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Forord // Rammen for projektet
Rum og Relationer handler om at undersøge og udvikle
scenarier for det multifunktionelle ankomstrum i fremtidens
kulturhuse. Formålet er at udvikle og afprøve ideer og
forslag til design og indretning af multifunktionelle rum,
så rum og relationer passer til hinanden, samt afprøve
ideer til indpasning af vidt forskellige funktioner i samme
rum, så der udarbejdes multifunktionelle designmæssige
løsninger, der kan imødekomme forskellige brugeres behov
hen over dagen.
Bag projektet står Laboratoriet for social inklusion på
Designskolen Kolding og Vejle Kommune, Vejle Bibliotekerne
og Biblioteket Sønderborg.
Kerneudfordringen er, hvordan man får afstemt forventningerne og skabt en fælles forståelse af at arbejde sammen,
være sammen og dele rum på alle tider af døgnet, så
rummet kan imødekomme de mange forskellige behov,
huset brugere vil have til rummet.
Vi arbejder ud fra tesen: RUMMET SOM VÆRT. Hvad skal
der til for, at rummet opleves indbydende, favnende og
relevant for mange forskellige fremtidige brugere.
“en vært sørger for, at alle har det godt, og at der er noget
for alle at lave. En god vært kan invitere en uhomogen
gruppe til sin fødselsdag og sørge for, at alle oplever sig
velkomne, og at HER interessant at være….”

Der skal derfor fokuseres på, hvad der skal til i et multifunktionelt rum, for at det fungerer for alle brugere.
Projektafleveringen består både af en metodisk del og
en mere løsningsfokuseret konkret rumlig besvarelse på
opgaven, hvor der peges på designmæssige indretningsforslag til det multifunktionelle ankomstrum.
På grund af opgavens ramme, hvor der ikke på nuværende
tidspunkt eksisterer konkrete rum, der skal udformes og
indrettes, består en del af opgaven også i at klæde Vejle
Kommune, Vejle bibliotekerne og Biblioteket Sønderborg
på til at kunne være mere bevidste bygherrer i forbindelse
med fremtidens arbejde.
Den samlede aflevering består derfor af:
1. Et dialogredskab, et diskussionsspil. Et spil, der danner
rammen for at forstå kompleksiteten i opbygningen af et
multifunktionelt rum. Det fungerer således, at det kan
bruges internt i en fremtidig projektgruppe og samtidig
også som et dialogredskab til at kunne tale med fremtidens
brugere af rummet og med de udførende arkitekter og
designere
2. En mere konkret rummelig besvarelse udarbejdet på
baggrund af de indsigter, der er kommet frem gennem
projektets analysearbejde. Denne aflevering vil bestå af en
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række anbefalinger til det store og det lille multifunktionelle
ankomstrum. Hvordan kan man bruge henholdsvis det lille
og store rum skildret gennem nogle konkrete situationer?
Oplevelsen, udformningen og brugen af de to rum forklares
og beskrives gennem en række scenarier og fortællinger, der
er skildret gennem en række brugerprofilers besøg i rummet.
I den konkrete rumlige besvarelse er der særligt fokus på:
– Rummets brug over tid: Hvordan bliver det brugt i
løbet af et døgn?
– Brugertyper: Hvem bruger det, hvornår og hvordan?
– Det store og det lille rum: Hvad kan de to rum,
potentialer og udfordringer?

Det samlede produkt af analysefasens
delelementer har resulteret i en række
indsigter. Indsigterne er det vidensfunda
ment, som opgaven løses ud fra.
Indsigterne er kategoriseret i 9 emner,
som det er vigtigt at tage højde for
i udviklingen af et multifunktionelt
ankomstrum i fremtidens kulturhuse.

Funktioner

Fleksibilitet

Brugen af rum

Information &
wayfinding

Lys

Lyd

Fysiske rammer

Stemning
& identitet

Brugerprofiler
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Fleksibilitet

Rummet skal
være fleksibelt
og kunne ændre
indretning og
udformning

“

Og denne her væg, der kan slåes
til side, og tæppet, der definerer
et scenerum. Det er simpelthen
det bedste, vi har, det fungerer så
godt....
Ansat, Sløjfen (Hadsten kulturhus)

Et ankomstrum er også et fordelingsrum til de mange
forskellige funktioner. Det skal både favne og adskille
de mange funktioner
Ankomstrummet skal være bindeled mellem husets
mange funktioner, men skal samtidig også adskille dem,
så de kan fungere hver for sig
Ankomstrummet skal kunne rumme mange forskellige
funktioner, og de skal kunne tage over efter hinanden.

Kulturhuset, Trommen //

Rummet skal signalere kreativitet
og være med til at formidle hvad
der sker rundt om i huset. Der
skal være mulighed for scene og
optræden, og der skal også være
mulighed for ro og fordybelse.
Bruger, workshop
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Opmærksomhedspunkter
Transparens

Omskiftelighed

–– Transparente materialer kan adskille auditivt, og samtidig
fastholdes den visuelle forbindelse

–– Mulighed for permanente aktiviter og funktioner

–– Kan bruges til at skabe åbenhed
–– Betydning for, om vi opfatter en tilstødende funktion
som åben eller lukket og derved som “tæt på” eller
“langt fra”.

–– Mulighed for midlertidige aktiviteter og funktioner
–– Rummet kan optage et skifte i årstider
–– Rummet kan optage skift over en årrække
–– Rummet kan optage et skifte i behov og gøre det muligt
for brugerne at indtage rummet.

Zoner

Overgange

–– Rummet kan inddeles i zoner, der kan være skarpt
opdelt med veldefinerede kanter

–– Et rum kan internt lukkes af eller afskærmes

–– Zoner kan også være defineret mere bløde og opløste
– Zoner kan defineres med indretning, farver, lys,
belægning

–– Et rum kan ændre størrelse og funktion ved, at der
kan åbnes op eller lukkes af til tilstødende funktioner
–– Overvej hvordan overgangene og samspillet mellem
de tilstødende funktioner og rumligheder skal være.

–– Zoner kan være private, semiprivate eller offentlige
–– Zoner kan defineres af de brugertyper, der indtager
et område.

Tid
–– I det samme rum kan der være forskellige aktiviteter
på forskellige tidspunkter af døgnet
–– På nogle tidspunkter vil der være mange mennesker
og aktivteter og andre tidspunkter få
–– Til aften aktiviter er det vigtigt at indtænke sikkerhed
og tryghed i forhold til brugerne
–– Rummet skal kunne favne og imødekomme de forskellige brugere, der vil komme hen over dagen.

