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Klimatårnet placeres i Høje Taastrup By, tæt på Høje-Taastrup Station.
Høje Taastrup består dels af en modernistisk bebyggelse fra 1960’erne med boligblokke adskilt
af brede veje og bundet sammen af stier- dels af en nyklassicistisk bydel med akser, pladser og
arkader. De to bydele forbindes af en nord-syd gående akse, Høje Taastrup Boulevard, som samtidig
er hovedadgangsvej til Høje Taastrup station der danner overgang mellem bydelene. Som sydligt
fikspunkt for denne akse finder man “Thors Tårn“, en høj skulptur udført af Bjørn Nørgaard.
Klimatårnet placeres som modpol i aksens nordlige ende hvor den i dag ender lidt diffust i et T-kryds
ved Gadehavegårdskolen og det lokale bibliotek.

hakkemosen

Krydset og pladsen foran skolen og biblioteket er et væsentligt fordelingsområde på gangruten fra
Høje- Taastrup by i syd til naturområdet Hakkemosen i Nord, samtidig med at det også ligger på
aksen mellem det åbne land mod vest og Bynaturparken Selsmosen mod øst.
Beboere, der kommer fra stationen, går typisk af Høje Taastrup Boulevard, og fordeler sig hen over
skolens udearealer til de bagvedliggende boligkvarterer. Besøgende der skal til Hakkemosen længere
mod nord går samme vej, og vælger typisk ruten vestom skolen og biblioteket.
Klimatårnets centrale placering betyder, at det vil blive brugt af borgere fra hele kommunen. I
boligkvartererne Gadehavegård og Gadevang, der ligger tættest på klimatårnet, bor der ca. 5.000
beboere, og på Gadehaveskolen går der ca. 500 elever. Kvarteret betegnes som ”socialt udsat
boligområde” og mange beboere kommer sjældent langt omkring.
Klimatårnet skal introducere til nye natur- og friluftsoplevelser og inspirere til mere aktiv brug
af byens natur. Det skal gøre opmærksom på de nærnaturområder der findes i de umiddelbare
omgivelser, samtidig med at det skal indeholde information og skabe nysgerrighed omkring den natur
som er over os i form af himlen, skyerne, regnen og solen.
Tårnet skal fungere som støttepunkt for udendørs undervisning for Gadehaveskolen, der er
naturfaglig profilskole, for de lokale foreningers friluftsliv og for den almene borger der bare
kommer forbi. Med sin synlighed fra Høje-Taastrup station vil klimatårnet udgøre en lokal attraktion,
som giver besøgende mulighed for anderledes oplevelser i bynaturen.

Klimatårnet
det åbne land

selsmosen

Udsigten fra tårnet giver et nyt perspektiv på byens natur og de klimatiske naturfænomener. Når
man går op i tårnet skabes der desuden en direkte visuel forbindelse til de nære naturområder.
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situationsplan

Situationsplan med det planlagte skolegårdsprojekt 1:2000

IDÉ OG KONCEPT – HELHEDEN
IDÉ OG KONCEPT – HELHEDEN
I dag bliver adgangen fra Gadehavegårdsvej og Høje Taastrup Boulevard
til skolens arealer delvist bremset af et tværliggende rampeforløb der
oprindeligt var tænkt som en sikker passage for fodgængere og cyklister under
Gadehavegårdsvej. Underføringen ender dog blindt og rampen er derfor aldrig
blevet taget i brug til det oprindelige formål. I stedet fungerer den som lokalt
galleri for graffitikunst.
Klimatårnet placeres på rampens mellemrepos som i plan ligger præcist på
midten af aksen der udgøres af Høje Taastrup Boulevard. Aksen afsluttes
herved i et markant fixpunkt. Tårnet kommer med denne placering desuden
til at forbinde oppe og nede, samt danne en broforbindelse, der skaber en ny
adgang til Gadehavegårdskolen hen over rampeforløbet.
Det nye tårn bliver således både en ny indgangsportal og et nyt vartegn
for Gadehavegårdskolen, som vil være synlig fra næsten alle skolens
udendørsarealer.
Ved at gribe fat i det hengemte rampeforløb tilfører tårnet ny opmærksomhed
og energi til dette sted, og gør rampen realistisk at iscenesætte som ramme
for forskellige nye bevægelsesaktiviteter.
Tårnet kommer til at indgå i sammenhæng med en ombygning af skolegårdens
nord-vestlige hjørne. Her opføres 3 nye område (artshaven, fællesskabet og
verdenshjørnet) med fokus på bevægelse, lærring, naturfag og motivering af
udskolingsgruppen.
Med etablering af det nye område, forventes skolegården at blive en ny
attraktion i Høje Taastrup, som vil blive brugt af mange grupper og både i- og
udenfor skoletiden.
Fra tårnet til det nye område opsættes en række markante orange lamper der
binder områderne sammen og muliggør aktivitet i de mørke timer.

