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VISION

1: By greb
Én akse, centralt i Stavtrup, skal skabe et fælles, centralt
idræts- og fritidstilbud på tværs af byen. Aksen skal forbinde
Højvangskolen med den kommende Multihal, og derfra skal den
forbinde videre til Brabrandstien og Brabrandsøen. En akse, der
- med aktive, fysiske nedslag ved stier, i skove, ved eksisterende
og kommende idrætsfaciliteter og ved vandet - iscenesætter
den aktive fritid i Stavtrup og omegn, hvad end det er voksne på
løbetur, ældre på gåtur eller børn, der er på udflugt med klassen
eller børnehaven.
Midt i aksen, imellem vandet og skolen, vil den nye multihal, omkranset af sportsfaciliteter, være placeret som et knudepunkt
centralt i Stavtrup.

2: Bygningsgreb
En simpel, rationel og ikonisk bygning skal samle Stavtrups
mange idræts- og fritidstilbud under ét tag. Bogstaveligt talt.
At placere forskellige funktioner tæt resulterer ikke nødvendigvis i samhørighed, men at placere dem i én bygning, under én
tagflade, på ét gulv skaber alle grundforudsætningerne for et
nyt idrætsfællesskab i Stavtrup. Vi vil skabe en bygning, der på
enkel og klar vis knytter sig til alle udefaciliteter, og som med en
aktiv kantzone udvisker skellet mellem indendørs- og udendørs
sport.
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M U LT I H A L L E N S N Æ R O M R Å D E

H Ø J VA N G S K O L E N O G S TAV T R U P I D R Æ T S A N L E G I D A G

ÅBNE FORBINDELSER TIL OMGIVELSENE OG BRABRAND SØ

At skabe en multihal for at samle idræts- og fritidstilbud under
ét, er en fantastisk måde at knytte en by og dets nærområde
tættere sammen. Det er vigtigt, at folk kan mødes og på den
måde fastholde og udvikle bekendtskaber og venskaber.
Vi ser et kæmpe potentiale i at placere den nye multihal netop ved Stavtrup Idrætsanlæg. Her kommer den til at ligge midt
i byen, på linjen mellem skolen og Brabrandsøen. På længere
sigt kan der udvikles en decideret aktivitets- og fritidsakse midt
gennem byen. Ved at skærpe markeringen af stiforbindelsen
mellem skolen og idrætsanlægget, ned til Brabrandstien og
Brabrandsøen - og tilføje lege- og bevægelsesredskaber, bænke,

parkourbaner, bålpladser, kajak og kanoskur, bro osv. - kan man
på simpel vis aktivere alle aldre og hele byen. Det er oplagt at
knytte idrætsanlægget, og dermed også den kommende multihal, direkte op på Brabrandstien ved at tilføje en forbindelse
forbi Søholm Haveforening, rundt om fodboldbanerne, over
multihallens ankomstplads og tilbage mod Brabrandstien.
Der er mange muligheder for at skabe noget helt unikt i
Stavtrup. Vi anser projektet om en multihal som en kickstart
til noget endnu større, som vil være med til at brande byen
fremadrettet!
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AKTIVITETSBÅND

SØ H O L M , KA JA K- K LU B

S KOV E N S O M F R I A R E A L

Å R H U S F R I S KO L E
S TAV T R U P M U LT I H A L

S KOV E N S O M F R I A R E A L

H Ø J VA N G S K O L E N

5

M O R FA R - PA R K

P - PLADS

N Y KU N STG RÆ S

GRÆSBANE

-BANE

LØBE, FODBOLD,
BASKET - BANE

E N N Y O G S T Ø R R E M U LT I H A L

SYNERGI MELLEM UDEAREALER OG

I E KS I ST E R E N D E KO N T E KST

M U LT I H A L L E N

UDEAREALER
Landskabet omkring Stavtrup Multihal skaber rammer og muligheder for møde og aktivitet hele året rundt. Principperne for
programmeringen af udearealerne er enkle og tager udgangspunkt i det eksisterende landskab. Den nye indkørsel, som ligger
samme sted som den eksisterende, danner en akse op til den
nye multihal.
Syd-vest for multihallen, ligger p-arealet, vareindleveringen,
busholdeplads og cykelparkeringspladser. Her håndteres også
vareindlevering og afhentning af affald. Den eksisterende vej
og parkeringsplads bevares og gives et grønnere udtryk ved at
placere nye træer mellem parkeringsbåsene. Den eksisterende
stiforbindelse op til multihallen bevares og suppleres med cykelpareringspladser i et grønt bånd mellem kørevej og sti.
Øst for dette ligger sports- og aktivitetspladsen, som er omkranset af en ny grøn ryg, dannet af den jord, der graves væk
under den nye multihal. Ryggen danner en visuel buffer mellem
parkering og sportsplads. Det er også den, der skaber rum og

