RUM TIL BEVÆGELSE

NY HAL, SAL OG MULTIHUS I GØDVAD
dispositionsforslag
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INDLEDNING
Den nye hal, sal og multihus er en drøm om at skabe et sted med “Rum til bevægelse” og plads til alle. Et samlende og vedkommende
hus, som bidrager til oplevelser, bevægelse og fællesskaber. Et mødested for foreninger, borgere, virksomheder og organisationer i
Gødvad og omegn og samtidig et bidrag til værdiskabende events og arrangementer.
Med den nye hal, sal og multihus skabes et nyt sted i Gødvad. Ikke bare en hal, en sal og et multihus, men en samlet identitet omkring
det at bevæge sig og at være i bevægelse i Gødvad. Et bygningskompleks som sammenkobles med den eksisterende hal i Gødvad, og
som skal kickstarte udviklingen af området, som beskrevet i helhedsplanen. Et nyt og moderne samlingssted i Gødvad.

Det nye idrætscentrum får en attraktiv placering i et grønt område med eksisterende boldbaner og etablerede stisystemer. Bygningen
placeres i et naturligt terrænspring, som udnyttes til at understrege at bevægelse er omdrejningspunktet i den nye bygning. Dette ses
f.eks. i en rampe og trapper indendørs.
Salen designes og indrettes så den kan danne rammen for den kommende skoles aktiviteter og samtidig kan benyttes af foreningernes medlemmer.
Bygningens åbne glasfacade i stueplan signalerer at det er her, hvor man som forbipasserende kan gå ind i caféen og nyde en kop
kaffe, hænge ud med vennerne, klæde om inden fodboldkampen starter og meget meget mere.

På den sydlige del af Gødvad torv og i forlængelse af den eksisterende hal mod syd, opføres den nye Gødvad hal, sal og multihus. Centret indrettes med hal, sal og multihus indeholdende blandt andet café- og foyerområde samt opholds- og aktivitetslokaler. Foyeren,
som er centrets ankomstrum, fungerer sammen med multihuset som bindeled mellem den eksisterende hal og det nye byggeri.
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DISPONERING
ADGANG

TORV
IDRÆT

FOYER

ADGANG

SKOLE
BOLDBANER

HELHEDSPLANEN

Oplæg til disponering af den nye hal og sal, som skitseret i helhedsplanen for området.

PLACERING PÅ GØDVAD TORV

Den nye bygning er med til at definere Gødvad Torv og samtidig knytte an til den kommende udvikling i området.

HOVEDDISPONERING

Ny hal, sal og multihus, ny skole bindes sammen i en samlende foyer.

OVERORDNET DISPONERING
Ankomsten til det nye center sker fra Gødvad Torv. Der er dog en sekundær indgang
fra boldbanerne og fra opholdsområdet mod de østlig placerede boldbaner. Herudover vil der på sigt kunne etableres adgang til og fra den kommende skole.
Man bliver mødt af en bygning i varme nuancer og med en varieret glasfacade i
stueplan, der signalerer åbenhed og som giver mulighed for indkig til foyer, caféområde og foreningslokalerne på 1. sal og udkig til de eksisterende boldbaner.
Åbenheden gør bygningen indbydende og medvirker til at vække forbipasserendes
nysgerrighed.
På pladsen foran hovedindgangen kan man tage et hvil efter løbeturen eller opvarmningen, mens man kigger ud over boldbanerne og torvet. Eller man kan fortsætte ind i foyeren, hvorfra man naturligt ledes videre til alle bygningens faciliteter
eller ud til de østlige boldbaner. Det hele er nært forbundet med korte afstande, og
nærhed har da også været et at nøgleordene i udviklingen af projektet. Foyeren har
desuden en sekundær indgang fra øst, og kan derfor naturligt og effektivt benyttes
af f.eks. brugerne af boldbanerne.
Det nye bygningsanlæg følger det eksisterende terræn, således der bliver en mindre
niveauforskel mellem den eksisterende hal og de nye faciliteter. Denne niveauforskel udlignes af en rampe og trappe, som udformes så de inviterer til bevægelse og
bliver den ”sjove forhindring” på vej fra A til B.
Der etableres en midlertidig affaldsstation i umiddelbar nærhed af den eksisterende
hal. Det vil være oplagt at flere funktioner tænkes sammen i et mindre anlæg, der
eksempelvis kan omfatte affald, cykelparkering, mm.
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FOYER/VÆKSTHUS

En central foyer/”væksthus” er bygningens hjerte og stedet hvor man møder bygningen.