7

Brugen af rum

Indretningen og
udformningen
af rummet har
stor indflydelse
på adfærd og
måden, rummet
bruges på

“

En meget konsekvent og tydelig indretning eller stil kan
være med til at ekskludere nogen
Ankomstrummet kan være en del af byens rum, et indendørs
offentligt rum. Ankomstrummet kan også være et uderum
Indretningen kan give mulighed for forskellige måder at
sætte sig på, samtale på og indtage rummet på - ved at
tænke siddemøblet anderledes kan det også fungere som
ruminddeler og afskærmning.

DTU Bygning 101 // Lyngby

Rummet skal være både et
mødested og et opholdssted. Der
skal være mulighed for at falde
i snak med nogen, man ikke lige
havde planlagt at mødes med.

Det skal være sådan, at man kan
komme som en hel familie med
hver sine gøremål, og så er det
relevant for alle i familen at være i
rummet.

Bruger, workshop

Bruger, workshop
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Opmærksomhedspunkter
Ophold

Lege

Pauserum

–– Ophold kan være meget forskellige
– Det kan være siddende
– Den kan være stående
– Det kan være liggende

–– Leg skaber liv og fremmer møder på tværs

–– Et pauserum kan bruges mellem aktiviteter

–– Ankomstrummet kan være en aktiv medspiller til legen

–– Et pauserum kan bruges før eller efter en aktivitet
–– Pauserum kan både være fysiske og mentale.

–– Ophold kan være med til at skabe liv

–– Skab harmonie mellem leg/legeområde og resten af
rummets aktiviteter

–– Det gode ophold kan være en udfordring i et rum med
meget bevægelse.

–– Leg kan være larmende og stille krav til materialer og
akustik.

Mødested

Indretning

Bevægelse

–– Der vil foregå mange forskellige slags møder
– Det planlagte
– Det tilfældige
– Det uformelle
– Det formelle
– Det korte
– Det lange

–– Meget konsekvent og tydelig indretning eller stil kan
virke ekskluderende

–– Det kan være bevægelser internt på tværs af
rummet, mellem rummets funktioner

–– Indretning kan være meget identitetsskabende

–– Ankomstrummet kan være gennemgangsrum til de
andre funktioner i huset

–– Indretning af omgivelserne kan lægge op til forskellige
typer af møder.

–– Indretning kan bruges til at inddele store rum i mindre
enheder
–– Samme indretning kan have flere funktioner.

–– Et ankomstrum kan fungere som bindeled mellem to
dele i kulturhuset, man kan bevæge sig fra den ene del
til det anden gennem ankomstrummet
–– Bevægelsen i rummet kan være både horisontal og
vertikal.

Vente

Fordybelse og arbejdsrum

Udstilling

–– Et ankomstrum kan også være et venterum

–– En udfordring at skabe rum til fordybelse i det store
åbne rum

–– Gode udstillingsmuligheder med mange besøgende

–– Der kan være forskellige årsager til at vente
–– Længden af ventetiden vil være af stor variation
–– Diskretion og privathed kan være rart i en ventesituation
–– Det er vigtigt med interessante venteområder
–– Venteområder med ‘underholdning’, hvor det ikke føles
som ‘at vente’.

–– Ro og god akustik er vigtige elementer i fordybelsesrum

–– Forskellige slags udstillinger kræver forskelligt af et
ankomstrum

–– Arbejdsstationer stiller krav til fx trækgener, dårlig lydog lysforhold

–– Udstillinger kan udtrykkes i mange former (fysisk, interaktivt, billedligt, auditivt etc.)

–– Arbejds- og fordybelsessteder kan være stationære
eller mobile

–– Udstillinger kan bidrage forskelligt til et ankomstrum.

–– Arbejdsstationer kræver kobling til el og internet.
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Information & wayfinding

Det er vigtigt, at
rummet virker
overskueligt, og
at det er nemt at
orientere sig

“

Det er vigtigt med en tydelig indgang
Det er vigtigt med tydelig vejvisning og information om,
hvad der sker i huset.

Hjørring Hovedbibliotek

Den værst tænkelige ankomst er
ikke at kunne finde ind, ikke at
kunne finde den funktion, man
ønsker, at man føler sig fortabt,
og at det er uoverskueligt.

Det værste er, hvis rummet er
stort og overvældende. Jeg ved
ikke, hvor jeg skal hen for at finde
det, jeg skal - og ingen at spørgetil.

Skiltet på væggen får folk ikke
øje på, det kunne nemt være
dobbelt så stort.
Der mangler også tydelig
visning af dagens aktiviteter.

Den værste ankomst er ulogisk
indretning uden skilte og
vejvisning.

Bruger, workshop

Ansat, borgerservice

Brugere, workshop
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Opmærksomhedspunkter
Indgangen

Indretning

–– Det er vigtigt, at indgangen er tydelig, så man ikke er
i tvivl om, hvor man skal gå ind i huset

–– Information om wayfinding bør formidles på flere forskellige måder. For nogle er skilte en hjælp, andre må
have farver, lys eller tegninger...

–– Skab differentierede indgange
–– Det kan være hensigtsmæssigt, at nogle funktioner
har sin egen indgang.

–– Ankomstrummet skal give brugeren en god start på
rejsen videre ind i huset
–– Ankomstrummet skal formidle om husets indhold på
en måde, som alle kan forstå.

Design og indretningsstrategi for
wayfinding
–– Wayfinding består af flere designlag, og det er vigtigt
at kommunikere det samme budskab på flere måder.

Metalag, fæmenologi
oplevelsen af rum
perception, kognition, emotion
Struktur, hieraki, kommunikation
genkendelighed

Overgange fra ankomstrum til
eksterne funktioner
–– Husets andre funktioner kan koble sig på ankomstrummet på forskellige måder
–– Ankomstrummets udformning og indretning er afhængigt
af de andre rums placering og den indre logistik.

Skiltning

Vejvisning, skilte, pile, kort, piktogrammer

–– Skilte må max indeholde 6 informationer, ellers opleves
det mere forvirrende end som en hjælp
–– Skilte hjælper kun, hvis folk får øje på dem

Identitetskabende elementer, landmarks,
indretning, farver, udsmykning

–– Skiltes der for meget, kan man risikere, at budskabet
drukner, og en situation vil opleves mere kompleks,
end den måske i virkeligheden er

Arkitektonisk differentiering

–– Det er vigtigt, at wayfinding i rummet kommunikeres
på en anden måde end med skilte.

