forbindelse med et større arrangement, da gulvvarme reagerer langsomt. Radiatorer reagerer hurtigere og er mere anvendelige i en bygning 

med naturlig ventilation, hvor der til tider er lufttræk.  Begge systemer kan problemfrit inkluderes og supplere hinanden, men det endelige valg 

træffes bedst ud fra en detaljeret computersimulering.

For at mimimere vandforbruget etableres et system til genbrug af regnvand, som ligeledes anvendes til toiletskylning.

Solceller installeres som en integreret del af den udkragende tagskive der fungerer som solafskærmning ved vestfacaden. Lamelstrukturens 

dimensionering er bred hvilket muligører integration af solceller. Hovedtavlen og forsyningsveje skal designes, så der er muligheder for udvikling.

Belysningssystemer udføres i videst mulig omfang, som LED-lyskilder. De er energieffektive, men mere vigtig har de en lang levetid og kræver 

minimal vedligeholdelse. Lysstyring udføres som dagslyskontrol og bevægelsessensor for at energiforbruget minimiseres.  Der anvendes et 

system, som f.eks. DALI, der er enkelt at styre. Den generelle belysning udføres som en integreret del af loftet. Der fremføres udtag til særlige 

effektbelysning, stemningsbelysning og anden iscenesættende belysning som understreger rumligheder, udstillingsflow eller hyggelige opholds-

områder i cafeen.

Et lavenergi-design bliver kun til en lavenergi-bygning, såfremt det benyttes efter designernes intentioner. Selvfølgelig spiller brugernes adfærd 

en afgørende rolle, men et godt CTS system vil kunne sikre, at alle baggrundssystemerne bliver brugt rigtigt. Det vil samtidig gøre det lettere at 

føre tilsyn og måle energiforbruget, så alt løbende kan justeres og optimeres af bygningens tilsynsførende. På den måde kan uventet energi- og 

vandforbrug nedbringes.

Varme

Vand

El

Belysning
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Der installeres et IT-system med både telefoner, LAN og wifi kabler. Kablerne føres til både gulvbokse og lofter for at gøre det så fleksibel som 

mulig.  Der etableres et centralt IT-skab.

Der installeres ABA, ADK og CCTV systemer med udstyr i IT-skabet.

For at realiserer lavenergiklasse 2015 eller 2020 er der fokus varmetab, optimal isolering, varmegenindvinding, optimering af alle de tekniske 

løsninger mv.  Hvis bygningen ikke anvendes intensivt hele året vil varmetabet ikke bære nær så stor en del af energiforbruget som i bygninger, 

der anvendes intensivt gennem hele vinteren. Dvs. at man må investere meget hvis man vil bringe det beregnede forbrug ned på trods af, at 

denne investering kun har en ringe effekt på det eventuelle forbrug.  Det anbefales således at det endelige energidesign vedtages ud fra hvornår 

bygningen anvendes for at bevare arkitektoniske kvaliteter og minimere de samlede omkostninger. Det er naturligvis muligt at tilpasse designet 

så det opfylder lavenergiklasse 2015 og 2020 men det vil kræve flere solceller, forbedring af u-værdier eller reduktion i glasarealet. 

Ifølge BE10 beregninger skal bygningen, som tegnet, have et energiforbrug på cirka 69kWt/ kvm/ år.

For at komme ned til Lavenergiklasse 2015 er det nødvendigt at reducere U-værdien 20% og tilføje 75 m2 solceller.

For at komme ned til Lavenergiklasse 2020 er det nødvendigt at reducere U-værdien 20%, optimerer ventilation og tilføje 85 m2 solceller. 

CTS

Andre systemer

Energi
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Fleksibelt skolestueareal 
- kapacitet omkring 160 siddepladser

Fleksibelt caféareal
- kapacitet omkring170 siddepladser

Arealfordeling ved adskilt brug af de 
forskellige funktionszoner i det åbne hovedrum. 

Fleksibelt
udstillingsareal

Fleksibelt caféareal
- kapacitet omkring 170 siddepladser

Fleksibelt skolestueareal zone Y
- kapacitet omkring 70 siddepladser

Fleksibelt skolestueareal zone X
- kapacitet omkring 90 siddepladser

Eksempel på arealfordeling ved underinddeling 
af funktionszoner ved gardiner - bruges fx. ved 
flere mindre grupper af besøgende.

Fleksibelt areal zone C 

Fleksibelt areal zone B

Fleksibelt areal zone A 

Sammenlagt fleksibelt areal 
skolestue og café
- kapacitet omkring 330 siddepladser

Arealfordeling ved sammenlagte 
funktionszoner i den nordlige del af det åbne 
hovedrum - bruges fx. ved store selskaber.

