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OPGAVEN 
At skabe et unikt og fremtidstænkende offentligt pladsrum på Pier 2, der indskriver sig i 
Aarhus kommunes bæredygtighedsstrategi om at blive co2 neutral inden 2030.
Opgavens udfordring bliver at sammenfl ette og forbinde infrastrukturelle / tekniske anlæg 
med rekreative opholdsrum og aktivitets rum på en måde som formidler fremtidens 
Smart City Space. 

VORES VISION
Vi vil skabe et rum i byen hvor der er plads til dem, der ikke søger det traditionelle café 
liv i Århus. 

En plads hvor man kan sidde alene i en krog omgivet af natur, tæt på byens liv…
En plads der er smuk i sig selv både udefra og indefra…
En plads hvor du kan mærke kontrasterne fra vindens susen…
En plads hvor det store rum er delt i mange små.
En plads med udsyn til havnens leben… 
En plads hvor der er plads til at samle tankerne…

VINTERSKOLE 2012



Pier 2 ligger centralt i Aarhus nye bydel, de bynære havnearealer. Kun 10 
minutter væk fra store torv, men alligevel kan pier 2 tilbyde en pause fra 
byens liv og larm. 

Pladen på pierens spids indgår i en sterie plader lang kajkanten i den nye 
bydel. Pladserne er forbundet af en promeneda som løber lang med hele 
kajkanten.

I vinderforslaget til udformningen af de bynære havnearealer, lægges der stor 
vægt på forskellige kig gennem bydelen, bland andet kigget fra den centrale 
havneplads mod mols bjerge. 

STEDET



PIER 2

Vores hovedidé for pladsen er at trække Mols bjerge ind, og på den måde 
dele den store plads op i mindre rum. Bakkerne kan tilbyde beskyttelse fra 
den hårde vind som tit dominerer stedet.

For at skabe terrænet bruger vi et princip som kaldes “cut&fi ll”. Vi bruger ma-
terialerne som graves op for at skabe huller, til at lave bakkerne. På den måde 
minimeres behovet af materiale der skal til og fra pladsen. 

Pladsen er blevet unik og spændende fra alle sider. Inden fra den centrale hav-
neplads vil pladsen ligne små bjerge der ligger foran de smukke Mols bjerge. 
Selvom man fra afstand kan kigge over pladsen, kan man når man bevæger 
sig ind i landskabet opleve kontrasterne mellem de bakker som går op over 
terræn og de som graver sig ned.

VISION



På pladsen laves en bygning, netværksstedet. Det er :

• En bygning hvor alle børn mellem 6 - 70 år kan ”game” sammen med 
andre eller alene

• En bygning hvor man kan lære computer programmer på alle niveau.
• En bygning hvor videns deling er dagligdag.  
• En bygning hvor programudbydere kan promovere og teste det nyeste 

software.

BRUGERE
Pladsen er formgivet for at kunne være attraktiv, selvom den ikke altid er fyldt 
op af mennesker. Selvom der til tider kun er nogle få besøgende skal pladsen 
ikke føles øde. Den skal kunne tilbyde et pusterum fra byens liv og larm, og 
fi ndes til for nogle af de mennesker som brugte pier 2 inden den transforme-
redes til bypier.

BRUGERE



PLAN 1: 500
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SNIT B B
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ENERGIGRÆS

Planterne samler op energi fra solen ved fotosyntese. Organiske syerer og sukkerforbindelser 
(karbohydrater) der udskilles fra planternes rodsystem, bliver brudt ned af bakterier. Der opstår 
en kemisk reaktion der elektroner løsrives, og dermed frigir energi der kan opsamles og bruges. 
Vi anlægger sivarealer tilsvarende 3500 m2, der kan producere energi svarende til 10 husstandes 
forbrug på et år.  



Arbejdet med jorden starter og hullerne graves. Overskudsjorden bliver på stedet og bruges til at lave bak-
kerne.

Jorden harpes og sorteres i forskellige materialer og størelser. Jorden på pier 2 består mest af knust beton 
fra den gamle kajkant, grus, sand og gammel havbund. 

Grus, sand og gammel havbund lægges ud for at danne bakkerne og dækkes af knust beton.

En pladevibrator komporimerer den knuste beton og en hård overfl ade dannes.

MATERIALE : KOMPRIMERET KNUST BETON





Sol 1 Februar kl.1000 Sol 1 Februar kl.1400 Sol 1 Februar kl.1800

Sol 1 Juni kl. 1000 Sol 1 Juni kl. 1400 Sol 1 Juni kl. 1800

Sol 1 Oktober kl. 1000 Sol 1 Oktober kl. 1400 Sol 1 Oktober kl. 1800

SOLSTUDIER







FACADER
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PLAN, 1:200
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SNIT 1: 200
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INTERIØR FRA BYGNING



MATERIALE GULVOPBYGNING

GLAS

ROCKPANEL GRØN

ROCKPANEL LYS



KONSTRUKTION



Vægskema

Type Area Længde

Glasfacade

Glasfacade 98.7 m² 14640

Glasfacade 5.58 m² 1380

Glasfacade: 2 104.29 m² 16020

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 39.38 m² 9215

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 24.01 m² 5240

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 26.2 m² 5240

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 34.63 m² 7000

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 13.87 m² 2291

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 19.65 m² 3560

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 15.07 m² 3400

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 2.61 m² 600

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 17.99 m² 3800

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26 6.13 m² 2120

Indervæg 120mm Gyps/Gyps 26/70/26: 10 199.54 m² 42466

Toilet væg

Toilet væg 9.87 m² 3240

Toilet væg 9.02 m² 2180

Toilet væg 10.84 m² 3120

Toilet væg 8.91 m² 3060

Toilet væg 2.28 m² 560

Toilet væg: 5 40.93 m² 12160

Ydervæg 60/300/40

Ydervæg 60/300/40 184.02 m² 25232

Ydervæg 60/300/40 154.98 m² 25232

Ydervæg 60/300/40 59.07 m² 14640

Ydervæg 60/300/40: 3 398.07 m² 65104

Grand total 742.82 m² 135750

Tagskema

Type Area

Grønttag 371.1 m²

Gulvskema

Type Area

1.sal gulv 84 m²

1.sal gulv: 1 84 m²

bordplade 3.4 m²

bordplade: 1 3.4 m²

glasgulv 22 m²

glasgulv: 1 22 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas 0.2 m²

rammertilglas: 8 1.2 m²

stueplan gulv 333.8 m²

stueplan gulv: 1 333.8 m²

MÆNGDEUDTAG FRA BYGNINGEN



BÆREDYGTIGHED

• Huset skal opvarmes ved hjælp af ventilation med varme genindvinding og el patron.

• Varmt vand fra el vandvarmer.

• Elektriciteten produceres ved hjælp af solceller placeret på taget 

• På forsøgsbasis skal der plantes siv græs som producerer energi, som evt. udføres i samarbejde med ingeniør 

højskolen Aarhus ( 1 hektar producerer el til ca. 25 husstande)

• Vand til wc-skyl er en kombination imellem regnvandsopsamling og sekundavand hentet fra lokal boring. Toi-

letterne skal kunne tåle lettere saltholdigt vand.

• Materialerne til huset består hovedsaligt af beton, stål, gips, isolering og glas, og de fl este materialer kan gen-

bruges når de har tjent deres formål.


