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Fjordenhus
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Vejle, Danmark
O LAFUR E L I ASSON OG SEBASTIAN B EHMANN M E D ST UD IO O LA FUR E LIAS S O N
Te ks t : O la f ur El ia sson
Fot o : Ji r i Hav ra n og Ander s S u ne Berg
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Sett fra syd-vest. Foto: Jiri Havran
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Sett fra vest. Foto: Jiri Havran

Plan 2
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Plan 1
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Den indre himmel. Foto: Anders Sune Berg
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Undervanns forventning. Foto: Anders Sune Berg

Foto: Anders Sune Berg
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Fjordhvirvel. Foto: Anders Sune Berg

58

Fjordenhus er den første bygningen
kunstneren Olafur Eliasson og arkitektene
på Studio Olafur Eliasson har tegnet. Den
ble åpnet sommeren 2018 og fungerer som
hovedkontor for byggherren, Kirk Kapital.
Byggverket er et moderne 'Gesamtkunst
werk' – helhetskunstverk – som inne
holder en rekke stedspesifikke kunstverk
samt interiør og belysning som er spesielt
designet for bygningen av arkitekten.
Atelieret har mange år forsket på
sansing, fysisk bevegelse, lys og opple

Foto: Anders Sune Berg

velsen av natur og rom, og bygningen
lar alle disse temaene smelte sammen:
Fjordenhus er både et helhetskunstverk
og en fullt funksjonell bygning. Vi håper
beboerne i Vejle vil ta godt imot det.
Bygningens 1. etasje har i dobbel
takhøyde og er viet til samspillet mel
lom bygningen og den omkringliggende
fjorden, hvor vær og vind reflekterer det
spesialglasserte murverket i blant annet
røde, grønne og blå nyanser. Buede
åpninger og vinduer innrammer utsik

ten til fjorden og havnen, mens to av
rommene i 1. etasje gjennomstrømmes
av vann. Arkitekturen og kunsten i disse
rommene inngår således i en konstant
dialog med det omsluttende havet .
Vi eksperimenterte med et organisk
uttrykk som spiller sammen med tidevan
net og fjordens skiftende overflate. Det
organiske kommer også til uttrykk i byg
ningens vegger, som får vår oppfattelse
av de forskellige rommene til å endre
seg, når vi beveger oss gjennom dem.

Sett fra øst. Foto: Jiri Havran

Lokal arkitekt:
LARK:
Byggherre:
Prosj.ledelse:
RIB:
Tegl:

Havneøen 1, 7100 Vejle, Danmark
Olafur Eliasson
Sebastian Behmann with Studio Olafur Eliasson
i samarbeid med Caspar Teichgräber
Lundgaard & Tranberg Architecture
Vogt Landscape
Kirk Kapital
Hundsbæk & Henriksen
Cowi
Petersen Tegl. Spesialtegl: Neue Ziegel-Manukfaktur Glindow
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Adresse:
Kunstner:
Arkitekt:
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Foto: Jiri Hav ran
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Foto: OvD

Innovationen – Norra Tornen, Hagastaden, Stockholm, 2018
A RKITEKT : OMA – OFFICE FOR M ETROP OLITAN ARCHITECT URE
Te ks t: Rei n i er d e G ra a f , O MA
Fo to : O s s ip va n D uiv enb od e og Lau r ian G hi ni t oi u (u t l å nt av OMA) + red.
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Innovationen er det første av to boligtårn i betongelementer – Norra Tornen – som bygges ved
Torsplan, nord i Stockholm. Det andre tårnet, Helix, skal etter planen stå ferdig i 2020.
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Betongen har striper med delvis frilagt tilslag

Stockholms byplankontor planla opp
rinnelig to 140 meter høye tvillingtårn,
'Tors torn', som inngangsportal til
Stockholms nye bydel Hagastaden. Denne
planen møtte sterk kritikk, både fra
politisk hold og fra faginstanser. Da det
ble klart at daværende byggherre ikke fikk
økonomien i prosjektet til å gå opp, ble
tillatelsen trukket tilbake, og i 2013 ble
det arrangert en arkitektkonkurranse om
ny utforming.
Vinneren av denne konkurransen ble
OMA, som sammen med byggherren Oscar
Properties hadde levert forslaget Helix og

Innovationen, oppkalt etter kvartalene der
de skulle bygges. Senere ble prosjektnav
net endret til Norra Tornen.
Det høyeste tårnet, Innovationen, ble
ferdigstilt september 2018. Det er 36 eta
sjer (125 meter) høyt. Helix, som er under
bygging, blir på 32 etasjer (110 meter) og
skal etter planen stå ferdig tidlig 2020.
Gjennom det arkitekten beskriver som
"en inderlig omfavnelse av det uunngåe
lige for derigjennom å overvinne redsel
i startfasen", ble bygningskroppene fra
det opprinnelige prosjektet akseptert som
premiss. Den opprinnelige vertikale opp
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Innovationen sett fra vest. Foto: OvD

Plan 30, 32

Plan 29,
penthouse med
stor ta kterrasse

Prefabrikkerte
kar napper i betong

delingen ble komplettert med en sekundær
horisontal oppdeling som gir bygningens
ytre en homogen behandling; en røff hud
dannet gjennom et vekslende mønster av
tilbaketrukne uteområder og frems tikkende
oppholdsrom.