FORBINDELSER OG ADGANGE

Foyeren giver adgang til alle bygningens faciliteter.
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koncept

“

En serie af bokse i forskellige størrelser falder i hak.......
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Det nye byggeri består formmæssigt af en serie af forskudte bokse i
varierende størrelser, der arkitektonisk bindes sammen af ét homogent
facademateriale. Variationen i facadematerialet fremkommer ved en
bevidst anvendelse af eksempelvis pladeforbandtet. Boksenes varierede
størrelser er desuden så at sige med til at bringe den store skala ned i
øjenhøjde og gøre bygningen imødekommende og håndgribelig.
Samtidig udgør de ”hoppende bokse” et legende og friskt udtryk uden
dog at dominere eller diktere den kommende skoles udformning og ud
strækning.

.......og nedskalerer bygningsvolumnet. Bygningen møder torvet i en menneskelig skala og med et legende udtryk.
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situationsplan

situationsplan
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funktioner

INDRETNING OG FUNKTIONER
Bygningen er funktionelt inddelt i 4 overordnede zoner:
•
Foyer - som udover at være mødested, også er fordelingsareal til både eksisterende hal, ny hal, ny sal, multihus og omklædningsfaciliteter
•
Ny hal
•
Sal
•
Multihus - med café/ophold, køkken og aktivitetsrum
Det nye byggeri er disponeret så foyer, indgang og multihus er placeret centralt og på et sted, hvor bygningen kan henvende sig mod torvet og invitere
indenfor. Hallen er placeret længst mod øst, mens salen og de tilhørende omklædnings- og depotfaciliteter er placeret mod sydvest.
På trods af bygningens åbenhed, er det essentielt at den ikke afslører alle funktionerne, men fastholder at man også kan opdage nye ting indenfor, hvilket
er med til at bevare nysgerrigheden udefra. Hallen og salen er forholdsvis lukkede volumener, hvor fokus er rettet mod den aktivitet som foregår i disse rum.
Når man derimod træder ud af hallen og salen og ud i foyeren og caféområdet, bliver man mødt af dagslyset som strømmer ind gennem glaspartierne og
overgangen mellem inde og ude flyder sammen.
Det er afgørende at lydforholdene i bygningen er på plads, så man netop kan opleve at være koncentreret om eksempelvis sin egen holdundervisning,
samtidig med der foregår et foredrag et andet sted i huset. Derfor er der lagt vægt på at opfylde ønsket om høj funktionalitet i dagligdagen i forhold til brug
af de forskellige lokaler samtidigt.
Foyer
Foyerområdet er stedet, hvor alle bygningens faciliteter mødes, og hvor sammenhængen mellem disse forstærkes og intensiveres. Det er her, den eksisterende hal smelter sammen med den nye hal, sal og multihus. Den visuelle kontakt til alle primære funktioner i bygningen gør bevægelsen rundt i bygningen
naturlig, interessant og enkel, og skaber et midtpunkt for bygningsmassen som et naturligt samlingspunkt.
Fra foyeren er der direkte adgang til omklædningsfaciliteter, toiletter inkl. handicaptoilet og lift til 1. salen i multihuset. Fra foyerområdet er der visuel kontakt
til hallen og salen.
Ny Hal
Adgangen til hallen sker primært fra foyeren, i det nordvestlige hjørne af hallen, mens der også er mulighed for at tilgå hallen fra salen via en hejseport. Den
nye hal opfylder pladskravene til en håndboldbane samt de sikkerhedsafstande der kræves. Langs hallens østlige facade er der gjort plads til etablering af
tilskuerpladser. Muligheden for sambrug af hallen og salen understøtter kravene om stor fleksibilitet i projektet og der vil være plads til at huse rigtig mange
mennesker til store arrangementer. Der er visuel kontakt til såvel sal og til begge etager i multihuset.
Hallen er af brandmæssige hensyn begrænset til at rumme maksimalt 949 personer.
Sal
Den multianvendelige sal er indrettet med fokus på fleksibilitet, så der kan skabes optimale rammer om den kommende skoles aktiviteter, gymnastik, badminton, koncerter og meget mere. Salen opdeles med en hejsefoldeport.
Fra gulvniveau i salen er der mulighed for at gå op på en opholdsbalkon, som vil fungere som hyggekrog hvorfra der vil være rig mulighed for at følge med i
aktiviteterne i rummet fra en lidt anden vinkel. Vi ser mulighed for på sigt at indarbejde en ”motorikvæg” på den indre facade af salen der vender mod nord.
Der er adgang til salen via foyerområdet langs omklædningsrummene, således der bliver den bedste logistik, når mange mennesker og elever på sigt skal
ind og ud af salen. Der er sikret mulighed for at den kommende skole kan koble sig på salen på flere forskellige måder. Fra salen er der direkte sammenhæng
med hallen via en hejseport ligesom der er udgang til boldbanerne mod syd. Dette vil højst sandsynligt ændre sig når den nye skole etableres.
Salen er af brandmæssige hensyn begrænset til at rumme maksimalt 549 personer.
Depoter
I forbindelse med salen etableres depoter til diverse opbevaringer og til gymnastikudstyr. Der etableres ligeledes depot i direkte forbindelse med hallen.
Multihuset
Caféen i multihuset er et rummeligt sted i bygningen og der hvor man møder bygningen, når man kommer ind ad hovedindgangen fra torvet. Her er det
et flot kig igennem hele bygningen fra torvet til boldbanerne mod øst. Overgangen mellem inde og ude flyder sammen og man oplever det grønne på tæt
hold. Caféen er indrettet med køkken med udsalg/skranke, der kan betjene både caféen og foyeren samt opholdsarealet udenfor. Køkkenet er placeret midt
i caféen. Fra caféområdet/opholdsrummet er der kig til den nye hal, så der altid kan følges med i hvad der foregår på banerne.
Opholds- og aktivitetslokalerne er placeret på 1. sal med nem adgang via opholdstrappen fra det store opholds-/caféområde i stueplan. Aktivitetslokalerne
kan anvendes til mange forskellige formål lige fra e-sport til yoga. Lige ovenfor trappen etableres et fleksibelt opholdsområde med kig ud over tovet og med
kig til hallen. Der forberedes for etablering af balkon i hallens nordlige ende med adgang fra det åbne opholdsområde på 1. sal.
Forbindelse til eksisterende hal
Det nye bygningsanlæg og den eksisterende hal bindes naturligt sammen af et mindre forløb af ramper og trapper. Det nye bygningsanlæg følger det eksisterende terræn, således der bliver en mindre niveauforskel mellem den eksisterende hal og de nye faciliteter.
Udearealer
Fra foyer- og multihuset kan man trække ud på et sammenhængende opholdsareal, der vender ud mod de østlige boldbaner. Vi foreslår, at der i det kommende landskabsprojekt, arbejdes med at aktivere de nære arealer i området ved hovedindgangen for at styrke værdierne om bevægelse og aktivitet. Det
skal syde af liv både inde og ude og gerne i et miljø hvor grænsen mellem inde og ude udviskes.
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DISPONERING

