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Luftfoto
Ikke målfast

MATR. NR 1565ez

PROJEKTAFGRÆNSNING

NATURSTI

SKOV

SØ

PROJEKTAREAL

3F SILKEBORG

OMRÅDET
Den nye FOA-bygning er placeret på 
granhøjvej nr. 16 hvor 3F også er beliggende. 
Mod nord  ligger en skov. Langs skoven går 
der en offentlig sti om til søen øst for grunden. 
Mod vest ligger ankomst vejen til grunden.

I dag er arealet et fi nt grønt område. Vi har 
valgt at bevare det grønne og nogle af de 
store træer på grunden, som danner grundlag 
for et udendørs ophold i det grønne. 

PARKERING
Der etableres 12 nye parkeringspladser på 
grunden. Herudover har 3F 45 P-pladser på 
grunden hvor 2 af dem udgår for gennem-
kørsel. Herved 43 tilbageblivende pladser . 

BYGNING
Bygningen har en klar ankomst som velkom-
mer besøgende og brugere at huset via 
den fremskudte teglvæg der strækker sig ud 
af bygningsvolumenet og møder de store 
grønne bede der afskærmer mod parkerin-
garealet.

Indenfor møder man reception og et stors 
gårdrum som giver liv og natur til hele byg-
ningens indre. De forskellige funktioner 
er opdelt i afl åselige kontormiljøer (FOA, 
A-kasse og HK) herudover kursusfaciliteter 
og kantine som ligger i forbindelse med 
fællesfaciliteter som kan benyttes nemt af 
hele huset via fordelingen langs det fælles 
forløb.
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Situationsplan
1:200
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AREALER

GRUNDAREAL
Matrikel nr. 1565ez (hele grunden)            5.270 m2

Projektafgrænsning                      1.611 m2

BRUTTOAREAL
Stueplan              610 m2

Gårdhave                                                         25 m2

             

P-PLADSER
FOA’s behov                          13 stk.
P-pladser ved FOA                                     12  stk.

3F’s behov                28 stk
P-pladser ved 3F:                43 stk.

Samlet krav parkering                                      41 stk.
Samlet parkeringspladser                                55 stk.
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Plantegning
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Principvisualiseringer
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Referencer inspiration & materialer

GRAFIK SOM AFSKÆRMNING

GLAS SYSTEMVÆGGE FOR LYS OG SIGTE

GÅRDHAVE FOR LYS OG NATUR - GODE FORHOLD FOR ALLE RUM

SAMSPIL MELLEM TEGL OG TRÆ