Tårnet fra syd - ankomst

Eksisterende situation

Display viser S:Temperatur, V: Vindhastighed, N: Nedbørsmængde, Ø: Lufttryk
Nicher mod de fire verdenshjørner
Bassiner til regnvandsopsamling

Eksempler på master

Opstalt Syd 1:200

Opmalet linie
Lamper

Skatehjørner

Plan niveau -1 1:200

Skateplinte

arkitekturen
ARKITEKTUR
Et naturrum som skal skabe og rette opmærksomhed mod klimatiske naturfænomener og de omkringliggende naturområder er
oplagt at formgive som et tårn. For det første skaber tårnet en vertikal forbindelse der leder sanserne op mod himlen, hvor
hovedparten af disse fænomener udspiller sig. I dette tilfælde kan kroppen desuden følge opmærksomhedssporet, bevæge
sig fysisk op i tårnet og her indtage en observationspost midt i vejret og midt i landskabet. Når hertil lægges at naturrummet
placeres for enden af en markant bymæssig syns- og bevægelsesakse, synes udformningen som tårn at være et rigtigt valg.
Ved på paradoksal vis at lade Klimatårnet vokse op af et ´hul´, skabes der en tydelig forbindelse mellem det tunge jordbundne
og det lette luftbårne. De massive betonmure omkring rampeforløbet danner et lukket og introvert rum og skaber en solid base
for tårnets fundament, som står i kontrast til det lette og ekstroverte rum i tårnets top.
Rampeforløbet renoveres og ombygges let så der opstår et attraktivt forløb for skateboards og løbehjul. Der påføres en ny glat
belægning og laves kurvede hjørner så hele strækningen fra top til bund kan køres i et ubrudt flow. En række frie plinte giver
desuden mulighed for at lave forskellige tricks undervejs. I selve tårnets underste sektion i niveau -1 overvejes det desuden at
opsætte særlige rør i konstruktionen som kan bruges til parkour.
Energinet.dk udskifter i øjeblikket en række højspændingslinjer med jordkabler og får derfor løbende frigjort store el-master.
Vi har fået tilsagn om at måtte genbruge en sådan mast hvilket tilfører projektet her både en attraktiv bæredygtig profil og
forhåbentlig også en god økonomi. Masten formidler samtidig en historie om landskab og energiproduktion som vi gerne vil bringe
videre ind i projektet.
Selve masten er en klassisk gittermast der er konstruktivt optimeret ift. sin bærende funktion. I niveau 0 lægges der et
dæk af gitteriste ind i masten. Gangbroer fører fra tre sider ind til dette dæk og her starter en indbygget spindeltrappe der
fører op i tårnet. Man kan altså enten skyde genvej gennem tårnet, eller stoppe op og påbegynde den vertikale opstigning.
Under opstigningen åbner udsigten mod det omkringliggende landskab sig gradvist indtil man når toppen og træder ud på
observationsplatformen
Tårnet er placeret i en position som peger nord/syd og øst/vest. Dækket på platformen er derfor udført som en forstørret
kompasrose der tydeliggør tårnets placering og de 4 verdenshjørner. Vi har desuden anvendt denne 4-enighed til at pege på 4
forskellige nærnaturrum, 4 forskellige landskabstyper, de 4 årstider og 4 forskellige vejrfænomener.

Plan niveau 0 1:200

Plan udsigtsniveau 1:200

Tagplan 1:200

Vindcowle

Pleksiglasrør med ticklers

Øst/Lufttrykniche

Vest/Vindniche

Spindeltrappe

DE 4 VERDENSHJØRNER
Tårnets udsigtsplatform er udformet som en
kompasrose. I hver af de 4 hovedretninger (N, Ø, S,
V) monteres udsigtsbokse som fortæller om hvilke
nærnaturrum man kan finde i de fire retninger. De fire
bokse viser samtidig 4 landskabstyper, 4 årstider og
4 vejrfænomener. De har fire forskelige farver som
kan ses om dagen og de lyser i 4 forskellige farver om
natten. Kompasrosen og tårnet kommer dermed til at
fungere som et fyrtårn i omgivelserne.
I kompassets mellemretninger (NØ, SØ, SV, NV)
etableres bassiner til opsamling af regnvand. Vandet
opsamles i et kar og trykkes derfra ud i et dobbelt
pleksiglasrør gennem små huller. Herved forstøves
vandet og sendes op som vanddamp.

Forstøvet vand danner skyer/tåge

En vindcowle på tårnets top viser dels hvordan vinden
skaber kraft og rotation og anvendes samtidig til at
suge, forstøve og sprede vanddampen så der skabes
lokale skyer på himlen omkring tårnet.