Rumlig organisering

Indretning og bevægelse

Wayfinding består i sin simpleste form af tre trin:
1. Identificér, hvor man er, ved starten af rejsen
2. Man skal kontinuerligt kunne aflæse omgivelserne,
hvor man bruger sanserne til at forme feedback for
at kunne tage beslutninger om retning
3. Identificér destinationen, når man er ankommet.
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Lys

Lyset spiller en
vigtig rolle i udformingen af et
rum

Det er vigtigt at tage højde for lyset i forhold til,
hvilke rumligheder man ønsker. Lyset kan være meget
rumskabende
Dagslyset kan skabe fantastisk smukke rum, og det kan
også forhindre tænkte funktioner i at fungere optimalt
Lamper, placeret i bestemt højde, og som lyser et specifikt
sted hen, kan være med til at afgrænse rummet og dermed
skabe et rum i rummet.

Guldhuset // Kbh. NV

“

Noget af det dejlige ved det her
rum, det er lyset (...)
- men det giver også nogle
problemer. Vi kan fx kun bruge
projekteren der i vinterhalvåret.
Ansat, Guldhuset
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Opmærksomhedspunkter
Kunstigt lys

Afskærmning og mørklægning

–– Kunstigt lys skal tænkes forskellige alt efter hvilken
funktion og stemning, det skal understøtte

–– Mørklægning bør være en mulighed til fx konferencer,
projektorvisning etc.

–– Kunstigt lys kan bruges forskelligt til hhv. almindelig
orientering, til wayfinding, til udstilling eller til ophold

–– Afskærmning af andre dele af rummet, der ikke er
mørkelagt.

–– Valget af lyskilder og overvejelser i forhold til bæredygtighed, ressourcer og forbrug (lysstofrør, sparepære,
LED).

Dagslys

Lysinstallationer

–– Dagslys kan både optræde i en direkte form og en
inddirekte form - fx diffust lys

–– Lysinstallationer kan bruges i kunst og skabe både
statiske og dynamiske installationer

–– Den rette brug af dagslys medvirker til et godt arbejdsklima

–– Lysinstallationer kan bruges i wayfinding.

–– Direkte sollys kan forårsage gener og skal tænkes ind
i forhold til fx projektorflader.
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Funktioner

De funktioner
man vælger at
placere inde i
rummet har stor
indflydelse på
indretningen og
brugen af rummet

“

Hvilke funktioner ligger inde i rummet, og hvilke funktioner
kobler sig på rummet som eksterne funktioner?
Indretningen af rummet er afhængigt af hele husets
organisering og programmering
De samme zoner i rummet skal kunne varetage flere
funktioner.

Bibliotek // Delft Holland

Vi har fået et problem med det åbne bibliotek i forhold til kulturhusets
andre funktioner. Det er et problem, når der foregår et arrangement i
det store rum, som folk har betalt for, og så kan biblioteksgæster få
gratis adgang til det, - vi kan ikke få lavet en særlig indgang kun til
biblioteket, det er for dyrt.
Ansat, Sløjfen (Hadsten kulturhus)
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Opmærksomhedspunkter
Mødelokaler

Bibliotek

Spiseområde

–– Rummet kan indeholde mindre aflukkede mødelokaler,
der fungerer som rum i rummet

–– Biblioteket kan enten være en intern funktion eller
ekstern en funktion i ankomstrummet

–– Et sted hvor institutioner og dagplejemødre kan spise

–– Dermed skabes uformelle møderum med muligheden
for ro og afskærmning

–– Indtænk ‘Det åbne bibliotek’ i forbindelse med placeringen af funktionen i eller uden for rummet

–– Møderum vil også kunne bruges som læse- eller
studierum.

–– Åbenhed mellem funktioner skaber visuelle forbindelser,
men mindsker også muligheden for ro.

Betalende arrangementer

Borgerservice

Legeområde

–– En fleksibel indretning så rummet kan bruges til større
arrangementer

–– Borgerservice kan enten være en intern eller en ekstern
funktion i ankomstrummet

–– Børn indtager et rum meget umiddelbart

–– Der skal kunne skærmes af i forhold til i de daglige
brugere i huset.

–– Borgerservice kan være en funktion for sig selv eller
være en del af biblioteket
–– Hvis borgerservice ligger i ankomstrummet, stiller det
funktionsmæssige krav til rummet:
– Diskretion
– Faciliteter til at lave pasbillede
– Skranke, etc.

Konference

Café

–– Rummet kan variere i størrelse og -med mobil indretning -gøres til ét stort rum

–– En café kan skabe liv og vil sikre rammen om et
mødested

–– Rummet kan også have overgange til omgivende funktioner, så de, lagt sammen, kan blive et meget stort rum.

–– Kan bruges i forbindelse med forplejning til arrangementer
–– Kan også ekskludere nogle, som ikke har mulighed for
at købe mad og drikke
–– En café kan være stor eller lille, åben i forhold til rummet
eller lukke sig om sig selv.
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–– Et sted, hvor man må medbringe sin egen mad, kan
være rart for tilbagevendende brugere
–– Kan indeholde forskellige faciliteter til fx at varme mad,
lave kaffe etc.

–– Lydene fra et legeområde kan smitte af på resten af
rummet
–– Indretningen af rummet kan invitere til forskellige
former for leg
–– Akustik og materialer er afgørende.

Lyd

Vigtigt at have
fokus på akustik
og brug af de
rigtige materialer

“

Det kan være en udfordring både at skabe det åbne med
visuel forbindelse til alle funktioner og mulighed for at
skabe overblik og samtidig imødekomme behov for ro
og uforstyrrethed
Mulighed for at skabe visuel, men ikke direkte åben
sammenhæng mellem de forskellige funktioner
Materialer i de forskellige zoner skal vælges med omhu,
så rummet bliver rart at være i, selvom der er mange
forskellige aktiviteter igang på samme tid.

A Cone of Silence // BuzziSpace

Det værst tænkelige ankomstrum
er et med et kakafonisk lydmiljø.
Bruger, workshop

Nogle af de vokse biblioteks
brugere klager over larmen fra
det store rum og savner en stille
læsesal.
Ansat. Guldhuset
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Opmærksomhedspunkter
Arrangementer

Atmosfæriske lyde

–– Ankomstrummet kan også bruges til forskellige arrangementer, som stiller krav til akustikken fx foredrag,
koncert

–– Lyde kan bruges til at accentuere en stemning,
fx fuglelyde

–– Hvordan influerer arrangementer i fællesrummet lydmæssigt på andre funktioner?