SCENARIER MØBLERING

VISIONEN MED DET ÅBNE RUMFORLØB GENNEM HU-
SET, ER AT DET KAN INDTAGES PÅ MANGE FORSKELLIGE 
MÅDER. ALT EFTER BEHOV KAN GARDINERNE BRUGES 
TIL AFSKRÆRMNING, SAMT TIL AT SKABE OG ÆNDRE 
KARAKTER I DE FORSKELLIGE RUMLIGHEDER. 

Fleksibelt
udstillingsareal

Situation ved åbning af alle funktioner i centret. 
Foyeren fungerer som fordelingshængsel - 
mens bygningens forareal tillader besøgende 
at fortsætte forbi bygningen op ad trappen til 
tagpladsen.  

Situation hvor kun caféen har åbent - fx. ved 
selskab. Foyeren sikrer fordeling til de åbne 
funktioner, mens der let kan aflukkes til 
udstillingen.  

Situation hvor centerets betjente funktioner er 
lukkede - mulighed for stadig at bruge toilet 
og garderobefunktion.Forarealet sikrer stadig 
at man kan flyde forbi centeret, selvom det er 
lukke - og fortsætte op på tagpladsen. 

SCENARIER ”ÅBEN/LUKKET”

DEN CENTRALE FOYER MULIGØR AT HUSET KAN AFLUK-
KES I ETAPER UAFHÆNGIGT AF HINANDEN.  
DESUDEN BETYDER PLACERINGEN AF DEN UDVENDIGE 
TRAPPE FRA BYGNINGENS FORAREAL AT DEN BESØGEN-
DE KAN FORTSÆTTE FORBI CENTERET OG OP PÅ PLAD-
SEN PÅ TAGET - SELV HVIS CENTRET ER LUKKE.T. 
CENTRET BLIVER PÅ DEN MÅDE IKKE TIL EN BLINDGYDE, 
MEN AFSPEJLER DET LANDSKABELIGE FLOW.



45

BYGNING \AREALER & 
ØKONOMI 

Arealoversigt

Udstilling 290
Panoramaudstilling og panoramabiograf
Interaktive tribune og borgkabinet

Skoletjenste 390
Skolestuer
Multiværksted

Cafe 390
Servering, bar og køkken
Personale, opvask, toilet, regn. køl og frys

Garderobe 70

Toiletter 50

Depot og teknik 75

Indgangsparti 90
Vindfang og foyer
Mulighed for info, kiosk og billetsalg

I alt netto 1355

I alt brutto 1470

B/N faktor 1,08
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HOVEDPROJEKT

PROJEKTFORSLAG

UDBUD

BYGGERI

OVERDRAGELSE

TIDSPLAN
HAMMERSHUS BESØGSCENTER

KONTRAHERING

DISPOTISIONSFORSLAG
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1. kontrakt         december 2013
2. dispossitionsforslag     01. december 2013  -  01. februar 2014.
3. projektforslag  ( myndighedforslag )   01. februar 2014  -  01. maj 2014.
4. hovedprojekt     01. maj 2014  -  01. september 2014.
5. udbud      01. september 2014  -  15. oktober 2014.
6. kontrahering     15. oktober  -  01. november 2014.
7. byggestart        01. november 2014.
8. byggeriets afl evering       30. december 2015.
9. Overdragelse       01. januar 2016.
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Hammershus besøgscenter

Prisoverslag
16. oktober 2013

Overslaget er ekskl. etablering af udstilling.
Prisindex 2013K2: 131,2

sirp telmaSsirpleDsirpsdehnEdehnEedgnæMenmE

Ny bygning:
000.658.3 .rkkædnærret ,tnemadnuF ).1(
000.647.7 .rkegat go repmar/reppart ,kæd ,eggæV ).2(
000.665.6 .rkegat go retfol ,evlug ,erød ,reudniV ).3(

(4.) Overflader kr. 6.422.000
(5.) VVS kr. 3.150.000

000.052.2 .rkgælna eksinakem go -lE ).6(
(7.) Løstinventar kr. 2.200.000

000.000.5 .rkrutkurtsafni go baksdnaL ).8(
Sum kr. 37.190.000

Øvrige omkostninger
Byggeplads inkl. tillæg for vanskelige forhold 10 % kr. 3.719.000

000.190.4 .rk%01retfigdu etesdurofU
Sum kr. 7.810.000

Entrepriseudgifte  ekskl. momsr

Entrepriseudgifte  ekskl. momsr

kr. 45.000.000

Tillæg for energitklasse 2015 til 2020

Ny bygning kr. 37.190.000
006.378.1 .rk0202 lit 5102 essalkigrene rof gælliT

kr. 39.063.600

Øvrige omkostninger
Byggeplads inkl. tillæg for vanskelige forhold 10 % kr. 3.906.000

000.792.4 .rk%01retfigdu etesdurofU
Sum kr. 8.203.000

kr. 47.267.000

Etablering af nyt besøgscenter



Bygningen i landskabet



51



38873