oversigtsview - stueplan
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planer

stueplan 1:200
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planer

1.sal 1:200
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fleksibilitet
eksempler

Hal, sal og multihus fungerer uafhængigt af hinanden.

Skolens aktiviteter optager alle arealer.

Hallens aktiviteter optager alle arealer og en del af foyerarealet.
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Hallens aktiviteter optager alle arealer.

Multihus og hal fungerer sammen, mens der foregår en anden aktivitet i salen.
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bygningsudtryk

Referencer på bygningsudtryk

facade mod ankomst 1:200
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bygningsudtryk
ARKITEKTUR
Gødvad Torv, som det nye idrætscenter skal være med til at flankere og give nyt liv, er omkranset af røde teglbygninger fra forskellige tidsperioder. Bygningerne er forskellige i højde
og udtryk, men danner i kraft af deres materialeslægtskab alligevel en vis helhed i området.
De røde bygninger har inspireret til at videreføre denne farvetone i den nye bygning, men
nu i et andet materiale og med et næsten abstrakt udtryk. Et enkelt og moderne arkitektonisk formsprog som komplimenterer den eksisterende halbygning. Det nye byggeri udføres i rødbrunlige facadeplader med let spil i overfladen, som dels skaber sammenhæng til
torvets førnævnte rødstensbygninger og dels skaber et homogent og enkelt facadeudtryk.
Vinduer og facadepartier foreslår vi udført i mørke rammer. På den måde samles facadepartier, vinduer og plane plader i en sammenhængende flade. Med enkle virkemidler spiller
facadekompositionen og de mørke og varme nuancer sammen og skaber et karakteristisk,
smukt og imødekommende bygningsanlæg.
Det nye byggeri består formmæssigt af en serie af forskudte bokse i varierede størrelser, der
arkitektonisk bindes sammen af ét homogent facademateriale. Variationen i facadematerialet fremkommer ved en bevidst anvendelse af eksempelvis pladeforbandtet. Boksenes
varierede størrelser er desuden så at sige med til at bringe den store skala ned i øjenhøjde og
gøre bygningen imødekommende og håndgribelig. Samtidig udgør de ”hoppende bokse”
et legende og frisk udtryk uden dog at dominere eller diktere den kommende skoles udformning og udstrækning.

Koncept

Varierede bokse sammenstilles og danner bygningens form.

Røde facader

Gødvad Torv er omkrandset af bygninger i røde teglsten. Den nye
bygning er inspireret heraf.

