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baggrund
Vodskov har gennem årene udviklet sig til en livlig by med ca. 4500
indbyggere. Der er i byen en aktiv skole, bibliotek, multihus, kirke og flere
indkøbsmuligheder. Vodshov hallen blev opført i 1970, og har siden huset
byens idræts- og foreningsliv.
I 70’erne var det et ideal at skabe funktionsopdelte og specialicerede anlæg
til forskellige aktiviteter. I dag er trenden mere at man samler aktiviteter og
mennesker, så der opstår synergi, fællesskab og samhørighed.
På den baggrund er der i Vodskov opstået et ønske om at transformere den
traditionelle idrætshal til et attraktivt og levende samlingspunkt for alle
beboere og grupper i byen. Vi kalder projektet ”Vodskov Fremtid”.
Ideen med projektet er at tilføre ny energi til hele byen, ved at
udvikle hallen til et moderne center med en nutidig arkitektur
og faciliteter, der matcher
tidens værdier, behov og ønsker.
Idrætsbilledet og den måde folk lever deres liv på har ændret sig meget de
sidste 40 år. Der er i dag et andet fokus på individuel tilpasning af tilbud og
mange ønsker at dyrke en specialiceret idræt, som der i dag ikke er rum for
i traditionelle haller som Vodskov hallen. På trods af, at mange ikke dyrker
traditionelle hal-idrætsgrene og dermed i øjeblikket ikke kommer i hallen,
så dyrker mange en aller anden form for idræt, går til foredrag, har børn i
multihuset eller bruger biblioteket.
Med projektet her er det ønsket at samle flere af disse offentlige funktioner
omkring hallen, så det bliver et sted for alle. Projektets udgangspunkt og
intention er at flette disse funktioner sammen så der opstår en platform hvor
alle Vodskovborgere kan mødes. Det er ambitionen at Hallen i fremtiden, med
et udvidet indhold og program, kan danne ramme om uformelle møder, som
kan indlemme borgerne i uvurderlige fællesskaber, hindre ensomhed og skabe
mening i folks liv.
For at muliggøre dette fællesskab må alle føle sig velkomne i fremtidens
Vodskov hal. Hallens udtryk må derfor ændres fra kun at være et sted for de
idrrætsaktive, til at være et sted der appellerer til alle. Mange skal kunne
bidrage til identiteten, for gennem personlig påvirkning af stedet skabes en
personlig tilknytning og en udvidet ansvarsfølelse. Hallen skal i fremtiden
kunne indtages og påvirkes af mange typer brugere og man skal kunne se disse
brugergrupper afspejlet i hallens indretning og udtryk.
Gennem brugernes aftryk i rummene afspejles det liv der leves, og nye
forbindelser muliggøres.
Konkret skal dette realiseres ved at tilbygge en ny kultur- og idrætssal, et
bibliotek, en junior- og ungdomsklub, et fitness område samt nye café- og
opholdsarealer.
Vodskov Fremtid er det hjerte der sender energi ud i byen og det hjerte hvor alle kan
investere tid og overskud i fællesskabet. Sammenhold skaber mening og giver energi.
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vision
Det nye samlingspunkt skabes via Nyt indhold og nye rammer
Vodskov Hallen udbygges med markante nye faciliteter, der kan rumme andre
typer af aktiviteter end dem der i dag befolker hallen. Derigennem bliver
hallen det kulturelle samlingspunkt for hele Vodskov og opland . De nye
aktiviteter skal være attraktive for andre brugergrupper end de nuværende,
og de skal kunne generere en omsætning, der gør det muligt at opretholde en
konstant bemanding af hallen samt et højt serviceniveau.
For at kunne tiltrække et bredere udsnit af Vodskov Borgerne ændres Vodskov
Hallens profil. Fra at være et traditionelt idrætscenter med fokus på klassiske
hal-idrætter som håndbold, badminton og fodbold, skal hallen i fremtiden
også være kultur- og fritidscenter med bibliotek og multihus. Der skal udvides
med nye rum til ophold og bevægelse, som har en anden karakter og funktion
end den nuværende hal, og de skal kunne anvendes til en bred vifte af fysisk
aktivitet, behandling, forsamling, publikumsevents m.m. Projektet har et sigte
mod social bæredygtighed og stræber efter at åbne dørene for alle grupper af
borgere i byen. Vodskov Hallen skal være et samlingssted, hvor aldersgrupperne
møder hinanden naturligt omkring forskelligartede aktiviteter. Det vil bidrage
til en større social sammenhængskraft i Vodskov.
nye funktioner, brugere og kunder
Vodskov Hallens primære indtægtskilde er i dag udlejning af den store hal til
idræt i skoletiden og i fritiden. Halrummet er udlejet på timebasis i næsten
alle dag- og aftentimer på hverdage, og der er ikke mulighed for at integrere
mange flere brugere i de eksisterende aktiviteter, eller på anden måde forøge
indtægten på basisudlejningen væsentligt. Hvis der skal tiltrækkes en kritisk
masse af gæster, som kan være med til fremover at sikre et acceptabelt
serviceudbud i hallen, skal der derfor satses på nye kunder og nye aktiviteter.
Børn og unge udgør i dag hovedparten af brugerne og bør også i fremtiden gøre
det. Det er imidlertid vanskeligt at udbygge denne gruppes deltagelsesprocent
afgørende. Nye brugere skal derfor fortrinsvist hentes fra de voksnes og de
ældres rækker. Trenden peger i disse år i retning af, at disse aldersgrupper
gerne vil deltage i frit tilgængelige motionsaktiviter på hold, eller i aktiviteter
hvor de spontant kan møde op når det passer i kalenderen. Til gengæld er de
også villige til at lægge en vis portion egenbetaling, som kan sikre en højere
rentabilitet for hallen som udlejer af arealer til disse formål. Fitness og
spinning vurderes således selv at kunne forrente omkostninger til etablering
af egne faciliteter.
SAMMENKÆDNING AF FUNKTIONER
Ved at flytte Vodskov Lokalbibliotek og det kommunale Multihus (fritidsordning
og klub for de lokale børn) til hallen vil der opstå bedre synergi mellem skole,
hal og fritidstilbud. Børn,unge, voksne og ældre vil have ét omdrejnings- og
samlingspunkt i Vodskov. Det vil styrke sammenhængskraften i området og
generere mere liv. Også funktionelt vil der opstå en god synergi og faciliteterne
vil kunne bruges af flere brugere mere fleksibelt hen over døgnet, ugen og
året. Når Multihuset normalt ville stå tomt kan lokalerne udnyttes af hallen
og omvendt.