I den inderste del af pleksiglasrøret vil der opstå en
termisk opdrift. Dette fænomen illustreres ved at
montere tickles (som kendes fra sejl på sejlbåde) der
vil vende opad og blafre når der er træk nok i røret.
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Snit 1:100
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øst
Verdenshjørne: Øst
Udsigt: Selsmosen

På vinduet er et matteret Ø for øst og gennem ruden ser man mod Selsmosen.

Årstid: Forår

På væggen er en fotostat med Selsmosen om foråret og en planche beskriver hvad der sker
om foråret når planter igen gror og alt springer ud. Fotosyntesen beskrives og det illustreres
hvordan planterne ved hjælp af sukker og ilt danner de grønne blade. Et lille kort viser
hvordan man kommer til Selsmosen og angiver afstanden, samt hvor lang tid det tager at gå
der hen. Der er billeder af de planter man kan finde i præcis Selsmosen om foråret, ligesom
typiske aktiviteter beskrives og illustreres.

Vejrfænomen: Lufttryk

Et barometer i Østnichen viser det aktuelle tryk og et display viser trykket på samme dato
og tid over de sidste 12 måneder . En planche viser hvordan højtryk og lavtryk kommer ind
over Danmark og det er beskrevet hvor og hvordan vores vejr dannes i relation til højtryk og
lavtryk.

Skilt viser: Lufttryk

Når man ankommer til tårnet fra Østsiden vil man på skiltet se en angivelse af det nuværende
lufttryk. Derved kan man sammenholde vejret de forskellige dage med det aflæste lufttryk og
lære, at det er de trykforskelle som man ikke umiddelbart kan se, der bestemmer vores vejr.

Farve og lys: Grøn

Nichen mod øst er forårsgrøn på vægge og loft. Når det er mørkt lyser et grønt lys ud fra
denne vinkel og viser som et fyrtårn at man ankommer fra øst.

Element: Jord

I relation til årstiden beskrives elementet Jord. Det beskrives hvordan jorden med sin tyngde
giver liv og næring til liv på jorden

syd
Verdenshjørne: Syd
Udsigt: Høje Taastrup, stationen, Thors Tårn

På vinduet er et matteret S for syd og gennem ruden ser man mod Høje Taastrup,
stationen, Thors Tårn. En planche beskriver hvordan Høje Taastrup er opstået ud
fra ideen om fingerplanen og city 2. Thors tårn beskrives og der er billeder fra om
sommeren ved Thors tårn og torvet omkring.

Årstid: Sommer

På væggen er en fotostat med billede at ”dansk sommer”. Det beskrives hvad der sker i
landskabet og i byen om sommeren, og hvilke aktiviteter der er typiske.

Vejrfænomen: Solens gang over himlen, temperatur, termik

På væggen er en planche der viser solens gang over himlen og beskriver relationen
mellem årstiden, jordens krængning og solens højde. Her beskrives også temperatur
og termik. På et termometer kan man aflæse temperaturen og et ur viser tiden.
Temperatur vises på samme dato klokken 12 de sidste 12 måneder. På plateauet
udenfor vinduet står et solur hvor man kan aflæse tiden. Her får man en direkte
sammenhæng mellem oplevelsen af solens gang over himlen og klokken. Over
spindeltrappen hvor man kom op er der monteret et stort pleksiglasrør. Inden i det er
monteret ”ticklers”. De bevæger sig i vindstrømmen og vil illustrere hvordan et rør
skaber skorstenseffekt pga. termikken og dermed vil ticklers vende opad og blafre.

Energi: Solenergi

På sydnichens ydersider monteres solenergipaneler. Inde i nichen beskriver et display
hvor meget energi der produceres aktuelt.

Skilt viser: Temperatur

Når man ankommer fra syd viser skiltet i tårnets top den aktuelle temperatur.

Farve og lys: Gul og orange

Nichen mod syd er gul på vægge og loft. Når det er mørkt lyser et orange lys.

Element: Ild

I relation til beskrivelsen af solen beskrives elementet ild og hvordan ild både skaber
liv på jorden i kraft af at solen brænder og hvordan ild destruerer alt når det brænder.
Det beskrives hvornår mennesket fik kontrol over ilden og blev i stand til selv at
antænde ild.

vest
Verdenshjørne: Vest
Udsigt: Det åbne land

På vinduet er et matteret V for vest og gennem ruden ser man, det åbne land i baggrunden og
Taastrup landsby i forgrunden.

Årstid: Efterår

Et fotostat viser et billede at efteråret og det beskrives hvad der sker om efteråret når bladene
bliver gule, brune og falder af. Det beskrives hvad der kan findes i det åbne landskab om
efteråret og hvilke typer aktiviteter man kan lave – eksempelvis flyve med drage. Det beskrives
hvordan f.eks. drageflyvning er afhængigt af vindens styrke og retning.