Bygningen henvender sig, med åbne glasfacader mod vest, hvor også hovedindgangen er
placeret. Mod øst hvor hallens facade er fritlagt er bygningen mere lukket. Her består den
af større flader, der brydes ned i skala via linjer i pladeforbandt samt mulighed for fx grønne
elementer i form af lodret espalier med klatreplanter.
Facaderne veksler mellem meget lukkede, delvist åbne og meget åbne og transparente partier. Det varierede forbandt tilfører bygningen et legende, moderne udtryk og giver samtidig bygningen dybde og stoflighed. Forbandtets rytme leger med vores opfattelse af bevægelse og fart. Når vi bevæger os langsomt langs objekter, opfattes de anderledes, end når vi
sætter farten op.

facade mod boldbaner 1:200
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bygningsudtryk

MATERIALER OG OVERFLADER
Bygningen er tænkt som et robust og imødekommende hus. Et hus som har en varm atmosfære og som ligeledes har en varm tone udvendig. Der anvendes materialer som træ,
beton, glas. Materialer der patinerer smukt, har en stor stoflighed og er samtidig rengøringsvenlige. Huset skal kunne tåle den daglige brug, og må gerne afspejle dette.
Overfladerne er valgt ud fra rummets anvendelse, så de overordnede funktionskrav til f.eks.
rengøring, skridsikkerhed, indeklima og rumakustik er opfyldt.
Hallen og salen
Hallens og salens interiør er kendetegnet ved lyse og varme materialer. Gulvet udføres som
gummi sportsgulv, i en type som Silkeborg Kommune anvender til deres idrætsbyggerier.
Væggene er delvist beklædt med akustisk regulerende materiale i form af træbeton, evt. i
flere brune eller grålige toner, der er med til at give vægfladerne karakter. Loftet består af
perforerede ståltrapezplader med bagvedliggende isolering, der ligeledes bidrager positivt
til akustikken.
Foyer og multihuset
I det sammenhængende foyer- og multihusområde udføres gulvet i poleret beton, som er
med til at give huset en rå karakter. Kernen med toiletter, køkken og køkkendepot kan eventuelt beklædes med træ med bagvedliggende akustikregulerende materiale. Træet tilfører
et varmt udtryk i flot kontrast til betonen.
Trappen til 1. sal udføres med lukkede stødtrin og værn bygget op i lette materialer. Trappen
fremstår i træ. En lift betjener 1. sal i den nye bygning.
På 1. sal udføres gulvene i aktivitetslokalerne med linoleum i en neutral farve.
Væggene fremstår overalt malerbehandlet i lyse farver. For at tilføre særlig identitet til mødelokalerne, foreslår vi at enkle vægflader udføres i en dæmpet men karaktergivende farve.
Lofterne udføres med træbeton, ligesom væggene i nødvendigt omfang kan beklædes med
akustisk regulerende materiale.
Materialereferencer

Rødbrun plade, beton og træ.

facader visende sammenhæng med den eksisterende hal
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bygningsudtryk

OVERSIGTSBILLEDE

Billedet viser, hvordan den nye bygning, med sine forskellige højder, indpasser sig på tovet.
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bygningsudtryk

HOVEDINDGANG

Hovedindgangen henvender sig tydeligt til torvet og inviterer indenfor.

SKALA

Bygningen møder pladsen i en menneskelig skala.

PLACERING PÅ GØDVAD TORV

Den nye bygning er med til at definere Gødvad Torv og samtidig knytte an til den kommende udvikling i området.

SAMMENHÆNG
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Bygningen knytter på sigt an til den nye skole, men dikterer ikke dennes placering eller udtryk.
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interiør

FOYER

Foyeren binder hal og sal sammen med den eksisterende hal og fungerer som samlingspunkt og mødested for de mange forskellige foreninger i Gødvad.

OPHOLDS - OG AKTIVITETSLOKALER

Lokalerne ovenfor multihuset får kig fra 1. sal til den nye hal. Tilskuere kan benytte det åbne flexområde, mens
klubber og foreninger kan benytte de to lukkede lokaler som taktikrum eller andre aktiviteter som f.eks. E-sport.

HALLEN

Den nye hal kan bl.a. facilitere håndbold, fodbold, floorball, volleyball og badminton. Fra tribunerne kan tilskuere følge med i de forskellige aktiviteter.

SALEN

Den nye sal kan opdeles på midten af en hejse-/foldevæg og der kan åbnes op mellem salen og hallen. Derved
opnås stor fleksibilitet i den daglige brug. Gulvet i salen markeres med felter i forskellige farver; et pædagogisk
greb som giver mulighed for at allokere forskellige aktiviteter til hver deres farve eller form.
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snit

REFERENCE INTERIØR

Enkel hal med synlige konstruktioner. Gulvet er her i træ, men i nærværende projekt er det et gummisportsgulv.

tværsnit 1:200

længdesnit 1:200
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view fra foyer og multihus
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arealoversigt
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