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FUTURE PROJECT
OF THE YEAR
ĐỀ CỬ DỰ ÁN TƯƠNG LAI CỦA NĂM
Project name
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Date

VẠN BẢO HOUSE (VBH)
Nguyễn Thái Sơn - SAA
00
08.11.2017

SAA

THÔNG TIN CHUNG:
Dự án:Vạn Bảo House (VBH)
Thiết kế Kiến Trúc:Sonthai Architects & Associates(SAA)
Website: http://s-a-a.vn
Contact e-mail: sonthai.saa@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0983611196
-KTS chủ trì: Nguyễn Thái Sơn
Địa điểm công trình: Số 1, ngõ 222B, Phố Đội Cấn-Tập thể Văn phòng trung ương,Phường
Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hanoi, Vietnam.
Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Đức Hòa
Năm thiết kế: 2016
Diện tích khu đất : 80,2m2
Tổng diện tích xây dựng: 500m2
Tầng cao: 6,5 tầng.
Tình trạng dự án: Công trình đã ép cọc nhưng đang dừng lại do nguyên nhân khách quan.
SAA là văn phòng Kiến trúc trẻ được thành lập bởi KTS Nguyễn Thái Sơn – người đã từng chủ trì rất
nhiều dự án trong và ngoài nước. Nguyễn Thái Sơn là KTS chủ trì thiết kế và xây dựng tiêu chuẩn
BIM cho Archetype Group(Pháp) những năm 2011-2014, Chủ trì thiết kế và xây dựng hệ thống quản
lý BIM cho PTW architects(Úc) năm 2015 và một số đơn vị khác. SAA được thành lập với mô hình
nhỏ nhưng sở hữu những cá nhân và hệ thống quy chuẩn thiết kế chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay
với hệ thống Revit Server riêng kết nối thường xuyên với các đối tác trong và ngoài nước.

THUYẾT MINH DỰ ÁN :
A-TỔNG QUAN :
Vạn Bảo House(VBH) là dự án nằm trong trung tâm quận Ba Đình, Hà Nội – vị trí hành chính tối
quan trọng của Thủ đô. Nắm được yếu tố này, chủ đầu tư có mong muốn tạo lập một ngôi nhà vừa
kết hợp để ở, vừa kết hợp làm căn hộ dịch vụ với đối tượng chính hướng đến là các chuyên gia
người nước ngoài qua sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Hiện nay tại hà Nội và các thành phố lớn, mô hình nhà ở Homestay, nhà ở kết hợp dịch vụ đang ra
tăng và thực tế đây là một nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên việc kiểm soát về mặt thiết
kế bằng các quy định, quy chuẩn còn hạn chế. Thêm nữa, vấn đề quản lý công trình đa chức năng
này từ khâu thiết kế đến vận hành đối với cả chủ đầu tư lẫn nhà quản lý còn thô sơ, thậm chí còn
chưa nghĩ tới.
VBH không chỉ đơn thuần là một công trình dân dụng thông thường. SAA đã trao đổi và làm việc rất
kỹ với Chủ đầu tư và hai bên đã đi đến thống nhất với mong muốn VBH sẽ trở thành một mô hình
nhà ở kết hợp dịch vụ cho tương lai. Vì sao nó mang yếu tố “Tương lai” ? Yếu tố tương lai đối với
SAA chúng tôi là những yếu tố mới nhưng phải sát với thực tế, có tính ứng dụng cao cho một xã hội
tiên tiến và bền vững trong cấu trúc lẫn vận hành. Những mục đích dưới đây sẽ nói lên điều đó:
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* VBH được nghiên cứu trên các mô hình công nghệ tiên tiến và phù hợp nhất nhằm tạo một môi
trường sống tiện nghi, hiện đại ví dụ như:
-Áp dụng các công nghệ phân tích và kiểm soát năng lượng, ánh sáng và thông gió hiệu quả trong
quá trình thiết kế.
-Sử dụng hệ thống điện, chiếu sáng, an ninh… thông minh (Smart Home).
-Công nghệ xây dựng và Kết cấu bê tông nhẹ nhằm tiết kiệm không gian, vượt khẩu độ lớn, giữ
nhiệt và cách nhiệt tốt, tiết kiệm năng lượng hiệu quả cho công trình.
-Sử dụng vật liệu nội thất bền vững, thân thiện: Sử dụng nguồn gỗ tự nhiên tái sinh, không dùng các
gỗ nhóm A và gỗ công nghiệp(dùng gỗ thuộc họ Sồi, teak… là nguồn gỗ đang được trồng từ các
vùng rừng tái sinh, có chu kỳ thu hoạch ngắn).
* Bên cạnh đó, chúng tôi thiết lập một mô hình vận hành và quản lý công trình hiệu quả cùng với
hiệu suất cao cho Chủ đầu tư thông qua quy trình BIM xuyên suốt 4 giai đoạn là:
- Thiết kế
- Thi công
- Hoàn công
- Vận hành và bảo trì