–– Lyde kan bruges til at fortælle noget om, hvad dette
er for et sted
–– Lyde i rummet fra de forskellige funktioner spiller alle
sammen ind på det samlede lydtapet i rummet fx:
– Elevatorknapper
– Døre der åbner
– Klirren fra bestik og glas.

Hverdagen

Akustik

–– Lyd kan bruges til at give information

–– Akustikken er vigtig i forhold til, om et rum er rart at
opholde sig i

–– Lyd kan bruges til wayfinding
–– Baggrundsmusik / hvid støj

–– Akustikken kan være varierende forskellige steder i
rummet

–– Baggrundsmusik kan være meget stemningsskabende,
men kan også være forstyrrende.

–– Hav fokus på brug af de rigtige materialer, så områder
i rummet ikke bliver til rumlige lydtragte.

Støjdæmpning
–– Vær bevidst om valg af de rigtige materialer er vigtig
for lyden i rummet
–– Hav fokus på hvordan lyden er til og fra de tilstødende
lokaler
–– Hav fokus på hvordan lyden forplanter sig til andre
dele af rummet.
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Fysiske rammer

Konteksten
og de fysiske
rammer har
indflydelse på
indretning og
udformning af
rummet

“

Er det en hel ny bygning, eller flyttes der ind i allerede
eksisterende rum, som oprindelig har haft en anden
funktion?
Hvordan bliver rummets identitet? Hvad ønsker vi at
signalere?

Kulturværftet // Helsingør

Huset er vist det første, der blev bygget som kulturhus. Det ligger op
mod skoven. Vi var lidt nervøse for, om folk ville synes, indgangen
lå uhyggeligt, men det gør de ikke... Og så ligger det sammen med
togstationen, så man kan bruge biblioteket og ankomstrum som
venterum. Det er smart.
Ansat, Hinnerup kulturhus
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Opmærksomhedspunkter
Rumligheder

Materialitet

–– Både arealer og rumhøjder spiller ind på oplevelsen af
et rums størrelse

–– Forskellige materialer har forskellige egenskaber
– Udseende
– Akustik
– Slidstyrke
– Vedligehold
– Bæredygtighed
– Etc.

–– Selv et rum på få m2 kan synes stort, hvis der er højt
til loftet og omvendt
–– Nicher og niveauer i forskudte planer kan skabe
spændende rumligheder - både visuelt og funktionelt.
De kan også være udfordrende i forhold til at skabe
overblik, gennemsigtighed og overskuelighed.

Tilgængelighed

Udearealer

–– Handler ikke kun om folk med funktionsnedsættelse

–– Et udeareal betragtes oftest som mere offentligt end
det, der ligger ‘inde’ i bygningen

–– Universel design, design for alle, handler om at skabe
lige vilkår for alle
–– Tilgængelighed designes som en integreret del af rummet
og ikke noget, som efterfølgende sættes på.

–– Udearealerne kan trækkes mere eller mindre med ind i
rummet - fx i form af en indre gade, have eller lignende
–– Ankomstrummet kan også være et uderum.

Kontekst
–– Etableres rummet i et eksisterende eller nyt byggeri?
–– Historie og arv kan være vigtige medspillere til ud
formningen af rummet samt bidrage til en stærk identitet
–– Ved nybyggeri kan man skræddersy løsninger og præge
byggeriet allerede fra de tidlige faser
–– Den geografiske indplacering i en kontekst (by, grønt
landskab, ved havet) er af afgørende betydning for
faktorer som udsigt, indkig etc.
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Stemning & identitet

Stemningen i
rummet er vigtig for, hvordan
man indtager og
bruger rummet

“

Rummet skal være et sted, hvor
man kan blive inspireret.
Bruger, workshop

Stemningen i rummet kan både være inkluderende og
ekskluderende. For meget i én retning kan betyde, at nogle
ikke vil føle sig tilpas og velkommen
På workshoppen blev der snakket meget om det uplanlagte
og uformelle møde. At der skal være plads til alle. Man
skal både kunne sidde og tale med nogen, og der skal
også være plads til at kunne fordele sig
Der skal være rum til fordybelse og rum til udfoldelse
Hvordan bliver rummets identitet, hvad ønsker vi at
signalere?

Kulturhuset Trommen //

Imødekommenhed er det
vigtigste, fordi så føler man
sig tilpas.
Bruger, workshop

Varme, kreativitet, inviterer til
nysgerrighed, sanselighed,
- lyd, duft, farve, åben, livsfuld,
harmoni.
Bruger, workshop
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Opmærksomhedspunkter
Interaktion

Sanser

–– Overvej hvordan menneske møder menneske i et ankomstrum

–– Taktiliteten i overflader kan være medvirkende til,
hvordan man indtager rummet

–– Overvej hvordan bygning møder menneske i et ankomstrum

–– Dufte og lyde kan bruges aktivt til at iscenesætte en
oplevelse

–– Overvej hvordan interaktionen mellem de forskellige
rumligheder er.

–– Visuelle stimulanser i form af farver, lys, mørke og
æstetiske elementer kan ligeledes være i spil.

Liv

Udtryk

–– Områder med plads til leg for alle kan være et forfris
kende pust, der skaber livlighed

–– Et rum kan have mange identiteter og udtryk
– Et neutralt rum uden karakteristika kan virke
afvisende og ligegyldigt
– Et rum med et for stærk udtryk kan være
med til, at nogle brugere og grupper føler sig
ekskluderede

–– Liv i et rum kan virke som en tryghedsskabende faktor
for mange mennesker
–– Rummet skal tænkes som brugbart og befolket så mange
af døgnets timer som muligt
–– Et levende miljø kan skabes gennem flere elementer fx:
– Indretning
– Funktion
– Aktiviteter
– Beplantning

–– Rummet kan være placeret i en eksisterende bygning
med en historisk fortid
–– Eksempler på udtryk fx:
– Rå og industrielle
– Det nordiske, lyse og åbne
– Det historiske og ældre.
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Brugerprofiler

Vigtigt at tænke
den specifikke
bruger af rummet
sammen med de
funktioner og
elementer der er
i rummet

“

Der er behov for opdeling af funktioner, så det er muligt
at have offentlige og betalende funktioner i gang på
samme tid
Rummet skal kunne rumme og adskille forskellige
funktioner på samme tid
Det er vigtigt at være bevidst om, hvad rummet signalerer
og lægger op til.

