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Stierne i Kildeparken er oplyst af gadelygter, men om-
råderne imellem er mørke og virker utrygge om aftenen. 
Efter at have betragtet brugerne af Kildeparken, kan det 
konkluderes at de fleste går hurtigt igennem området for at 
komme til eller fra Barnegården eller Kennedy Plads. Bru-
gerne ser på jorden eller på deres mobiltelefoner, mens de 
haster igennem uden at bemærke omgivelserne eller hi-
nanden. Der mangler objekter som involverer brugerne og 
som gør det mere komfortabelt og trygt at færdes i området.

Der ønskes en struktur der lyser de mørke områder op 
ved hjælp af de eksisterende elementer i parken. Ly-
set skal dæmpes på stierne og spredes ud i de om-
kringliggende arealer, så synsfeltet udvides som bruger 
af parken om aftenen. På denne måde virker parken 
tryggere og mere overskuelig.

Strukturen skal bestå af trælameller der indehyller 
træstammerne på de største af træerne i parken. 
Lamellerne udformes så de om sommeren kan bru-
ges som f.eks. bænke, borde, ryglæn m.m. I disse 
lameller integreres lys som forbindes til cencorer 
der registrer forbipasserende på stien tættest på. På 
denne måde lyser træerne blødt de mørke arealer op 
hvilket skaber tryghed og gør omgivelserne levende. 
Når der ikke er nogen bevægelse i parken, “ulmer” ly-
set i strukturene sådan at parken ikke opleves mørk.

Det ønskes endvidere at træerne spiller en af-
gørende rolle, da dette er et vigtigt element i 
parken. Strukturen må altså ikke være for dominer-
ende, men skal inddrage den eksisterende natur.

Diagrammet til højre skal vise hvordan strukturen omkring 
træet har forskellige funktioner alt efter om det er dag 
eller aften og om der er nogen der befinder sig indenfor 
en radius på 20m. Hvis der er nogen der bevæger sig in-
den for 20 m af træet, registrere en cencor bevægelsen. 
Øverst illustreres strukturens funktion om dagen. Her skal 
den fungere som bænk, bord, ryglæn eller andre funtion-
er alt efter hvor bænken placeres og hvilke behov der er.
I midten kan det ses hvordan strukturen om aftenen lyser 
op og fungere som lampe istedet for mødel. Når der ikke 
befinder sig nogen i Kildeparken, skal strukturen ulme 
sagte, så parken ikke er helt mørk uden nogen besøgende.
Nederst ses hvordan strukturen virker om aftenen, 
når et menneske nærmer sig. Den vil lyse de mørke 
arealer op udenfor stierne og gøre parken trygge-
re at færdes i om aftenen, og dermed skabe tryghed.

Kildeparkens belysning set fra Hotel Hvidehus om aftenen. På billedet ses de mørke arealer imellem stierne tydeligt og det ses at stierne er stærkt oplyste i forhold til resten af parken.

Den udviklede bænk skal ses som en del af en større møblement til Kildeparken bestående af for-
skellige strukture, alt fra borde, klatrestativer, ryglæn m.m. Disse skal placeres udfra en mapping af 
parken, som skal afgøre hvor der er brug for de forskellige møbler. Om aftenen skal disse struklturer 
ikke længere fungere som møbler, men derimord som lamper der lyser de mørke arealer op. Dette 
gøres ved at der placeres infrarøde censorer der registrerer bevægelse indenfor en 20 m radius. 
På denne måde vil træerne langsomt lyse op omkring brugeren når denne går igennem parken, 
men belysningen vil ikke virke voldsom, men vil derimod være dæmpet og fordelt rundt i parken.

Træet spiller en afgørende for bænkens funktion da dette fungere som ryglæn. Mel-
lem træet og bænkens inderste ring, placeres et antal lyskilder der lyser bænken og 
træet op. Disse lyskilder er udover sensorene der registrere bevægelse, også forbun-
det til en sensor der registrere lys og mørke, sådan lyset tænder og slukker efter behov.

På denne måde forventes det at eventuelle brugere vil opleve parken som et tryggere sted om 
aftenen og dermed skabe et større flow af mennesker der benytter parken i de mørkere timer. De-
suden forventes det at strukturene vil medvirke til en større bevidsthed om hvad der sker omkring 
brugerne af parken og medvirke til at få dem til at indleve sig i det der sker omkring dem og undres...

Da der skal arbejdes videre med én enkelt struktur, udvælges et mødel til at 
sidde på. Her blev det overvejet på hvilken måde møblet skulle bruges til at 
sidde på. Ovenover ses et diagram over forskellige møbler til forskellige sid-
depositioner. Det blev overvejet hvilken af disse der skulle arbejdes videre 
med og om de eventuelt kunne forenes i et enkelt møbel. På samme tid var et 
af kriterierne at møblet ikke måtte være for dominerende i forhold til træet og 
møblet skulle bidrage med en funktion der ikke allerede eksisterer i parken. I 
forhold til disse parametre udvalgtes det miderste skitseforslag, da møblet på 
skitse 1 har en funktion træet  i forvejen til dels selv har og det sidste skitse-
forslag bliver for tung i udtrykket og virker for dominerende.

Da bænken skal laves i 19 mm mdf, på tænkes et lamelsystem hvor denne 
materialekilde udfører alle funktioner i bænkens konstruktion. På denne møde 
undgåes der brug af søm, skruer, lim, dyvler eller andre fremmedlegemer. Det 
vil sige at konstruktionsprincippet i bænken bygger på et “puslespil”, hvor alt 
først hænger sammen når den sidste brik er placeret. Bænken skal fremstå let 
og må ikke have et for kompakt udtryk. Derfor fravælges det at arbejde med 
“vaffelsystemet”.

Den endelige kontruktion af bænken skal samles i tre trin. Først trækkes 
lamellerne på den miderste tøndering igennem et hul der er udfræset i hver 
lamel. Dette kan ses på billede 1. Tønderingen er delt i 2, så lamellerne deles i 
to og trækkes på hver sin halvdel af ringen. Herefter samles denne tøndering og 
lamellerne fordeles med 5 cm mellemrum. Denne miderste tøndering sørger for 
at hele konstruktionen holdes sammen. På billede 2 ses andet trin hvor den in-
derste tøndering nedsænkes, det er denne ring der holder lamellerne med den 
rette afstand til hinanden inderst ved træet. Til sidst, på billede 3, påføres de 
tre øverste tønderinge som holder den rette afstand mellen lamallerne udefter 
og som sørger for en komfortabel siddeplads. Alle disse fem ringe er delt i 2 
og samles rundt om træet ved hjælp af nøglehulsløsningen, det vil sige at de 
samles ved at sammensætte en form for brikker der sidder på ender af hver 
halve lamel. Når disse tre trin er gennemført, er systemet samlet og fikseret.
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