Nye brugergruppeer skal være med til at befolke hallen og skabe liv og sammenhold i Vodskov

strategi
Synlighed
De mange nye aktiviteter der kommer til at foregå i Vodskov Hallen skal
være synlige, så nye brugere føler sig velkomne og får lyst til at lægge vejen
indenom.
Når
man
kører
forbi
på
Brorsonsvej
og
drejer
ind
på
parkeringspladsen
kan
man
i
fremtiden
se
det
mangfoldige
udbud af aktiviteter og det liv der konstant vil fylde hallen.
Alle nye aktivitetsarealer er placeret og udformet så aktiviteterne kan ses
allerede ved ankomsten til anlægget. Bibliotek, spinning og fitness vil alle være
synlige samtidigt, og dermed bidrage til oplevelsen af et dynamisk samlingspunkt.
De vigtigste opholdsarealer åbner sig ligeledes mod ankomstpladsen,
så de af hallens af gæster der bare ”hænger ud” også bliver synlige.
Mod vejen og boldbanerne ryddes bundbeplantningen så hallen igen bliver
synlig for omverdenen.

S Y N L I G G Ø RE

Energierne samles
I fremtidens Vodskovhal er der én hovedindgang. Fra denne træder man direkte
ind i hjertet af centeret og herfra kan man se alle aktiviteter og blive betjent i
en bemandet reception. Man er således aldrig i tvivl om hvor man skal gå hen.

