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Holmen den 25.04.2017 

Kære Naboer - En orientering om mit fremtidige hus på Elborg Allé 24, Dragør

Allerførst – en stor tak for jeres tålmodighed med min optræden på parcellen eller rettere min mangel på samme. 

Hvad I ikke kan vide er, at jeg har arbejdet intenst med udformningen af et hus til grunden gennem de sidste 5 år. Det kan 
umiddelbart lyde af lang tid, men ser jeg tilbage på mit arbejde, kunne det næppe være gjort hurtigere. 

Jeg har fra starten sat mig for at grunden eller rettere arealets unikke beliggenhed op til Fælleden skulle inspirere til en ny 
måde at tænke parcelhus på. Da jeg første gang så stedet, var jeg fuldstændigt overvældet af områdets landskabelige kraft 
og blev besat af tanken om at genoplive halvtressernes og tressernes drømme om det frie liv i grønne omgivelser. Jeg er 
som så mange andre vokset op i et parcelhuskvarter og har gennem mine erindringer forsøgt at gentænke de drømme der 
lå til grund for de parcelhuse mine forældre og deres generation byggede i halvtresserne. Den dag i dag lever drømmen om 
parcelhuset i bedste velgående; ifølge undersøgelser forbinder 78 procent af danskerne denne boligform med en ganske 
særlig kvalitet.  

Jeg forsøger med mit projekt at komme tættere på dette ”ganske særlige” som jeg i udgangspunktet relaterer til en generel 
og meget udbredt drøm om at bo i kontakt med landskabet og kunne glædes over naturen. Elborg Allé har med sin 
fantastiske beliggenhed inspireret mig til at sammenfatte drømmen i spørgsmålet: Kan en bygning opleves som et landskab, 
og kan et landskab opleves som en bygning? Spørgsmålet har været styrende for min arbejdsproces og ikke mindst for 
formgivningen af mit nye hus. Jeg har arbejdet med  at udvikle selve rumorganiseringen og bruge nye materialer og ny 
byggeteknik. 

Mit nye hus på Elborg Allé vil alene fremstå i Glasfiberkomposit og glas. Til konstruktionens samlinger anvendes lim og 
glasfiberdyvler. Med henblik på huset har jeg udviklet et nyt byggesystem der forenkler vore byggemetoder og skaber en 
særlig æstetik i udformningen af husets detaljer ved at undgå søm, skruer, bolte, metalbeslag og lignende. Et dogme der 
kan fremstå ironisk set i lyset af at jeg selv er uddannet tømrer. Tanken er desuden at være så nænsom ved Moder Jord 
som muligt: fundamentet består af glasfiberkompositplader der holdes nede af jord alene uden brug af beton. 

Huset indgår som led i min kunstneriske udviklingsvirksomhed, der til dagligt foregår på min tegnestue KHR architecture og 
på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor jeg er professor. Huset er teknologisk inspireret af et flerårigt tværfagligt samarbejde 
imellem tegnestuen, Arkitektskolen, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Københavns Tekniske Skole (KTS). 

Den igangværende proces følges af Dansk Arkitektur Center og Realdania, der mener at det kunne have den almene 
offentligheds interesse hvordan man kan arbejde med en ny udformning af parcelhuset inspireret af de specifikke 
landskabelige omgivelser.  

Til jeres orientering er alle overordnede beslutninger truffet, hvorfor jeg nu langt om længe vil gå i gang med at bygge. 
Planen er at gå i gang med at fundere omkring månedsskiftet efter påske. Projektet er forsat at betragte som et 
udviklingsprojekt hvorfor jeg forventer, at den efterfølgende proces vil strække sig over mere end ét år. Jeg kan imidlertid 
love at aktiviteterne under denne proces ikke vil være præget af støj eller støv, snarere tværtimod. Byggeprocessen vil være 
præget at jævnlige pauser, da de mange forudsætninger der har ligget til grund for selve projekteringen, skal undersøges 
og dokumenteres på stedet under realiseringen. Undersøgelserne vil omhandle husets udformning, husets tektonik og 
den generelle anvendelse af byggemetode og materialer. Det hele skal gå hånd i hånd med tanker om bæredygtighed og 
minimal brug af ressourcer generelt. 

Huset illustreret
Jeg har udfærdiget en lille mappe for at I kan få en mere detaljeret indføring i tankerne bag mit nye hus. Jeg har med de 
udvalgte illustrationer forsøgt at give en indføring i huset udformning og fremtoning.
For at give en forestilling om de stemninger der vil være i og omkring huset, har jeg vedlagt illustrationer fra den bo-
celle i glaskomposit, der som et led i forundersøgelserne blev opført 1:1 og udstillet på Rådhuspladsen i forbindelse med 
Tømrerlaugets 500-års jubilæum og efterfølgende på havnearealet ud for Dansk arkitektur Center (DAC) på Christianshavn.

Jeg svarer med stor glæde på opklarende spørgsmål og kan kontaktes på nedenstående koordinater. 

Med venlig hilsen 
Jan Søndergaard, Professor Arkitekt MAA



Udsigten



Landskabelig inspiration 





Bygningens gestaltning - udsigten og lyset 

Ejendommens beskaffenhed udsigten mod vest og lysets vandring har inspireret til de åbne facader i øst og vest kontrasteret af de lukkede gavle i syd og nord. Bygningens indre 
er forbundet med et sydorienteret væksthus med supplerende funktion som  passiv energiakkumulator. 
De langsgående gavle udveksler i mødet med vestfacaden i en underskæring. Udformningen styrer lysindfaldet og udsigten til bygningens indre. Udformningen tilvejebringer en 
naturlig beskyttelse af den vestvendte terrasse indenfor bygningens fodaftryk. 

Konceptmodel

Ideskitse



Rumlig situationsplan – modellen lagt ind i konteksten



Planen udformning – serielle rum, organiseret strukturelt med inspiration og associationer fra og til 
potentialet i den omkringliggende kontekst. 

Ideskitse



Nord Tagplan 1:100



Den skærpede transparens i bygningens længderetning er inspireret af transparensen i Pinse 
Skoven. Fænomenet aflæses markant i bygningens facader der fra eksteriøret opleves som meget 
levende og åbne i stærk kontrast til bygningens gavle.
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Længdesnit 1:100



Facadens fremtoning – glasfibermaterialets stoflighed

Glasfibermaterialets naturlige fremtoning uden farvetilsætning underbygger projektets ønske om den opti-
male kontekstuelle tilpasning til stedet og dets natur. 
På trods af sin uorganiske materialesammenstilling aflæses facaden med klare associationer til stedets 
vegetation gennem  materialets struktur og farvenuancer.



Opstalt 1:100



Plan 1:100
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Væksthus
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Plan 1:100 Facade mod vej 1:50



Gavlmotivet med den underskårede vestfacade der sikre de optimale 
udblik og lysforhold til landskabet i vest.



Kote til Kip 8,44

Kote til stærn 4,92

Kote på terræn 0,95

Kote på sokkelbund -0,37

Kote på volden 2,45

Sove/Have/Opsamling af regnvandBad/Toil./Køk./Gard. Naboskel mod syd Naboskel mod nordVæksthus 

 

Tværsnit 1:50



Konstruktionstest på DTU Opførsel af Bo-Cellen



Materialerefference - Bo-Cellen



Materialerefference - Bo-Cellen
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Materialerefference - Bo-Cellen Modelstudier til Elborg Alle 24