Kulturhuset Sløjfen // Hadsten

Det skal være sådan, at man kan
komme som en hel familie, med
hver sine gøremål, og så er det
relevant for alle i familen at være
i rummet.
Bruger, workshop
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Opmærksomhedspunkter
Brugere af café

Børn

Voksne

–– Et besøg på cafeen kan både ske i forbindelse med
et andet formål i huset, og det kan også udelukkende
være for at besøge husets café og være en del af det
liv som er i huset

–– Indtager rummet meget umiddelbart

–– Den voksne bruger kan benytte alle funktioner

–– De mindste vil være i følge med en eller flere voksne

–– Benytter legefuntioner sammen med deres børn

–– Ønsker at lege og udfolde sig

–– Kan benytte rummet som privatperson i forbindelse
med interesser

–– Det skal være muligt både at sidde alene og i en større
flok

–– Ønsker at stedet er indrettet fantasifuldt og spændende

–– Det skal være muligt at kunne betragte aktiviteter og
livet i rummet

–– Kan være larmende.

–– Kan benytte rummet i forbindelse med arbejde.

Brugere af kreative faciliteter

Unge

Ældre

–– Musikskole

–– Bruger stedet som mødested

–– Malerskoler

–– Ønsker kroge og nicher til uforstyrret ophold

–– Værksteder

–– Kommer med og uden formål

–– Vil ofte være tilbagevendende bruger af huset

–– Vil sidde sammen og uformelt

–– Kan have et ønske om at bruge ankomstrummet som
udstilling for deres kreative udfoldelser

–– Vil gerne betragte aktiviteter på afstand

–– Det skal være muligt at få adgang til værkstederne,
også uden for tidsrummet 8-16.

–– Flere ældre mennesker har brug for god tilgængelighed
–– Den ældre besøgende har ofte god tid og vil kunne
nyde bare at være der
–– Ældre besøgende vil kunne benytte huset i alle åbningstider.

–– Kan være larmende.

Brugere af arrangementer og events

Brugere af kommunale funktioner

Brugere af arbejdsstationer

–– Vigtigt at akustikken er god, og at man kan sidde
ordentligt

–– Borgerservice
– Kan være en funktion internt eller eksternt i rummet
– Der kan komme brugere med alvorlige
henvendelser/formål
– Et sted at henvende sig og mulighed for diskretion
– Indeholdt i borgerservice er forskellige funktioner,
som kræver udstyr til fx pasfoto

–– Studerende

–– Tydelig information om arrangementer i huset er
nødvendigt, for at folk kan møde op
–– Eventbrugerne kommer til de arrangementer, som de
finder interessante. De vil gerne have en oplevelse
ved at komme i huset
–– Kan man forudsige, om der vil være problematikker
mellem arrangementer og andre funktioner i rummet,
bør man tage højde for det fra starten.

–– Bibliotek
– Mulighed for at sidde uforstyrret
– Brugere, som har brug for hjælp til lån og aflevering
– Det skal være nemt og trygt at benytte det åbne
bibliotek.
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–– Jobsøgende
–– Selvstændige/iværksættere
–– Kommunen
–– Foreninger
–– Arbejdsstationer kan ligge ude i det åbne rum, men
de kan også være mere lukkede rum i rummet.

Rumlige løsningforslag på projektspørgsmål
På baggrund af de 9 indsigter er der udarbejdet
designmæssige løsningsforslag til indretning af det lille
og det store multifunktionelle ankomstrum.

Til slut er der fokus på rummenes brug over tid og de
forskellige udfordringer, de to rum kan have på forskellige
tidspunkter af dagen.

Indretningen har fokus på at tilgodese de forskellige
brugerprofiler, der vil benytte rummene. Derfor er
udviklingen af indretningen af rummene også bygget op
omkring en familien i 3 generationer og familiemedlemmernes forskellige måder at bruge rummene på.

I den metodiske bearbejdning af det designmæssige svar
på rummenes indretning er rummene ´renset´ for interne
funktioner som bibliotek og borgerservice. Dette er gjort,
for at den rummelige besvarelse er så åben og dermed
umiddelbart overførlig som muligt.

En anden måde at sikre rummenes multifunktionalitet og at de understøtter de forskellige møder - har været
gennem udvikling af Relations-diagrammet, hvor det
sikres, at der er skabt rum til både det forpligtende og
det uforpligtende møde af både homogene og heterogene
grupper af mennesker.

De designmæssige forslag er skildret gennem diagrammer,
skitser, plan, opstalter (udsnit af rummene set fra siden)
og collager.
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Dagmar,
mormor

Laurits,
morfar

Solvej,
mor

Lars,
far

Luna,
storesøster

Kalle,
lillebror

Status //
67 år
Pensioneret gymnasielærer

Status //
71 år
Pensioneret konditor

Status //
5 år
Børnehavebarn

Interesser //
Formand i Debatklubben
Interresseret i historisk
litteratur

Status //
42 år
Pædagog,
arbejder i fritidsklub

Status //
13 år
Skoleelev

Interesser //
Frivillig i sprogskole
Strikker

Status //
39 år
Selvstændig konsulent,
på barsel med Aksel 5 mdr.
Interesser //
Pilates
Maler
Mødregruppe

Interesser //
Motionsløber
Sejler
Lokalpolitiker

Interesser //
Spiller basketball
Spiller trommer
Bager

Interesser //
Elsker eventyr
Dyr og insekter
Samler på pinde
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Typer af relationer
Typer af relationer og fælleskaber kan være meget
forskellige. Nogle opstår uplanlagt og kan betegnes som
uforpligtende, mens andre er af planlagt karakter, hvor man
i højere eller mindre grad forpligter sig til et fællesskab.
Bevidstheden om, hvilke slags fællesskaber, man inviterer
til i ankomstrummet, kan have afgørende betydning for,
hvordan det reelt fungerer. Designes rummet eksempelvis
uden hensyntagen til de tilfældige møder, vil der være
stor mulighed for, at de ikke opstår. Dette kan bevirke,
at rummet ikke opfattes som tilgængeligt og åbent for
alle, men tværtimod møntet på en enkelt eller få grupper.
HOMOGEN vs UHOMOGENE
Med følgende diagram ønskes at skærpe fokus på, hvilke
typer af fællesskaber og relationer, der kan tænkes ind
i – og i forbindelse med - et nyt ankomstrum. Viften af
funktioner er ikke udtømmende, men skal snarere ses
som et repræsentativt udsnit inden for hver kategori. I
den kommende fortælling om brugen af hhv. det lille og
det store ankomstrum ønsker vi at illustrere scenarier,
der fordrer relationer inden for diagrammets spændvidde.
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FORPLIGTENDE
FORENINGSMØDE
MUSIKSKOLE