S

A

M

L
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ligeværdighed
I fremtidens Vodskovhal er alle niveauer tilgængelige for alle personer uanset
deres mobilitet. Der etableres nye ramper hvor der i dag er mange trapper og
tilgængeligehden øges derved markant.
Samtidig udføres hele den nye fløj i ét plan så der bliver niveaufri adgang
mellem salen, fitness, omklædning, multihus, bibliotek og reception/café.

l i g e v æ r d i g h e d
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udbygning
UDBYGNINGSSTRATEGI
Konceptet for udbygningsplanen er at etablere et centralt nyt torv der
krydses af en nord-sydgående fordelingsakse,og en øst-vestgående ankomstog caféakse. Omkring dette torv og langs de to akser skabes de nye om- og
tilbygninger.
Ved at samle de mange nye rum og funktioner så tæt som muligt omkring en
ny reception og udskænkning sikres det at alle aktiviteterne bliver synlige og
let tilgængelige. Det understreges af at de forskellige funktionsområder har
åbne grænser ind mod torvet, så der i dagligdagen opleves meget flydende
overgange mellem de enkelte rum og aktiviteter.
Ud mod ankomstpladsen præsenterer det nye bibliotek og det nye fitnesscenter
sig og tydeliggør den nye samtidighed af idræt og kultur.
På den anden side af den indre nord-syd akse danner salen og multihuset
til børn og unge et nyt ansigt ud mod den store boldfælled. Mellem husets
hovedfunktioner placeres en række service og opholdsrum som deles af alle.
Det er generelt tilstræbt at dobbeltudnytte så mange arealer og faciliteter som
muligt, ligesom aktivering af nogle af det eksisterende anlægs mere passive
arealer har været i fokus. Målet har været et kompakt men mangfoldigt nyt
idræts- og kulturcentrum
Renovering af den eksisterende hals tag og opgradering af de bestående
omklædningsrum indgår også i fremtidsplanerne, men er ikke beskrevet
nærmere her.

omklædning & toiletter i alt, 360 m2 , (Ny- og ombyg 60 m2)
reception, køkken & personale, 150 m2
møde/klub/aktivitetslounge (eksisterende)
idrætsrambla, café, leg, ophold, 370 m2
bibliotek, 160 m2
fitness, 190 m2
multihus, 240 m2
sal, 310 m2
hal (eksisterende)
nye depoter,100 m2

hovedprincipper

Udearealerne
Udearealerne omkring hallen opdeles i en bymæssig del med hårde belægninger og en naturlig del med grønne overflader.

Byens nye hjerte
Der skabes et nyt hjerte ved indgangen hvor gæsterne modtages, og
hvorfra energierne fordeles ud i alle Vodskovhallens nye og gamle rum.

Synlige aktiviteter
De væsentligste nye aktiviteter placeres så de er synlige fra Brorsonsvej og
forpladsen.

Indgang og udsyn
Alle forbindelseslinjer samles i et centralt beliggende indgangsparti.
Gennem rydning af beplantning og åbne facader, skabes der på husets
vestside udsigt over de grønne arealer.
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situationsplan 1:1000

Cykel parkering
Parkering
udbygning
boldbaner

skole
daginst.
hal

sammenhæng
OVERORDNET DISPONERING
Vodskovhallen er placeret på en grøn fælled midt i et stort sammenhængende
og meget homogent parcelhusområde. Syd for området ligger byens hovedgade
som er hovedindfaldsvej og indkøbsstrøg, og nord for området ligger kirken.
Hallens nærmeste naboer er Vodskov Skole og Børnehaven Røverdal som
anvender den samme forplads og parkeringsplads som hallen.
Når man kommer kørende ad Brorsonsvej ligger hallen lidt skjult bag en
trærække og har en anonym lav glasfacade ud mod det foranliggende
parkeringsareal.
Når hallen i fremtiden skal kunne udfylde en mere fremtrædende plads i
fritids- og kulturlandskabet i Vodskov, skal den henvende sig mere aktivt mod
byen og hænge mere sammen med de øvrige institutioner i området.
Derfor tager dette forslag til udbygning udgangspunkt i at placere en række
nye funktioner, så de vender ud mod ankomstpladsen og vejen. Samtidig
bidrager de til at afgrænse ankomstpladsen mod vest, så der opstår et fælles
byrum foran skolen, daginstitutionen og hallen.
Dette fælles byrum indrettes med crossfit, træningsbænke, opholdsmuligheder
og en udendørs bogcafé . Det bliver stedet hvor man mødes i Vodskov når man
er på vej på cykeltur, løbetur, søndagstur eller når teenagere hænger ud og
mødes.