SAA

Với mô hình BIM(Building Information Modeling) cùng những tham số của nó còn giúp Chủ đầu tư và
Kiến trúc sư kiểm soát được vấn đề giá cả và dự toán công trình dẫn tới bài toán đầu tư rõ ràng và
chính xác hơn.
Quy trình này giúp Chủ đầu tư hình dung được rất rõ về công trình của mình, nắm được thông tin
sát nhất từ các khối lượng thi công thô, vật liệu, đến từng vật dụng nội thất của căn nhà, rất thuận
tiện cho công việc quản lý, an ninh, duy tu bảo dưỡng sau này. Đồng thời tiết kiệm nhân lực quản lý
công trình. Công trình đơn thuần cần đến 3 nhân sự cho việc quản lý, lễ tân nay chỉ cần 1 người
cũng có thể kiểm soát hết công việc. Đây cũng chính là tính hiệu quả và bền vững của công trình.
Việc áp dụng quy trình BIM cũng là việc hướng tới chủ trương quản lý của Nhà nước và Bộ xây
dựng – chuẩn hóa việc quản lý và thiết kế theo tiêu chuẩn BIM đến năm 2021, theo kịp các nước
khu vực và thế giới. Do đó, với mô hình dân dụng như VBH đã được thiết kế và quản lý bằng BIM
nếu nhân rộng sẽ có sức ảnh hưởng tích cực rất lớn đến các cơ quan quản lý xây dựng, giúp các cơ
quan dễ dàng kiểm soát chuyên môn hơn và dần chuẩn hóa thông tin trên cả nước.
B-PHÂN TÍCH HIỆN TRẠNG CỦA SAA:
Đặc điểm của khu đất này khá điển hình ở Hà Nội với diện tích hạn chế 80,2m2 và bị giới hạn xung
quanh 3 mặt, chỉ có 1 mặt thoáng. Chỉ giới xây dựng rất sát sao, với phần nhô ra cho phép ở độ cao
trên 5m là 30cm.
Thêm vào đó, khu đất trước mặt của VBH là một tòa nhà tập thể 9 tầng, tòa nhà này sẽ hạn chế
VBH rất nhiều về điều kiện chiếu sáng, thông gió, đòi hỏi Kiến trúc sư phải tính toán rất kỹ về vi khí
hậu thì mới đưa ra được giải pháp tối ưu.