STRIKKEKLUB

BETALENDE ARRANGEMENTER

FÆLLESSPISNING
LÆSEGRUPPE
SPROGSKOLE
MØDREGRUPPE

DEBATGRUPPE

HOMOGEN

HETEROGEN
LEGEOMRÅDE

SPISEOMRÅDE

CAFEOMRÅDE
BØRNETEATER
FOREDRAG
KUNSTUDSTILLING
ARBEJDSSTATION

VÆRKSTED
SLAPPE AF / HÆNGE UD

UFORPLIGTENDE
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BAZAR

LÆSE MAGASINER

Lille rum over tid
// diagram - lille rum

Kunstudstilling
Læse Magasiner

Spiseområde

Slappe Af

Legeområde

Foredrag
Arbejdsstation

Læsegruppe

Børneteater
6-9

9-12

FORMIDDAG
Udfordringer:
Det lille rum kan have en udfordring i forhold til at
imødekomme alles behov i de timer, hvor der er flest
brugere i huset, og rummet vil have risiko for at virke
meget fyldt.

12-15

15-18

EFTERMIDDAG
Potentialer:
Det lille rum kan virke mere indbydende end det store rum
på de tidspunkter, hvor der ikke er så mange besøgende.
Her er et mindre rum, nemmere at overskue og opleves
ikke så tomt.
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18-21

AFTEN
Nøgleord for det lille rum:
Multifunktionalitet
Compact ´living´
Foranderlighed

21-24

Beskrivelse
af det lille rum
Det lille rum er formentlig placeret i et mindre kulturhus med
færre antal sekundære funktioner, der kobler sig på rummet.
Det lille rum stiller store krav til fleksibilitet, og det er vigtigt,
at ét område funktionsmæssigt kan overtage efter et andet
over tid og virke appellerende på de forskellige brugerprofiler.
I det lille rum skal samme område kunne imødekomme fx
dagplejemødre med deres børn om formiddagen og de unge
om eftermiddagen. Derfor bør møblerne være mobile, så
de let kan flyttes rundt. Gulvet kan evt. bruges til at vise
forskellige muligheder for indretning.

Indretningsprincip for det lille rum på 100 m2 // 1:100

I dette lille rum er der fokuseret på ophold og mødesteder
for alle aldersgrupper og i forskellige situationer.
Der er ikke nogen café i det lille rum, men et område, hvor
man kan trække kaffe, the, sodavand og snacks.
I det daglige består rummet af et cirkulært møbel, der fx kan
danne rammen om en børneteaterseance. Det kan også bare
fungere som legemøbel, og den ene halvdel kan deles i fire
og fungere som flyde-møbel.
Den ene halvdel har en bund, som er ét trins højde, og som
kan bruges som podium til oplægsholder.
Yderligere indeholder rummet 2 trappemøbler, der fungerer
som opbevaring for stole, som lege/ klatrested og siddested
i det daglige samt til foredrag. På siderne er der mulighed
for at hænge jakker og tasker.
Ved indgangen er rummets eneste faste installation: En
infovæg på siden ud mod indgangen og på den modsatte
side er der kaffe, the, vand og snackautomater.
De to andre reoler/ bokse kan fungere som rumdelere, der
også er indrettet som sidde-nicher og arbejdsstationer.
Endeligt indeholder rummet kvadratiske borde, der kan stilles
sammen eller stå adskilte efter ønske.
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Referencefotos

Børnehusene, Amager
// Ydervægge der også kan bruges
som siddenicher.

Kulturhuset, Trommen, Hørsholm
// Multimøbel der er studieboks på den ene side og samtalebænk på den anden.

EMO and The Real Adventure
// The Interiors Group
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Guldhuset, Rentemestervej
// Projektor i loftet, kan projektere
billeder op på den malede bog.

Kulturhuset Sløjfen, Hadsten
// Multihallen, der grænser op til ankomstrummet. Væggene
kan trækkes til side, så de to rum lægges sammen til ét stort.
Et tungt tæppe kan definere et scenerum.

DTU, Lyngby
// En måde at skabe afgrænsede rum i
det større rum og give rummet en tydelig
identitet.

Creative office design by M Moser Associates
// Et møbel i rummet, som både er et siddemøbel, en trappe og et rutschebane.
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Obs På Typer Af Ord - Aktiviteter
Eller Funktioner???

Det store rum over tid
// diagram - store rum

Musikskole
Strikkeklub
Sprogskole
Arbejdsstation

Cafeområde

Værksted

Kunstudstilling
Spiseområde
Mødregruppe

Bazar

Foreningsmøde
Foredrag

Fællesspisning

Læse Magasiner

Legeområde

Debatgruppe
Betalende
arrangemneter

Slappe Af

Børneteater
6-9

Læsegruppe

9-12

FORMIDDAG
Udfordringer:
– I ydertimerne, hvor rummet ikke har så mange
besøgende, er det er udfordring at lave en indretning,
hvor rummet ikke virker tomt og øde, og som det
ikke vil føles utrygt at skulle igennem eller opholde
sig i som en af de eneste.
– I det store rum med mange funktioner og aktioner på
samme tid er akustik og materialer meget vigtigt, hvis
alle skal kunne holde ud at være i rummet.

12-15

15-18

EFTERMIDDAG
Potentialer:
– Der kan indrettes zoner med tydelige udtryk, så én appellerer til bestemte brugerprofiler, en anden til en anden.
– Der er plads til at lave forskellige zoner, der kan være i
brug på sammen tid.
– Der er også muligheder for at lave helt store arran
gementer som markedsdage for byen, hvor også
udearealerne kan inddrages.
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18-21

AFTEN
Nøgleord for det lille rum:
Zoneindeling og afskærmning
Behagelig sameksistens
Overskuelighed

21-24

Beskrivelse af det store rum
Det store rum er placeret i et større kulturhus med mange
funktioner. Der vil derfor komme mange forskellige brugere,
og i spidsbelastningstidsrummet vil der være meget liv
og virak i rummet.
Samtidig kan rummet også, fordi det er et stort rum, nemt
komme til at virke øde på de tidspunkter, hvor der ikke er
så mange besøgende i huset. Derfor kan det være godt
at arbejde med at zoneinddele rummet og på den måde
gøre rummet mere afgrænset og overskueligt.