Vodskov Hallen ligger centralt ved skolen og midt i
boligkvarteret

Vodskov Hallens indgangsparti i dag
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ARKITEKTONISK KONCEPT
De fire nye hovedfunktioner (sal, fitness, multihus og bibliotek) placeres som
bygningskroppe med varierende højder omkring en lavere bygningsdel, som
binder hele anlægget sammen til ét samlet bygningskompleks.
Facaderne, der vender ud mod byens rum, udføres i glas med en bagvedliggende
konstruktion der indeholder indbyggede reoler.
Reolerne får varierende dybder og opdelinger og anvendes indenfor som sidde,
klatre og opbevaringsmøbler. Reolerne giver identitet til bygningen, og det
bliver muligt for forskellige brugergrupper at skabe deres egen identitet og
aftryk, som bliver synlige for alle. De nye ”reolfacader” giver mange brugere
mulighed for identificere sig med hallen.

Den nye Vodskov hal set oppe fra

Reolerne, som tænkes udført i træ, vil give bygningerne et varmt og
indbydende udtryk og opdelingen af den nye tilbygning i flere mindre
enheder, danner overgang fra hallens store skala til det omkringliggende
boligkvarter.

Terrasse

plan 1:300

Terrasse

sal

Personale

multihus

Terrasse

Rengøring
Køkken

Depot

spejlsal Møde/klub/aktivitetslounge

Reception &
servering

Aktivitetscafé

Idrætsrambla

Fitnesscafé

fitness
Motorik& rampelandskab
Depot

Læsecafé
Cykelparkering

hal

Cirkeltræning
& crossfit

Tumle/læse/lounge
Tek. HC WC

bibliotek

Toilet
Depot

Parkering

Toilet
Udebibliotek

Omklædning

Kabine omklædning
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længdesnit 1:200

idrætsrambla

tumle/læse/lounge

BIBLIOTEK

FITNESS

MULTIHUS

tværsnit 1:200

BIBLIOTEK

FITNESS

SAL
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Udsnit af reolvæg - hylder bliver til trapper

Udsnit af reolvæg - hylder bliver til plateauer og siddepladser

Udsnit af reolvæg - kuber trækkes ud og bliver til møbler man kan kravle på
eller hemmelige rum til særlige ting

Udsnit af reolvæg - lukkede partier, åbne partier og partier hvor reolen kører
hen over åbningen og danner et “gitter” foran glasset

Udsnit af reolvæg - lukkede partier fx til udstilling

Udsnit af reolvæg - Enkelt modul som kan varieres i det uendelige

reolerne
Hovedideen med reolernes er at de primært fungerer som udstillingsvindue
for de nye brugergrupper og aktiviteter. Reolerne danner ansigt ud mod forpladsen og vil give hallen et helt nyt udtryk.
Reolerne giver mulighed for at forskellige brugergrupper kan sætte deres
præg, udtrykke en egen identitet og derigennem komme til at opleve hallen
som deres sted.
Reolerne fungerer også som møbler og dermed levendegøres facaden med et
evigt skiftende udtryk, afhængigt af hvilke aktiviteter der er i gang i huset.
Reolerne udføres i træ som udtrykker imødekommenhed og varme, samtidig
med at de er robuste, patinerer fint og giver lyst til ophold.
I reolerne integreres nicher, rum, platforme, borde, redskaber og siddepladser
i en sammenhængende struktur, der samtidig filtrerer lyset som vil falde ind
i rummet på forskellig vis og være med til at variere oplevelsen af rummene.
Med udgangspunkt i et enkelt modulmål, der afstemmes med husets hovedkonstruktion, varieres reolernes tætheder, dybder, højder og funktioner.
I biblioteket bruges reolerne til opbevaring af bøger og tidsskrifter og også til
at skabe læsenicher, studiepladser og afgrænsede opholdszoner.
I foyeren bruges reolerne til udstrækningsmøbler og cirkeltræningsudfordringer, mens de i fitness kan være ramme for crossfitudstyr og løbebåndsplateauer.
I multihuset bruges reolerne til opbevaring, arbejdspladser og hyggehjørner.

En indre facade opbygget af træ-”reoler”
Kvartershuset Jemtelandsgade, Dorthe Mandrup Arkitekter
Bogreoler som vægge, trapper og møbler
LiYuan Library, Li Xiaodong Atelier

Bogreol med gemmested

Bogreoler som vægge, rumskabere og som ramme om vinduesåbninger
Bolig “Shelf Pod”, Kazuya Morita Architecture Studio
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Grovkøkken

skabe

Ophold

Køl/frys

Terrasse

omkl.

