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Foranderlighed

Ankomstsituation, foyer

Test-gården ændrer hele tiden udtryk i takt med fremstilling 
og test af nye elementer 

Væggen mellem test-gård og transportområde kan åbnes 
op, så det er muligt at transportere store fremstillede 
emner, skaller, ud af gården.

Væggen indeholder en gangbro, som er den del af besøgs-
ruten. Hvis man er så heldig at opholde sig i gangbroen når 
et stort emne transporteres ud, svinges man med ud over 
vandet og man får et enormt panoramisk kig til begge sider 
ud over havnen og transportområdet 

Den udendørs test-gård kan overtrækkes, når der er behov 
for at fremstille emner, som i fremstillingsprocessen ikke 
tåler nedbør

Konstruktion
Rammekonstruktion

Begge tårne er opbygget som rammekonstruktioner

Yderst monteres glasfacaden

Rammekonstruktion stabiliseres ved hjælp af kryds

Tårnets indre struktur er en rammestruktur

Tårnets indre struktur er en rammestruktur

Yderst monteres facaden, som ligeledes stabiliseres ved hjælp af 
kryds på facadens inderside, hvor lukkede områder tillader det

Konstruktion

Rumgitter

Taget bæres af et rumgitter under-
støttet af søjler

Rumgitteret fungerer som en stor skive der tager fat i de to tårne

De to tårne stabiliserer rumgitteret og forhindrer 
det i at rotere fra side til side

Søjler understøtter rumgitteret

Distribuering af varer

Råvarer leveres fra transportområdet 

Råvarenes vej gennem bygningen fra levering til opbevaring 
på respektive lagre

Midlertidig opbevaring inden transport 
til respektive lagre

Lager for pultrudering

Lager for støbning

Faciliteter
Personale

Fremstilling

Produktion

Personaleafdelingen udgør det laveste tårn samt en del af plint-
en. 
På stueplan bevæger man sig fra foyeren gennem  garderobe, 
omklædning, dernæst laboratorium og udvikling, inden man 
bevæger sig ud i fremstillingsområdet. Personale på tværs af 
faggrupper nivelleres ved bl.a. at dele oklædning samt garderobe 
og bevæge sig ad samme områder

Adgang til kontorer på øvrige etager sker via foyeren som sam-
menbinder alle plan.
Alle områder er tilgængelige for alle faggrupper, kantinen deles 
ligeledes 

Pultrudering foregår vertikalt nedadrettet og man benytter 
dermed tyngdekraften ved produktionen. Ved at arrangere pro-
duktionen vertikalt benyttes mindst muligt grundareal i planen.
Pultruderede elementer er fabrikkens primære produkt

Støbning omfatter tre områder - støbning af specifikke ele-
menter, test støbninger (test-gården)
og støbning af ekstra store elementer. 

Pultrudering

Støbning af elementer

Test-støbning af store skaller samt 
test af færdige elementer

Støbning af ekstra store elementer

Plan 0,5, 1:200

Plan 1, samt øvrige plan op efter, 1:200

Hallgrims kirken, hvorfra der er udsyn over hele Reykjavik

Perlan, Reykjaviks højeste punkt og varemærke

Harpa, koncerthal og konferencecenter er synlig fra Reykjaviks havnefront

Transport
Emners vej gennem bygningen fra færdig produktion til 
transportområdet og videre fragt.
(Fokus på pultruderet emne)

Et pultruderet emnes vej fra færdig produktion til fragt Et støbt emnes vej fra færdig produktion til fragt 

En test-støbt skals vej fra færdig produktion til fragt 

Et skstra stort støbt emnes vej fra færdig produktion til fragt 
Robotskinner til transport 
af pultruderede- og støbte 
emner

Støbte emner transporteres 
på rullevogne

De færdigbearbejde emner  
pakkes i containere og 
klargøres til fragt

Pultruderede emner trans-
porteres efter fremstilling til 
bearbejdningsområdet

Opbevaring af færdigpa-
kkede containere indtil 
fragt

Bearbejdning af pultruderede elementer

Opbevaring inden transport, 
pakning i containere 

Støbning

Test- og udviklingsgård

Støbning af store elementer

Bearbejdning af støbte elementer

Pultrudering

Midlertidigt lager

Bearbejdning af 
råmaterialer

Administration

Transportområde

Cathrine Mølgaard Thornfeldt
Tlf.: 60656520

Cathrine Mølgaard Thornfeldt
Tlf.: 60656520

Cathrine Mølgaard Thornfeldt
Tlf.: 60656520

Faciliteter

Leveringstunnel

Fremstillingen omfatter både pultrudering og støbning
Størstedelen af plintens areal samt test-gård og det højeste tårn 
anvendes som fremstillingsområde

Fremstillingsområdet omfatter overordnet:

Produktion  Test og udvikling

Bearbejdning  Færdigvarelager