Plan 5, 7, 9, 11, 13
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Adresse:
Byggherre:
Arkitekt:
RIB:
Leverandør:
Ferdigstilt:
Areal:
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Materiale:

Torsplan 8, 113 65 Stockholm, Sverige
Oscar Properties
OMA
Ansv. partner: Reinier de Graaf
Arup
lokal RIB.: Sweco
SCF Betongelement (fasadeelementer)
september 2018
Innovationen: 182 boenheter (høyde 125 meter, 36 etasjer).
Norra Tornen totalt (innovationen + Helix): 320 leliligheter, 31 826 m 2
hvorav bolig 24 555 m 2 (320 boenheter), service 3 195 m 2 og handel 961 m 2
Bærende fasadeelementer i betong, striper med delvis frilagt tilslag

Byggemetode, organisering
De prefabrikkerte fasadeelementene i
betong har striper av frilagt tilslag slik at
de på avstand minner om tegl og derved
glir godt inn i den klassiske fargeskalaen i
Stockholm i brunt, gult, rødt og rosa.
Komplette elementer med vinduer mon
tert er løftet på plass med kran, og hvert
element danner veranda for leiligheten i
etasjen over. Metoden muliggjorde bygging i
minusgrader og medførte reduserte bygge
kostnader.
Den store mengden fasadeutspring gjorde
det mulig å utforme varierte planløsninger,
henvendt i flere retninger og med ekstra
stort vindusareal – et kjærkomment gode
i nordiske land. I en bykjerne der største

Hvert element danner veranda for leiligheten i etasjen over. Foto: OvD

Kilde: www.oma.eu og wikipedia
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delen av bygningsmassen er bygget før
2. verdenskrig, introduserer Norra Tornen
en annen måte å bo på, høyt og tett,
men samtidig med rike muligheter til å
oppholde seg utendørs.
Innovationen inneholder 182 boenheter
i varierende størrelse, fra ett-roms på 44
kvadratmeter til den største penthouse
leiligheten over to plan på 271 kvadrat
meter. Hovedtyngden er tre- og fireroms
leiligheter på 80–120 kvm. Tårnet romer
også kinosal, festlokale, gjesteleilighet,
treningssal med sauna og næringslokaler
på bakkenivå.
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Fra foajéen. Foto: LG
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Foto: IM

Hox ton Press – to boligtårn i Hackney, London, 2018
KARAKUSEVIC CARSON ARCHITECTS OG DAVID CHIPPERFIELD ARCHITECTS
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Te ks t: Dav i d C h i p p er f i el d A rchi tect s.
Fo to : Si mo n M en g es , I oana Mar i nescu , Peter Land er s – utlånt av ark itek ten
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Foto: SM

De to tårnene ligger i det sørvestre
hjørnet av Colville Estate, et boligområde
i Hackney, øst-London som ble bygget på
50-tallet. De er del tre av en plan som
omfatter bygging av 2.500 nye boliger
i løpet av de nærmeste årene. Karaku
sevic Carson Architects ble opprinnelig
engasjert for å utarbeide en omfattende
reguleringsplan, som ble implementert i
2011.
De to boligtårnene på hhv. seksten
og tjue etasjer inngår i denne planen,
og de 198 leilighetene skal selges på
privatm arkedet som delfinansiering av
b yggingen av 450 rimelige boliger i firetil åttee tasjes blokker.
De hexagonale, teglkledde tårnene
ligger i hvert sitt hjørne av en irregulær
tomt. Landskapsrommet mellom dem
er dekket med granittheller som flyter
innenfra og ut gjennom høye glassflater
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Sett fra nord-øst. Foto: SM
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Plan penthouseetasje

Typisk etasjeplan

Snitt
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Plan 1. etasje
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Balkongdetalj; vertikal- og horisontalsnitt
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på bakkeplan, mellom og rundt de to tår
nene og binder dem sammen. Bygningene
omkranser en nytt offentlig rom med en
lav kolle, treklynger og sitteg rupper som
danner en ny fotgjengera tkomst til den
tilliggende Shoreditch Park.
Det ble murt med håndbanket tegl i
stableforband i to forskjellige farger; blå
grå teglstein i vestre tårn og røde i østre.
Bygningene er rotert i forhold til hverandre
for å få mest mulig dagslys og utsikt, og
samtidig minst mulig innsyn. Resultatet er
en dynamisk komposisjon som forhol
der seg til den urbane konteksten i alle
retninger.
Tårnene inneholder både ett-, to-,
tre- og fireroms leiligheter, samtlige med
balkong, der konstruksjonen med søylefrie
hjørner gir uhindret utsikt, samtidig som
de murte rekkverkene sørger for privatliv
og definerer bygningenes strenge skulptu
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Søstertår nene sett fra vest. Foto: SM
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Den dobbelthøye 1. etasjen med hvelvet himling gir atkomst til kafé og galleri. Foto: PL

Aksonometri

Sett fra Shoreditch Park. Foto: PL
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Typisk plan – detaljert
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Adresse:

hjørnet av Penn Street og Bridport Place, ved Shoreditch Park, London

Byggherre:

London Borough of Hackney, Anthology

Arkitekt:

Karakusevic Carson Architects
David Chipperfield Architects

Ferdigstilt:

2018

Areal:

19,000 m 2

Konstruksjon:

Plasstøpt betong

Overflater:

Fasader i håndbanket tegl (Vande Moortel) murt i stableforband i to forskjellige
farger; blågrå teglstein i vestre tårn og røde i østre.
Totalt ca 900.000 stein.

relle form. Toppetasjene inneholder store
leiligheter med private takterrasser.
Den dobbelthøye 1. etasjen med hvelvet
himling gir atkomst til kafé og galleri.
Et sammenhengende landskap dekket
med granittheller flyter innenfra og ut,
mellom og rundt de to tårnene og binder
dem sammen. Bygningene omkranser en
nytt offentlig rom med en liten kolle,
treklynger og sittegrupper.
Kilde: www.karakusevic-carson.com,
www.davidchipperfield.com, dezeen.com