Depot
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Varmtkøkken
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Aktivitetslounge

Mødelounge

Opvask
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Klublounge
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Depot
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Reception & servering

Aktivitetscafé

Bar
Idrætsrambla

Fitnesscafé

Rampe/motorik
og legelandskab
Læsecafé

udsnit af plan 1:100

vindfang

Tumle/læse/legelounge

CAFé VODSKOV
Reception, café og klublounge.
Når man i dag ankommer til Vodskov Hallen mødes man af en stor foyer,
men ingen mennesker eller aktiviteter. I fremtiden kommer man lige ind
i centerets pulserende hjerte, hvorfra der er visuel kontakt og direkte
sammenhæng til alle aktivitetsarealer. Umiddelbart inden for indgangen
etableres en kombineret reception og udskænkning, som er det første
gæster møder når de træder indenfor. Receptionen står i direkte forbindelse
med køkkenområdet, så personalet herfra kan betjene gæsterne.
Der indrettes café i den del af foyeren som omkranser receptionen. Cafeen
indrettes med forskellige temaer som henvender sig til forskellige brugere.
I læsecafeen, nyhedscafeen, fitnesscafeen, aktivitetscafeen eller tumle/lege
loungen kan alle finde deres hjørne og samtidig være sammen og synlige for
hinanden. Det nye caféområde bliver hele Vodskovs køkken-alrum.

Bogreoler man må kravle på og sidde på
Biblioteket Rentemestervej, COBE

Café Laundromat på Nørrebro i København

Rampe og tumlelandskab
Vodskovhallen er i dag kendetegnet ved at have aktivitets- og opholdsrum i
mange forskellige niveauer, og tilgængeligheden for handicappede er derfor
begrænset. For at løse dette problem og samtidig skabe en ny visuel profil i
indgangsområdet, bygges et centralt beliggende rampeforløb, som samtidig
fungerer som et skulpturelt klatre og tumleområde. Her kan de mindre børn
lege mens forældrene dyrker idræt i hallen eller multisalen. Samtidig sikres
niveaufri adgang til både foyér, klubområde og halgulv. En del af tumleområdet
integreres med biblioteket og indrettes med nicher, hylder og møbler til
læsning af tegneserier, spil på Ipads etc.
Lounge og spejlsal
Den eksisterende café nyindrettes med en mere intim og loungeagtig
stemning, og kan bruges som aktivitetslounge, mødelounge og klublounge.
Opdelingsmulighederne og spejlsalen bevares og hele området kan anvendes
fleskibelt: opdelt eller samlet. Klubberne kan på skift bruge det til møder,
de ældre kan afholde banko og multihuset kan have lektiecafe.
Idrætsrambla
Fra Multihuset igennem cafeområdet og ned til Spejlsalen løber
Idrætsramblaen - et aktivitetsbånd der forbinder alle dele af huset med
hinanden. Det bliver et område fyldt med liv, leg, aktivitet og ophold. Et
område man går igennem på vej til og fra aktivitet, hvor man træner lidt
på sidelinien eller er aktiv i en pause. Ramblaen går dels igennem den
nye bygning og dels genenm den eksisterende hal. I den eksisterende hal
ombygges de nuværende tilskuertribuner, så de kommer til at stå i niveaufri
adgang med loungeområdet og spejlsalen. Der isættes store vinduespartier
og glasdøre så en direkte sammenhæng mellem hal, lounge, spejlsal og
cafe opstår. Den niveaufrie adgang og de store transparente partier giver
muligheder for liv og aktivitet på tværs af eksisterende skel. Glaspartierne
vil samtidig bringe dagslys ind i hallen og etablere udsigt over det grønne
område.
PERSONALEFACILITETER
Bag den nye reception etableres et område med fælles personalefaciliteter for
personalet i både biblioteket, multihuset og hallen. Det er en væsentlig pointe
at personalet fra de forskellige enheder mødes flere gange dagligt og dermed
med tiden kommer til at opfatte hele centret som en samlet arbejdsplads. Der
indrettes toiletter og omklædnings/badekabiner samt en fælles frokoststue.

