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Dette historiske billede viser det gamle stenbrud, som 
bygningen kommer til at lægge på kanten af. Husets 
placering er markeret med en rød firkant. I dag er sten-
bruddet fyldt med deponi-jord, som man ikke kan bygge 
på.

INTRO
Dette prospekt skal ses som en kvalificering og ud-
vikling af det program og de grundtanker om skralde-
dariet som BOFA har udviklet. Arkitektfirmaet Lendager 
Group har udarbejdet et skitseforslag på baggrund af 
grundtankerne. Sidenhen har BOFA ønsket af for- 
stærke fortællingen om det cirkulære, og her er det op-  
lagt at anvende materialere fra nabogården Torne-
gaard i stor grad som muligt..

Her præsenteres et hus der i sit formsprog er anderledes 
men som samtidig kan ses som en yderligere 
bearbejdning af program, grundtanker og arkitektoniske 
kvalititer i Lendagers forslag.

Prospektet belyser overvejelserne bag disse ændringer, 
og huset præsenteres i tegninger, visualiseringer og 
korte beskrivelser.

    Egholm Jackson Arkitektur, 
      Rønnne 29.05.2020 

TORNEGÅRD

BYGGEFELT FOR
SKRALDEDARIET
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ADGANG 24-7

Offentligheden får adgang rundt om byg-
ningen. Der vil også være adgang direkte fra 
Torneværksvej når BOFA og Skraldedariet er 
lukket. Man kan frit gå rundt om huset og 
gennem vinduerne se udstillingen af affald 
og recirkulerede materialer. Den arkæolo-
giske udgravning er også tilgængelig.

AKTIVITETER

Huset og dets aktiviteter er inddelt i 
tre hovedzoner: værksted, udstilling og 
sekundære funktioner som toiletter, garde-
robe og teknikrum.
Som en fjerde zone etableres en “arkæolo-
gisk udgravning”. 
Besøgende kan gå på opdagelse i et ude-
område med niveauer der trykkes ned i de-
ponijorden. Gennem glasruder fås et histor-
isk tilbageblik og en fortælling om hvad vi 
smed ud for år tilbage og hvor det er nu.

OVERORDNET FORMSPROG OG IDENTITET

Tredelingen af huset i tre hovedfunktioner 
genfindes som tre separate tage. Tagene 
gives karakter med forskellige taghæld-
ninger og former og med store lysskakte 
langs tagryggen.

PLACERING OG OVERORDNET FORM

Et cirkulært hus vil hænge over seks 
meter ud over kanten på stenbruddet, hvilket 
vil nødvendiggøre dyre og klimabelastende 
byggemetoder for at forankre huset. 

For at undgå det placeres huset længere 
mod vest, så hele huset kan funderes direk-
te på klippen med punktfundamenter.
Dermed kan huset bygges med meget 
mindre beton end ellers nødvendigt.

facaden trækkes 
tilbage hele vejen 
rundt. Det giver 
plads til udvendig 
udstilling og 
adgang til det
arkæologiske snit

de tre zoner gen-
findes som tre 
separate tage, der 
tilsammen over-
dækker skraldeda-
riet.

værksted

parkering
sekun-
dær-
facili-
teter udstilling

arkæologisk
udgravningterrasse

revideret 
form og
placering

grænse:
klippekant
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NORD

SKRALDEDARIET

PARKERING

AFFALDSTÅRNET

BUS

GAMMELT 
DEPONI

SLAGGEBJERG

INDKØRSEL

AFFALDSHÅNDTERING

OMRÅDE MED ADGANG
FORBUDT UDENFOR
SKRALDEDARIETS
ÅBNINGSTID

NY ADGANGSVEJ

ANKOMST UDENFOR
SKRALDEDARIETS
ÅBNINGSTID

TRÅDHEGN
MED PORT

vendeplads
for busser

INDKØRSEL

ANKOMSTVEJ I
SKRALDEDARIETS
ÅBNINGSTID

PARKERING
NÅR BOFA ER 
LUKKET

SITUATIONSPLAN
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VÆRKSTED

UDSTYR TIL 
UPCYCLING

VAREINDLEVERING

TERRASSE

UDSTILLING

ARKÆOLOGISK 
UDGRAVNING

HOVED-
INDGANG

GARDE-
ROBE

TEKNIK

WC

WC

STI

PARKERING

PLANTEGNING

se snit forrige side
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gulve i udstilling

