
28 28 28 28 VivendesVivendesVivendesVivendes ---- ArkitemaArkitemaArkitemaArkitema Architects Architects Architects Architects ---- Aalborg Aalborg Aalborg Aalborg HarbourHarbourHarbourHarbour ((((DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca) ) ) ) 



ProjecteProjecteProjecteProjecte

Aquesta intervenció consisteix en l’emplenat del cor

d’una illa situada al casc urbà d’Aalborg.

L’entorn és molt poc dens tot i estar situat al costat

del centre de la ciutat, per això, aquesta és una

iniciativa de densificació, ocupant l’interior de

l’illa amb vivendes de dos nivells superposades, per tal

de no superar les tres alçades, no agobia l’interior de

la parcel·la i deixa espai lliure per altres usos.

EmplaçamentEmplaçamentEmplaçamentEmplaçament

Situat a les proximitats del casc urbà d’Aalborg, en una

zona de baixa densitat.

El projecte aprofita la bona situació de la parcel·la,

amb vistes a un gran espai obert (cementiri), potenciant

l’orientació i dirigint les vivendes cap a aquesta zona.

A més, situant-se a l’interior de l’illa també

aconsegueix aïllar els habitatges del soroll del carrer

que queda a l’altre costat de l’edifici existent.



PlantaPlantaPlantaPlanta 1111 PlantaPlantaPlantaPlanta 2222 PlantaPlantaPlantaPlanta 3333

Bloc lineal amb accésaccésaccésaccés individualindividualindividualindividual a cada vivenda. Les tipologies són dúplex. La segona planta està ocupada per la sala d’estar de la

planta 1 i per la cuina i accés de la vivenda que ocupa la planta 3. Combinant les tipologies d’aquesta manera permet reduir

l’alçada dels blocs.

Totes les tipologies tenen la mateixa orientació i gaudeixen de les vistes al gran cementiri de la ciutat.



Tipus A (planta B)

Tipologia de 86 m2 que ocupa la planta B i 1.

Tipus B (planta 2)



Tipus B (planta 1)

Tipologia de 88 m2 que ocupa la planta 1 i 2.

Tipus B (planta 2)



Tot l’espai lliure que queda en la
parcel·la és aprofitat per aparcament
dels veïns.

En la composició de les façanes les obertures no responen
al que passa al interior, de tal manera que dues vivendes
diferents comparteixen la façana.