View med reception og servering til venstre, læsecaféen til højre og salen, fitness og multihuset bagved
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rampe/lege &
motoriklandskab

Læse cafe

Vindfang
Ttumle/læse/legelounge

BIBLIOTEK
kuber

Handicaptoilet

Krydsrum

Toilet

arb.-niche

læse - og
udstillingsplateauer

Toilet

Ude-bibliotek

Håndteringsniche

udsnit af plan 1:100

omklædningskabiner

flugtvej

biblioteket
DET ÅBNE SAMLINGSSTED
Biblioteket i Vodskov ligger i dag på hovedgaden og er uden for de normale
åbningstider tilgængeligt for brugerne ved hjælp af lånerkortet.
Når biblioteket flytter til Vodskovhallen skal denne service opretholdes, men
samtidig bliver der lagt nye dimensioner til åbenheden. Dele af biblioteket
tænkes placeret udenfor de aflåselige rammer, så de vil være frit tilgængelige
for alle hallens brugere i hele hallens åbningstid. Samtidig vil der blive lagt
vægt på at indrette et bibliotek med en varm og hjemlig stemning, der gør
det indbydende til ophold og samvær. Det sker i erkendelse af at bibliotekets
aktuelle mission ikke kun består i at formidle udlån af bøger, men i ligeså høj
grad i at være et socialt og kulturelt samlingssted.
Som en forlængelse af bibliotekets kerneareal, og som en integreret del af
foyér og caféområdet, indrettes der en åben læsecafé med eksempelvis aviser
og tidsskrifter. Her kan biblioteksgæster og ventende forældre slå sig ned og
blive opdateret enten via trykte medier eller via PC.
I den nuværende garderobe, som åbnes mod hallen og biblioteket, indrettes
der et tumle/læseområde, særligt rettet mod børn der gerne vil forene
aktivitet med hygge og læsning.
Bibliotekets kerneområde kan låses af som det nuværende bibliotek, og
der vil her være de sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger med passage af
sluser osv. Udlån skal fortrinsvist ske ved selvbetjening, men det er tanken at
behjælpeligt personale også er til rådighed bl.a. i receptionen.

Bogreoler som vægge, rumskabere og som ramme om vinduesåbninger
Bolig “Shelf Pod”, Kazuya Morita Architecture Studio

Bogreoler som vægge, trapper og møbler
LiYuan Library, Li Xiaodong Atelier

ARKITEKTUR
Biblioteket udformes som et højt, lyst rum der præges af de mange reoler i
facaden og på gulvfladen. Dele af facadereolen kan indtages aktivt og fordrer
at man klatrer op for at få fat på de attraktive bøger. Lyset fra nord siver
ind gennem facaden og suppleres af styret lys fra syd der kommer ind højt i
rummet over taget på den eksisterende bygning. Dele af biblioteket udføres
som mere lukkede nicher, der etableres ved ombygning af den eksisterende
foyer.

Bogreoler man må kravle på og sidde på
Biblioteket Rentemestervej, COBE

View af biblioteket
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SPINNING
Fitnesscafé
FITNESS