Til daglig kan hver zone indtages og bruges enkeltvis,
og ved særlige begivenheder kan grænser mellem zoner
nedbrydes og rummet fungere som ét stort rum.

Rummet er delt ind i fire forskellige zoner med hver sin
identitet, der tydeligt adskiller sig fra hinanden. Zoneinddelingen kan være med til at sikre en naturlig afgrænsning, og
den skaber en systematik, så man kan lede brugerne rundt i
huset ( fx kan biblioteket koble sig på stillezone, værksteder
koble sig på kreativ zone etc.), og så opbygningen virker
logisk og dermed overskuelig.

Cirkel i midten skal ses som en fast funktionskerne, der
indeholder caféens køkken og serveringsdel, mulighed
for at orientere sig om husets aktiviteter og placeringer,
opbevaring af forskellige elementer etc.

Kulturhuset, Trommen, Hørsholm
// En måde at skabe et afgrænset rum
i det store rum.

Interaktivt legemøbel
// Bænk med musik,
internet og lysavis

Det er vigtigt med en tydelig hovedindgang, og det er
også muligt at skabe sekundære indgange til de forskellige
funktioner, så brugerne kan gå direkte ind i den funktion,
de ønsker at benytte, og samtidig uden om zoner, der er
inddraget til eventuelle events.

Vennesla bibliotek og
kulturhus, Norge
// Læsebokse og sidde
møbler, som er en del af
rummets konstruktion
og identitet.

Sao Paulo, estidio guto requena
// En måde at skabe rum i rummet og visuelle forbindelser mellem fysisk afskærmede rum
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DTU, Lyngby
// Der skabes rum i rummet ved at sænke
gulvet.

Funktioner i rummet
Stille zone:
I stillezonen er der fokus på ro og fordybelse. Her er
placeret nogle lukkede mødebokse. Disse kan man evt.
reservere til aftalte møder eller bruge dem ad hoc, hvis
man har brug for et afskærmet rum. De virker samtidig
som buffer over mod legezonen.

Kreativ zone:
Den kreative zone vil nok være det område, som er præget
af den mest løse og omskiftelige indretning. Her vil der
blive udstillet, og her vil de forskellige kreative skoler i
huset optræde. Der kan også inviteres kunstnere udefra
til at udstille. Det er også i denne zone, der kan holder
oplæg og foredrag.

Lege zone:
Legezonen har selvsagt fokus på leg og kropslig udfoldelse.
Her kan der foregå forskellige aktiviteter for børn og deres
voksne. Her må man gerne løbe, hoppe og danse, og nogle
gange bliver der også læst højt eller vist teater

Café zone:
Indeholder en café og et område, hvor folk kan tage plads
mere eller mindre formelt og i længere eller kortere tid.
I samme zone er der også opholdsmuligheder til at indtage
sin medbragte mad og drikke.

Det hurtige/ dynamiske rum til møde

Det nære rum til møde

Det afgrænsede rum til møde
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Det åbne rum til møde

læsekasser

arbejdsstationer
mødebokse

slængemøbler
hængekøjeskov

Lege zone

Stille zone
kravle/sidde rotunde
interaktivt legeredskab

Café og fast funktionskasse
interaktiv infovæg

mobile udstillingsvægge

høje borde til det stående møde

Kreativ zone
kunst
afgrænset siddeområde

Café zone

mulighed for at åbne op

åben/ større borde

nære siddeområde

mobil scene
kunst
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Collage
// lille rum // formiddag
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Kalle,
lillebror

FORPLIGTENDE

Status //
5 år
Børnehavebarn
Interesser //
Elsker eventyr
Dyr og insekter
Samler på pinde

HOMOGEN

HETEROGEN

BØRNETEATER

UFORPLIGTENDE

Kalle // formiddag
Kalle griner højlydt, mens han klapper. Det er formiddag,
og han er sammen med resten af gul stue fra børnehaven
taget til børneteater i Kulturhuset. Selvom Kalle er vant til
at komme her, synes han aldrig, at huset ligner sig selv. I dag
er der flotte og farvestrålende kulisser langs den ene væg. I
sidste uge, da han var her med sin mor, var der fine skulpturer
over det hele. Når Kalle er her med sin mor, får han altid lov
at lege lidt i legeområdet, mens hun ordner det, hun skal.
Det når de ikke med børnehaven i dag. Da teaterstykket er
slut, spiser de deres madpakker i spiseområdet, inden de
tager gåturen hjem til børnehaven.

Børneteater

6-9

FORMIDDAG
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9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Collage
// lille rum // eftermiddag
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Luna,
storesøster

FORPLIGTENDE

Status //
13 år
Skoleelev
Interesser //
Spiller basketball
spiller trommer
Bager

HOMOGEN

HETEROGEN

SLAPPE AF / HÆNGE UD
UFORPLIGTENDE

Luna // eftermiddag
// det lille rum
Denne eftermiddag er Luna’s travle dag på ugen. Hun er lige
blevet færdig med trommeundervisning, som foregår i et lokale
i forlængelse af Kulturhusets ankomstrum. Om en time skal
hun videre til baskettræning i sportshallen. Hendes veninde
er kommet for at hente hende, og sammen hænger de ud
på ankomstrummets møbler, mens de drikker en sodavand,
som de har trukket i automaten, og læser de magasiner, der
er til rådighed fra biblioteket.

Slappe Af

Luna kan godt lide at komme i Kulturhuset - her møder
hun mange af sine venner og veninder - og nogle gange har
hun endda mødt sin mormor hernede om aftenen. Mormor
kommer for at strikke med sine gamle venner. Det er både
lidt pinligt, men også hyggeligt at støde ind i hende.

