
ANTIGA NAU MIDDELADERPARKEN : RECONVERSIÓ I ADEQUACIÓ

“Nothing requires the architect’s care more than the due proportions of buildings”
VITRUVIUS
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Vista interior de la remodelada nau del middeladerparken. Es proposa la conversió a formar part de les in-
stalacions de la UIO Universitet amb l’ubicació de les oficines del museu, així com la biblioteca universitària 
vinculada amb la recerca del museu. Es proposa que hi hagi serveis pel visitant així com restaurant i botiga 
del museu per tal d’acompanyar la funció d’entrada secundària del equipament cultural.

En vista del paper protagonista de la fusta 
en la cultura noruega es proposa instalar 
una coberta nova de teules de fusta per tal 
d’adequar-se a la tradició noruega. El seu 
baix cost, el material reciclat i l’aïllament 
tèrmic addicional que proporciona són 
punts també alhora importants.

Es proposa l’instalació d’un sistema d’eficiència mitjana en les cobertes 
orientades a sud. L’inversió econòmica no serà rendible a curt termini 
però preval l’estalvi energètic del edifici ja que s’arribaria a cobrir el 43 % 
de les demandes energètiques elèctriques.

1.567.803 KWh/yr / 3.643.312 KWh/ yr = 43%
*dades extretes de la simulació d’ecotec autodesk

Els gràfics adjunts most-
ren la  simulació del con-
sum elèctric durant un 
any en aquesta part de 
l’edifici. Així com la dis-
tanció dels apartats on 
es destinaria aquest con-
sum esmentat. 

*dades extretes de la simulació d’ecotec 
autodesk

Detall Secció Nau

A Coberta

- Plaques solars VITOSOL 300-F 2380 x 1056 x 90 mm
- Subestructura vertical regulable per tal de permetre la inclinació de les plaques so-
lars.
- Plataforma d’instalació de la placa solar.
- Teula de fusta anclada amb fixació mecànica i de 450 mm de amplada 
- Rastrells de fusta de secció quadrada de cantell 50 mm
- Panell Sandwich Termochip plus amb capa superior de capa impermeable superior 
transpirable + tauler de aglomerat hidrofug de 19 mm + capa d’aïllament de poliestirè 
extrudit de 100 mm + tauler inferior de abet de 13 mm. La junta entre panells es fa 
encadellada mitjançant una beta de aglomerat insertada dins l’aïllament.
- Correteges de fusta de cantell de 200 mm x 100 mm separades cada 300 mm sobre 
el pla de la coberta.
- Biga metàlica tipus howe recolzades en la façana i en pilastres sortints interiors. Ex-
istència anterior i restaurada i pintada entumscent per augmentar la resitència l foc i 
evitar possibles aparicions de patologies futures.

B Façana

- Façana de mur de fàbrica existent gruix 400 mm 
-Subestructura metàlica fixació panells Knauff. Estructura autoportant
- Aïllant tèrmic poliestirè expandit fixació a panells Kanuff - W626
- Montant fixació panell Knauff (W626) cada 60 cm
- Panell Knauff interior (W626)
- Panell Knauff acabat exterior (W626)
- Finestra Deceuninck amb obertura abatible en la part superior. S’obta per canviar 
totes les fusteries i finestres per tal d’augmentar-hi l’aïllament tèrmic gràcies a l’insta-
lació de vidres triples amb una transmitivitat baixa i l’augment de l’hermetisme de les 
juntes.
   - Eficiencia energètica: Uw = 0,77 W/m² ·K -- Zendow#neo Premium - Deuceuninck

C Solera

- Sòcul interior
- Banda acústica elàstica - permet dilatació del paviment contra l envà
 Pavimentació Vulcano de Breinco de gran format de 1000 mm x1000 mm x 50 mm.
- Llit de morter de 100 mm amb el cablejat de calefacció elèctrica radiant insertats en 
el seu interior. Cable calefactor elèctric CTCS250/15. Anclat amb unes guies de col.
locacop DFAST01 i una potència nominal de 15W ml.
- Aïllant tèrmic d’origen mineral. Gruix 100 mm. 
- Terra

Annex construcció i sostenibilitat : la coberta