”ribber”
Cykelparkering
step-up
vindfang
crossfit
crossfit

udsnit af plan 1:100

fitness
Fitness
Mange voksne ønsker i dag at være aktive på varierende tidspunkter, afhængig
af hvad der passer ind i ugens program. Fitnessaktiviteter egner sig godt til at
dække dette behov og oplever derfor stor tilgang. For at kunne tilbyde fitness
på et seriøst niveau udbygges Vodskovhallen med et meget synligt fitness- og
motionsområde med plads til et bredt udvalg af tidssvarende træningsmaskiner.
Hovedparten af fitness placeres i en aflukkelig zone med mulighed for
adgangsregulering. Til dette område kan der eventuelt åbnes for adgang med
nøglekort e.l., uden for hallens normale åbningstider. Som supplement til den
afgrænsede zone udlægges et frit tilgængeligt motionsområde i foyeren ved
hovedindgangen. Her kan hallens brugere spontant cykle op af Alpe d´Huez,
på en cykelsimulator eller løbe intervaller på et løbebånd.m.m.
Spinning
I forlængelse af fitnessområdet indrettes et lokale hvor hold kan samles om
spinning instruktion, med frit udsyn til såvel forpladsen og indgangen.
Lokalet er relativt godt lydisoleret så der kan spilles høj musik uden at
forstyrre husets øvrige gæster. Det betyder også at lokalet kan bruges til andre
holdaktiviteter som enten har brug for stilhed, eller for selv at have et højt
lydniveau. Når lokalet skal bruges til andre formål, kan spinningcyklerne stilles
ud til siden. Uden for spinninglokalet indrettes en plads hvor spinningholdene
i godt vejr kan rykke ud.
Kabineomklædning
Overfor spinning indrettes et serviceområde med toiletter og fire
omklædningskabiner til enkeltpersoner eller par. De er beregnet på den hurtige
omklædning hvor man efterfølgende tager sine ting med sig og overlader
kabinen til en ny. I de tilfælde hvor spinninghold eller andre ønsker at klæde
om sammen benyttes de eksisterende omklædningsrum i østfløjen.
ARKITEKTUR
Fitness/spinning området udføres med en delvist transparent reolfacade ud
mod ankomstpladsen. Herved sikres både udsigt fra rummet og indblik til
aktiviteterne, som forventes at ville være i gang det meste af dagen. Ind mod
foyeren og fordelingsarealerne vil området også være delvist åbent, men vil
dog fleksibelt kunne skærmes af når det ønskes.

Fitness, spinning, styrketræning og crossfit
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Aktivitets trrasse

Glas og reolvæg

depot

Glasdøre

Glasdøre

Foldevæg

HC omkl.
og toilet

SAL

Skabe

Omkl. og
toilet
Omkl. og
toilet

Aktivitetscafé

Omkl. og
toilet

Glasdøre

Glasdøre
stræk-ud

udsnit af plan 1:100

Glasdøre
ringe

boksebold

salen
Ud for hovedindgang og reception opføres en ny multisal med tilhørende
depot. Salen på 280 m2 har plads til zumbahold, dans, foredrag, leg,
gymnastik og lettere boldspil. Salen kan med en mobilvæg opdeles i to mindre
rum der egner sig godt til yoga, motionshold, aerobic, ældregymnastik m.m.
Salen er også centerets primære rum for kulturelle arrangementer som teater,
filmforevisninger og foredrag.
Salen vil også af biblioteket blive brugt til oplæsningsaftener og mindre
litteraturfestivaler.
ARKITEKTUR
Salen er præget af en varm og intim atmosfære der gør den i sin grundform
attraktiv for mange forskellige bevægelsesformer. Samtidig kan den ved
opdeling og skiftende belysning skifte karakter og tilpasses yderligere.
Facaden mod boldbanen udføres i den nederste del som glas , med en
bagvedliggende reol der kan bruges til motorikøvelser, træning, opbevaring
af pilatesbolde m.m. Gennem glasdøre kan man træde ud på en udendørs
aktivitetsplads mod vest, hvor holdene i godt vejr kan lave aktiviteter i den
nedgående sol.
Mod foyer og cafe etableres en transparent og åben væg der sikrer
maksimalt flow og åbenhed mellem de forskellige funktioner.
Forældre kan følge med i børnenes aktiviteter uden at skulle opholde sig i
selve salen.
Sportshal med trækonstruktion og åben facade
Oberwaldschule - Tyskland

Yoga-studie

Lysindtag både oppe og nede
Siobhan Davies Dance Studio - London
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Terasse