6-9

FORMIDDAG

39

9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Collage
// lille rum // aften
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Laurits,
morfar

FORPLIGTENDE

Status //
71 år
Pensioneret konditor

LÆSEGRUPPE

Interesser //
Formand i Debatklubben
Interresseret i historisk
litteratur

HOMOGEN

HETEROGEN

UFORPLIGTENDE

Laurits // aften // det lille rum
Stemningen er uformel og hyggelig, tonen er engageret, og
diskussionen går ivrig. Det er den første tirsdag i måneden,
og læseklubben er samlet - i aften er emnet amerikansk
litteratur. Klubbens medlemmer nyder godt af at kunne bruge
faciliteterne i det nye kulturhus, hvor de i ankomstrummet
kan de indtage en lille krog og sidde helt ugeneret. De er
tæt på biblioteket, hvor de henter inspiration til de næste
bøger, de skal læse. De skiftes til at have lidt lækkert med
til kaffen, som de trækker i automaten. I læsegruppen er de
fleste over 50 år, men Laurits oplever alligevel, at huset giver
ham mulighed for at møde mange generationer på kryds og
tværs. Inden mødet gik i gang, nåede han lige at støde ind
i sin svigersøn, som var på vej hjem til fritidsklubben med
en gruppe unge, der havde brugt værkstedet til at bygge
fuglehuse.

Læsegruppe

6-9

FORMIDDAG
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9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Collage
// store rum // formiddag
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Solvej,
mor

FORPLIGTENDE

Status //
39 år
Selvstændig konsulent, på
barsel med Aksel 5 mdr.

MØDREGRUPPE

Interesser //
Pilates
Maler
Mødregruppe

HOMOGEN

HETEROGEN

Solvej // formiddag
// det store rum

UFORPLIGTENDE

“Det er rart også at kunne mødes omkring noget andet end
børnene”, tænker Solvej. Denne formiddag mødes hun med
hendes mødregruppe. Møderne med sundhedsplejersken
foregår i kulturhuset, hvor hun har et konsultationsrum.
Udover at komme til konsultation hos sundhedsplejersken
går Solvej også til tegneundervisning en aften om ugen i
huset. Hun interesserer sig meget for moderne kunst, og
i denne måned er der en kunstudstilling i huset, Solvej er
særlig interesseret i. Mødregruppen har aftalt, at de skal se
udstillingen sammen, når ungerne er målt og vejet. Sidste
måned var der en udstilling omkring lokalområdets historie.
Den var hendes far meget optaget af. Efter at have studeret
kunsten, slår de sig ned i caféen - caféen laver gode frokosttallerkener - og snakken glider lystigt mellem de fem mødre.
Solvej vælger at blive hængende, da de andre går. Mens Aksel
sover i barnevognen udenfor, kan hun lige få checket op på
nogle mails på en af arbejdsstationerne, der er i stillezonen.

Mødregruppe

6-9

FORMIDDAG
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9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Collage
// store rum // eftermiddag
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Dagmar,
mormor

FORPLIGTENDE

Status //
67 år
Pensioneret gymnasielærer

SPROGSKOLE

Interesser //
Frivillig i sprogskole
Strikker

HOMOGEN

HETEROGEN

UFORPLIGTENDE

Dagmar // eftermiddag
// det store rum
Efter at Dagmar ikke arbejder længere, nyder hun at kunne
bidrage til lokalsamfundet og har startet et frivilligt tiltag i
forbindelse med byens sprogskole. Her lærer hun etniske
danskere om det danske sprog og kultur.

Sprogskole

Det er helt ideelt, at de mødes netop her i Kulturhuset pga.
biblioteket og borgerservice, ikke mindst fordi man altid møder
nogle i det store rum, hvor mange aktiviteter foregår samtidig.
Mange af eleverne er begyndt at opbygge netværk til andre
i lokalsamfundet, når de fx mødes ved børnenes legeområde
eller ved arbejdsstationerne i ankomstrummet. Nogle kvinder
har endda startet en syklub sammen. Dagmar har ofte selv et
ekstra ærinde, når hun er her. I dag skal hun lige forbi efter
den nye opskrift i strikkebladet, inden hun smutter hjem.

6-9

FORMIDDAG
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9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Collage
// store rum // aften
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Lars, far

FORPLIGTENDE

Status //
42 år
Pædagog,
arbejder i fritidsklub
Interesser //
Motionsløber
Sejler
Lokalpolitiker

HOMOGEN

HETEROGEN

BAZAR
UFORPLIGTENDE

Lars // aften // det store rum
Lars kigger rundt og får øje på flere kendte ansigter i den store
forsamling. Temaet for denne inspirationsweekend er “Kost og
motion”. Rummet bugner af spændende træningsudstyr. Det
er nærmest som en markedsplads, hvor også de tilstødende
udearealer er inddraget denne sommeraften. Lars er mødt op
lige inden lukketid kl. 21, så han kan afprøve det cykeludstyr,
han har udset sig i ro og mag.
Både i kraft af sit daglige virke som pædagog og som
lokalpolitiker har han stor interesse i at fremme motion og
bevægelse hos de unge i byen - og så er han selv en passioneret
idrætsudøver. I morgen formiddag er planen, at Lars og hans
datter skal ned i Kulturhuset og høre inspirationsweekendens
afsluttende foredrag med Chris McDonald. Her inddrages
scenen fra multihallen, så der er plads i ankomstrummet til
alle de 400 tilmeldte tilhørere.

Bazar
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FORMIDDAG
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9-12

12-15

EFTERMIDDAG

15-18

18-21

AFTEN

21-24

Opsamling
// 6 collager
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Opsamling
// anbefalinger
På baggrund af analyser, indsigter og rumlige undersøgelser er der udarbejdet en række
anbefalinger. Disse skal bruges som opmærksomhedspunkter og overvejelser, når arbejdet
med realisering af de multifunktionelle rum i fremtidens kulturhuse begynder.
1. Undersøg hvilke funktioner, der skal ligge
internt i rummet, og hvilke skal koble sig på
som eksterne funktioner, og hvad betyder
det for rummet?

3. Overvej om man kan koble rummet på
andre af byens funktioner med henblik på
at skabe mest muligt liv i rummet (også
med fokus på ydertimerne).

2. Lav et skema over, af hvem og hvordan
huset formentlig vil blive brugt hen over
dagen, i forhold til de funktioner, der er
placeret i huset. Er der tidspunkter, hvor
huset er øde, eller tidspunkter, hvor sam
eksistensen kan være problematisk?

4. Undersøg hvem brugerne er, og hvordan
deres behov for ophold i rummet er.

7. Hav fokus på materialer. Sørg for at lyden
fra legeområder ikke runger i hele rummet.
Skab mulighed for den nære samtale i det
store rum, god akustik ved optræden

5. Hav fokus på, hvad rummet ´inviterer´ til.
Er det det samme som den måde, man ønsker, det skal bruges?

8. Lav mulighed for tydelig aflæsning af rummet og god vejvisning til husets andre funktioner.
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6. Overvej om den eksisterende kontekst kan
bruges til at skabe en identitet i huset.
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