genbrugstræ 
fra Tornegård

og Byg 360

belægning ude

klinker fra BOFA
og Tornegård

sti og forplads

brosten 
fra Tornegård

gulvisolering

genbrugt
mineraluld fra 

BOFA

reoler

trælåger fra 
Tornegård og

BOFA

synlige bjælker

genbrugt
tømmer fra
tornegård

brædder 
under udhæng

genbrugt
rent træ fra

BOFA

isolering

papiruld af Born-
holms Tidende 

aviser

gulvspær

genbrugt tømmer
fra Tornegård

arkæologisk 
udgravning

genbrugte
betonelementer

og fliser

glaspartier

genbrugte
vinduer og 
rammer

jord fra 
gammelt deponi

klippe

SNITPERSPEKTIV DER VISER HUSETS OPBYGNING I GENBRUGSMATERIALER
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kig til fortiden

besøgende inviteres på 
opdagelse i den arkæologiske 

udgravning. 
10 forskellige glasruder glas på 

lodrette og vandrette flader 
i de forskellige lag 

viser indholdet 
af det gamle deponi

tag nr.2

genbrugte
ståltagplader

fra BOFA

tag nr.1

genanvendt
tagpap

tag nr.3

genbrugte
tagsten
fra BOFA

ydervæg

genbrugte
mursten

FACADE MØD ØST
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Tagene får hver sin hældning, så taget mod nord lægger 
op til genbrugstegl, taget mod SV beklædes med gen-
brugte stålplader, genbrugt skiffer el. Lign. , og taget mod 
SV bliver genanvendt tagpap.
De lodrette kasser på tagene er lysbrønde der trækker 
himmellys ned for at modvirke blænding hvis det er rent 
sidelys. 

DEN ARKÆOLOGISK UDGRAVNING 
OG ØSTTERRASSEN

Den arkæologiske udgravnin er en fordybning med niveau-
er, hvori der er nedlagt glas flere steder, både på de 
lodrette og vandrette flader, så man kan se forskellige lag 
i deponiet.
Lodrette søjler rundt om huset kan bruges til at fastgøre 
lameller der er fremstillet i værkstedet af genbrugsmate-
rialer.

Formsproget på både tage og udgravning minder om 
de vinkler der findes omkring huset i form at jordbunker 
og udgravninger. De lodrette lyskasser ovenpå tagene 
beklædes med gebrugte lodretfalsede stålplader, der 
minder om beklædningen på BOFAs andre huse.



Skraldedariet får et udstillingsrum adskilt fra værkstedet. Det 
giver mulighed for at lukke af ind til udstillingen hvis der er 
støj og støv i værkstedet. Desuden kan skraldedariet fungere 
selvom et af de to rum er under opstilling af aktiviteter eller 
ombygning.

UDSTILLINGSRUMMET side  9 AF 10
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Et rum fyldt af eksperimenter, materialer, kreativitet og 
nyskabelse. 
Besøgende kan for eksempel selv omdanne plasticaffald 
til nye produkter. Det gøres med en såkaldt “Precious Plas-
tics” maskine, der ses i baggrunden. 
Genbrugsmaterialerne tænkes også ind i rummets over-
fladr. For eksempel som to bånd af stuk under loftet er byg-
get op af halve konservesdåser, der er hvidmalede.

VÆRKSTEDSRUMMET