Mặt bằng vị trí
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SAA
Phân tích hiện trạng
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C-CÁC TIÊU CHÍ THIẾT KẾ VBH:
*Tiêu chí đầu tiên là thiết kế một không gian kiến trúc mở, hiện đại và thân thiện dựa trên
những yếu tố của hiện trạng và khu vực :
Sau khi phân tích hiện trạng và các yếu tố xung quanh công trình, chúng tôi mong muốn thiết lập một
không gian Kiến trúc thân thiện, phù hợp với kiến trúc phố và ngõ Hà Nội. SAA đã kiến tạo một
không gian không có sự phân tách giữa trong và ngoài nhưng vẫn kín đáo .
Không gian mà chúng tôi tạo dựng là một không gian luôn có sự biến đổi:
Đứng phía ngoài, con người có thể cảm nhận được sự chuyển vị của các khối nhà, sự đan
xen giữa các mảng đặc- rỗng khiến công trình như đang chuyển động. Một công trình không
nằm im mà nó có sức sống.
Vào bên trong công trình, con người vẫn có thể cảm thấy mình không bị bao quanh bởi 4
bức tường mà đâu đó vẫn thấy những khoảng sân, khoảng thông tầng và ánh sáng chan
hòa như đang ở ngoài trời.
Với 2 yếu tố trên, VBH sẽ xóa nhòa ranh giới nhỏ hẹp của công trình, xóa đi ranh giới giữa trong và
ngoài khiến công trình cởi mở và thân thiện. Một không gian Inside-out mà chúng tôi muốn khởi tạo.

Mặt đứng công trình được thiết kế hiện đại, khỏe khoắn nhưng không quá nổi bật trong bối cảnh hiện
tại bằng cách nhắc lại mô típ tự do của các dãy nhà phố Hà Nội một cách khéo léo. Với hình khối
vuông vắn và sự sắp xếp của các khối hộp chồng lên nhau cũng là một cách tối đa hóa diện tích của
những căn nhà nhỏ hẹp và tạo khoảng trống dẫn đường cho nắng, gió tiếp cân vào công trình.
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Không gian bên trong công trình vẫn có tinh thần của một góc sân ngoài trời, xóa đi ranh giới gò bó
thường có ở các công trình dân dụng thông thường

*Tiêu chí thứ 2 là thiết kế một cấu trúc gọn gàng, giảm tối đa kích thước các cấu kiện – một
cấu trúc không gian tối giản nhất có thể :

Bằng việc áp dụng công nghệ Bê tông nhẹ, sàn không dầm và cách 3D cho công trình, VBH với kích
thước sàn trung bình dày 18cm, vách bê tông 3D dày 15cm và cột trong vách đã tạo nên một cấu
trúc sạch sẽ, vuông vắn, vô cùng tự do và khoáng đạt. Việc áp dụng công nghệ bê tông và vách 3D
còn giúp nâng cao khả năng cách nhiệt, giữ nhiệt giúp công trình tiết kiệm năng lượng điều hòa rất
nhiều.
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(Chi tiết tham khảo công nghệ từ công ty cổ phần Reco và công ty cổ phần Thiên Giang đã được
thẩm tra và chứng nhận bởi cơ quan có thẩm quyền về hồ sơ thiết kế kết cấu của VBH)

SAA
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Hình ảnh tính toán hệ kết cấu công trình VBH :

SAA
*Tiêu chí quan trọng tiếp theo được đặt ra là áp dụng quy trình BIM để Thiết kế và Kiểm soát
công trình :
A-THIẾT KẾ:
- Chúng tôi nghiên cứu thiết kế một cách kỹ càng nhằm đáp ứng công năng của một khu căn hộ dịch
vụ lẫn nhà ở, tận dụng diện tích tối đa để cho Hiệu suất sử dụng tối ưu nhưng không gian phải mở,
thông thoáng và nhiều ánh sáng.
- Cơ cấu của VBH bao gồm 6,5 tầng xây. Trong đó, 4 tầng dưới là căn hộ dịch vụ và 2,5 tầng trên
cùng là nơi ở của chủ nhà(trong trường hợp cần thiết, 2,5 tầng này có thể tiếp tục cho thuê). Các
căn hộ cho thuê ở đây rất đa dạng về hình thức, bao gồm:
A: Căn hộ nhỏ khép kín chúng tôi gọi là Studio, có một sàn với diện tích sử dụng khoảng
25m2(1 căn)
B: Căn hộ khép kín Duplex cao 4,5m và có 2 sàn bao gồm một sàn chính và một sàn lửng
với tổng diện tích sử dụng từ 30-40m2(4 căn)
C: Căn hộ khép kín Apart có một sàn với diện tích sử dụng khoảng 45m2(1 căn)