Glasdøre
Depotniche

Træværksted

Mobile skabe med
skydeporte

MULTIHUS

Bordtennis

Maleværksted
HC omkl.
og toilet
Reolvæg med glas

Skabe

Omkl. og
toilet
Omkl. og
toilet

Kontor

The-køkken

Omkl. og
toilet

Bordfodbold og
airshuffle
Garderobe
Flugtvej

udsnit af plan 1:100

Musik
Foldevæg
Diskotek,dans,
wii, lounge

multihuset
For at styrke Vodskov Hallen som lokalt samlingspunkt flyttes Multihuset med
junior- og ungdomsklub til hallen og integreres på en sådan måde, at faciliteter
kan dobbetudnyttes i højest mulig grad.
Multihuset er indrettet med nogle af de samme type rum og faciliteter som der
er i det nuværende hus: Samling, værksted, krearum, musik/dans/diskotek,
wii-rum, tekøkken, garderobe og kontor. Toiletter og personalefaciliteter samt
udendørs faciliteter som basketbane og boldbaner deles med hallen.
Multihuset placeres ved den akse der binder hele anlægget sammen og
bidrager dermed til at skabe liv og aktivitet i hele anlægget. Det placeres
ved den nordlige ende af forløbet, og kan fungere som selvstændig celle men
også, på varierende vis, anvendes sammen med hallens øvrige faciliteter.
Der er to grader af adgang til Multihuset sfunktioner:
Aktivitetsområdet, toiletterne og garderoben tænkes at være åbne og frit
tilgængelige når hallen er åben. De kan benyttes af både Multihusets og
hallens brugere, fleksibelt og uden booking.
De mere specialiserede rum tænkes at være aflåst, når de ikke anvendes af
Multihuset. Aftenskoleaktivitet eller lignende kan naturligvis foregå hvis det
aftales med Multihuset.
Denne opdeling af huset giver den størst mulige fleksibilitet og mulighed for
dobbeltanvendelse. Ideen er at bruge så mange rum som muligt, i så stor en
del af døgnets timer som muligt - til gavn for Vodskovs borgere.

Boglandskab med indbygget rutschebane

Vinduesnicher og rum man kan sidde i
Folkeskole, Riddel Arckitecture

ARKITEKTUR
Multihusets facade ud mod Brorsonsvej udgøres af en reol i varierende dybder
som integrerer arbejdsborde, samværsnicher og opbevaringsplads i det store
samlings- og aktivitetsrum. Mod vest kan der være åben rumlig forbindelse
med Krea-afsnittet, mens musik- og danserummet er mere aflukket.
Tekøkken og garderobe er åbne nicher i aktivitetsområdet, mens kontoret er
placeret i zonen ud mod vejen.
Værkstedet tænkes opført i forbindelse med den nye depotbygning ved hallens
sydlige ende.
På fælleden ud for krearummet anlægges en aktivitetsplads som indrettes
særligt med henblik på de unge i multihusets junior- og ungdomsklubber.

View fra Multihuset
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Aftenview - Den nye Vodskov Hal set fra nordøst

MATERIALER
Facader og materialer
De nye tilbygninger til Vodskov Hallen skal fremstå som en komposition af
enkle og lette æsker der åbner sig mod byen.
De tænkes udført som lette konstruktioner i træ, med facader i energiglas
kombineret med robuste og vedligeholdelsesfri Steniplader i lyse nuancer på
de lukkede sider. De store glaspartier mod øst og nord udføres i træ/alu, og
skal detaljeres, så de spiller sammen med træreolerne indenfor. Det er vigtigt
at der ikke anvendes spejlende glas, så aktiviteterne inde i huset også om
dagen er synlige udefra. Mod vest løses solafskærmningen i stemningssalen
delvist af vandrette reollameller.
Tagene udføres i tagpap med kileopbygget fald mod udvendige nedløb.
Indenfor fremstår hovedkonstruktionerne i træ synlige, mens vægge og
lofter holdes i lyse farver. Gulvene udføres som indfarvede gummigulve med
farveskift der markerer de enkelte funktionszoner i huset. I salen udlægges et
sportsparketgulv.
Bæredygtighed
Hele byggeriet sigter mod at give et bæredygtigt løft til det samlede anlæg.
Det sker dels ved optimering af arealforbruget gennem bedre udnyttelse af
de eksisterende arealer, dels ved at sikre et højt niveau af dagslys i de nye
bygninger, der minimerer behovet for kunstig belysning i dagtimerne.
Samtidig er de store åbninger vendt mod øst og nord så der ikke skal bruges
energi på køling. Nybyggeriet tænkes opført i genanvendelige materialer og
med en høj isoleringsgrad der sikrer et lavt energiforbrug.

Eksempel på brug af steniplader. Daginstitution i Aalbæk

Kerto-træ

En indre facade opbygget af træ-”reoler”
Kvartershuset Jemtelandsgade, Dorthe Mandrup Arkitekter
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Den eksisterende hal

eksisterende forhold 1:300

aktivitetsrum/
møde

café

køkken
kontor

depot
foyer
udendørs
depot

HALLEN

garderobe
HWC
toiletter

omkl.

omkl.

omkl.

omkl.

omkl.

31