Vejrfænomen: Vindstyrke

En planche viser de forskellige vindstyrker og hvad der sker ved de forskellige vindstyrker. På
plateauet foran vinduet står en vindpose, en vindmåler og en mini vindmølle. Vindhastigheden
kan aflæses på et display i nichen og der angives samtidig vindstyrken de foregående 12
måneder på samme dato.

Energi: Vindenergi

På en planche beskrives hvordan man udvinder energi fra vinden via møller og turbiner. Et
display viser hvor meget energi den lille mølle på plateauet aktuelt leverer.

Skilt viser: Vindstyrke

Når man ankommer fra vest viser skiltet i tårnets top den aktuelle vindstyrke angivet i meter på
sekund.

Farve og lys: Blåt

Nichen mod vest er blå på vægge og loft. Når det er mørkt lyser et blåt lys.

Element: Luft

I vindnichen beskrives element luft der i sig selv er usynligt, men meget synligt påvirker
verden omkring os. Det beskrives hvordan vi ikke kan leve uden luften og det angives hvad den
atmosfæriske luft vi indånder er sammensat af og hvorfor denne kombination ændres hvis man
er oppe på et bjerg eller (teoretisk) oppe i et tårn.

nord
Verdenshjørne: Nord
Udsigt: Hakkemosen

På vinduet er et matteret N for nord og gennem ruden ser man mod Hakkemosen.

Årstid: Vinter

På væggen er en fotostat med Hakkemosen om vinteren. Det beskrives hvad der foregår i
naturen om vinteren og hvordan man kan bruge Hakkemosen. Ruten til mosen er beskrevet
og det er angivet hvor længe det tager at gå der ud. Fotostaten viser hvilke aktiviteter der
kan laves om vinteren – eksempelvis, at stå på ski og løbe på skøjter. Det beskrives hvilken
relation disse aktiviteter har til nedbør.

Vejrfænomen: Nedbør og skydannelser

En planche beskriver forskellige skytyper, nedbørsformer og sammenhængen mellem disse.
På plateauet uden for vinduet står en regnmåler og på et display i nichen står der hvor
meget nedbør der er faldet det sidste døgn, og hvor meget nedbør der er faldet samme
dato de foregående 12 måneder.
I midten af tårnet er monteret et dobbelt pleksiglasrør. I dette rør trykkes vand fra
vandopsamlingskarrene ind og forstøves. Vindcowlen i toppen af tårnet slynger den
forstøvede vand ud og der opstår lokale skyer omkring tårnets top.

Skilt viser: Nedbørsmængde det sidste døgn

Når man ankommer fra nord viser skiltet i tårnets top hvor meget nedbør der er faldet det
sidste døgn.

Farve og lys: Hvidt

Nichen mod nord er hvid på vægge og loft. Når det er mørkt lyser et hvidt lys.

Element: Vand

Det beskrives hvordan vand er grundlag for livet på jorden og hvilke typer vand der findes.
(Grundvand, regnvand, søvand, brakvand, hav/saltvand) Vandets form beskrives som
henholdsvis, fast (is), flydende (vand) og luft (damp) beskrives og hvordan vand i disse
forskellige former opfører sig forskelligt (ligger fast, flyder ned af, stiger op af)

konstruktion, tid og budget


KONSTRUKTION, TID OG BUDGET

Statiske principper
Ideen er at genbruge en eksisterende elmast og at tilpasse
konstruktionen mindst muligt.
Bunden af rampen brydes op og der støbes 4 punktfundamenter
som masten monteres på. Masten forstærkes ved niveau
0 hvor der på en forstærket ramme og nyt stålbjælkelag
oplægges elefantriste i rammer. På udsigtsniveauet forstærkes
konstruktionen ligeledes vandret. Stjerneformen svejses op
i I profiler og beklædes på over og underside med malede
dørkplader.
Hvor de 4 nicher monteres på masten skæres ud i mastens
gitterkonstruktion. Der svejses stål ind på hver side af nichen så
der dannes en lodret gitterspær langs nichen.
Spindeltrappen hviler af på betonmuren i bunden og støttes
lodret af tårnet.

Tidsplan og udbudsform
Udbudsformen er endnu ikke fastlagt. Projektet forventes
projekteret i foråret 2015 og opført sensommer 2015 med
indvielse først på efteråret.

Budget
Budget er overslagsmæssigt. Der arbejdes for at få doneret en
mast fra Energinet der for øjeblikket nedtager master i stor stil.
Såfremt det ikke lader sig gøre at få en mast, forventes det, at
man kan købe en anden mast til stålets skrotpris.
De elementer og tekniske installationer der skal være i
tårnet vil blive udviklet gennem projekteringen og er her
overslagsmæssigt indsat i budgettet.



































 

 
 




























































































