Căn hộ Studio
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SAA

Khu vực ở của chủ nhà
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-VBH được bố trí cơ bản theo hình thức toàn bộ phần Public và phần diện tích ở được đẩy ra phía
mặt tiền, tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời. Các phần phụ trợ như thang máy, thang bộ, vệ
sinh, khu vực kỹ thuật điều hòa..v..v.. được đặt ra phía sau(nơi bị hạn chế 3 mặt bởi giáp ranh hàng
xóm).
-Với sự tính toán cùng thiết kế kỹ lưỡng, chúng tôi chủ ý đan xen các khối ở với hệ thống thông
tầng, hệ thống thang bộ đảo vị trí, khiến không gian sinh động hơn từ đó hình thành những khoảng
mở khắp nơi để dẫn gió và nắng vào công trình.

Khu vực lễ tân tầng 2 với các khoảng cây xanh và thông tầng nhiều phía
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Khu vực phòng khách, phòng đọc sách của chủ nhà tràn ngập ánh sáng

SAA
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B-KIỂM SOÁT:
Kiểm soát và cải thiện vi khí hậu thông qua việc phân tích nắng, gió, bức xạ nhiệt một cách chính
xác để phục vụ cho việc thiết kế(các kết quả phân tích được thực hiện trên Revit, Ecotect và Flow
design):

SAA
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Kiểm soát diện tích và hiệu suất sử dụng tối ưu. Hiệu suất sử dụng(% giữa diện tích xây dựng và
diện tích sử dụng thực tế) đạt 80,59% là một con số ấn tượng.

Kiểm soát va chạm và phối hợp thiết kế giữa các bộ môn:

Thiết kế và điều tiết các thiết bị chiếu sáng cho phù hợp:
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Kiểm soát chi tiết vật liệu, vật dụng và thiết bị nội thất với tất cả các thông tin về sản phẩm nên rất
thuận tiện cho công tác quản lý, bảo dưỡng.

SAA

Kiểm soát các thông tin về giá cả, dự toán chính xác để chủ động về kinh tế:

Thông tin đầy đủ về nhà thầu, mã sản phẩm, giá, số lượng …v.v.

Bảng tổng hợp các hạng mục và đơn giá thiết bị nội thất:

No.9 Tran Kim Xuyen, Cau
Giay, Hanoi, Vietnam
Tel: +84 (0)983611196
Email: info@s-a-a.vn
Web: http://s-a-a.vn/
https://www.facebook.com/
sonthai.architect/

Architecture
Urban Design & Planning
Landscape Architecture
Interior Design
Design Service Support
BIM Management

Page 15 of 16

SAA

KẾT LUẬN:
Công trình VBH là công trình được đầu tư thiết kế dựa trên những nghiên cứu và áp dụng công
nghệ về nhiều khía cạnh nhằm hướng đến một mô hình kiến trúc bền vững và lâu dài. Dựa trên tính
chất rất phổ biến của loại hình nhà ở + dịch vụ chiếm đại đa số ở Việt Nam - đó là dạng nhà ống chỉ
có 1 mặt thoáng, VBH đem lại một giải pháp không gian hoàn toàn mới nhưng rất hữu dụng và thực
tế bởi triết lý không gian Inside-out. Thêm nữa, bằng việc áp dụng công nghệ BIM cho việc thiết kế
và quản lý vận hành công trình,VBH hoàn toàn có thể là một trong những mô hình phát triển lâu dài
trong tương lai.
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