nicher på pladsen med forskellig grad af åbenhed og orientering.
Centralt på den nye sportsplads ligger løbebanen, som forbinder de forskellige aktiviteter som udefitness, trampolinspring,
multibaner, basket og fodbold for de mindste. Løbebanen flankerer parkeringsarealet og er med til at give dette liv og aktivitet. Fra løbebanen er der videre forbindelser ud på græs og
grusbelagte stier, der går omkring multihallen og forbi Morfar
Park, den nye kunstgræsbane og forbinder sportspladsen med
Brabrandstien, søen og skoven.
Fra multihallens store sammenbindende gulv forbindes landskabet til huset via store træ-dæk, der danner opholdsterrasser. Mod syd får man herfra udsigt over de nye sportsbaner og
mod nord over Morfar Park og den nye kunstgræsbane og de
resterende træningsbaner. Mod nordvest udnyttes det eksisterende terrænspring til at skabe tribunepladser med udsigt over
sportsbanerne.
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På klubstævner eller på gameday - hvor Stautrup IF’s seniorer møder konkurrenterne i serie 3 og 5 - kan
man fra caféen nyde udsigten over Morfar Park, der ligger rammet ind af de store, nordlige vinduespartier. For et bedre overblik over kampen, kan man også bevæge sig på 1. sal hvor en stor terrasse skærer
sig ind i taget foran møderummene.
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KONCEPT

Vi har tegnet et åbent og imødekommende hus, hvor fællesskab
og synlighed spiller en central rolle. Det har vi gjort ved at arbejde målrettet mod at skabe nyt, aktivt knudepunkt i Stavtrup.
Det bliver ikke kun et sted for de forskellige idrætsforeninger i
området, men i høj grad også for borgerne i området.
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OMKLÆDNING
FORSAMLING

Ved fysisk at knytte, ankomst, cafe og Lille Hal sammen, og udviske grænserne imellem dem, opnår vi et fællesområde på over
1000 m², hvor man nemt kan overskue hele bygningen, kollegaerne, familien og kammeraterne.
Vi tager udgangspunkt i at skabe et hus for alle. Derfor etableres
en ubrudt gulvflade, hvorpå de forskellige områder, funktioner
og haller placeres optimalt i forhold til daglig brug. Henover
etableres et enkelt og markant tag på en klassisk halkonstruktion i f.eks. limtræ. Gulvet, taget og ikke mindst den synlige konstruktion bliver de tre tydelige grundelementer i multihallen,
der arkitektonisk binder alle sports-, idræts- og fritidsaktiviteter
sammen. Kongstanken er, at man med få tydelige grundelementer opnår en høj grad af rationalitet samt fleksibilitet – og dermed i bund og grund et langtidsholdbart projekt, økonomisk
såvel som arkitektonisk.

KØKKEN

Der ligger et kæmpe potentiale i, at den nye multihal har kontakt til, og samtidig binder, alle udefaciliteterne sammen. På den
måde skabes et anlæg, hvor alle brugere og borgere mødes.
Derfor samler vi alle indendørsfunktionerne under ét tag. Ét
tag, der spænder på tværs af grunden, fra Morfar Park til træningsbanerne. Dermed opdeles området i to zoner, så sportsanlægget får en decideret fodboldafdeling mod nord og en ny
ankomstplads, samt aktivitets- og træningsanlæg for de mindste, mod syd og Søholmvej.
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AKSONOMETRI
En aktiv facade
Man ankommer til Multihallen ved at passere under det store
tagudhæng, som danner en overdækket aktivitetszone hele vejen rundt om bygningen. En overgangszone mellem de udearealerne og hallerne samt caféen indenfor. Kantzonen er rundt
om bygningen tilpasset de nære miljøer, så der mellem fodboldbanerne og omklædningsrummene er støvlevask og bænk til
skoskift. Ved cafeen er der et udendørs cafémiljø, der flyder
sammen med siddetrappen ned mod Morfar Park. Generelt er
det overdækkede areal indrettet til aktivitet, med mulighed for
f.eks. cross-fit, bouldering, leg, motorik og bevægelse. Lige så
vigtigt er det også et areal i ly for regn og blæst grundet de
store skiver, der står som vindbrydere ned langs facaderne. Her
kan eksempelvis forældre opholde sig, mens børnene træner,
eller børnehaven/skoleudflugten kan lave aktiviteter, hvis regnen pludseligt falder.

14

8

15

7

9
10
3

4
5
2

13

12
16
6
11
1

11

01.

Store Hal

02.

Forsamlingslokale

03.

Storkøkken

04.

Omklædningsrum (personale)

05.

Omkledningsrum (sport)

06.

Dommeromklædning

0 7.

Mødelokaler

08.

Klublokale (SIF)

09.

Kontorer

10.

Te k n i k r u m

11.

Depotrum

12.

Lille Hal

13.

Indgang

14.

Fitness

15.

Te k ø k k e n

16.

Va s ke r u m

FORSAMLING

KØKKEN

OMKLÆDNING

LILLE HALI

VASKERUM .
TEKNIK .

STORE HAL

DEPOT .

MØDE - OG
KLUBLOKALER

MULTI

FITNESS

OMKLÆDNING

FORSAMLING/
KLUB ETC.

KONTOR

FITNESS

MINIHAL
DEPOT ETC.

KØKKEN

MØDELOKALER P L A N - 1 . 4 0 0

PLAN NIVEAU 00
Foyer og Multihal
Fra den overdækkede og imødekommende ankomst står man i
foyeren med overblik over alle Multihallens funktioner. Man kan
herfra se direkte ind i caféen, op ad trappen til fitness og møderum, ind i Lille Hal og til den tydelig markerede indgang til Store
Hal med håndboldbane og tribune. Det er her, man får første
indtryk af, alt er samlet under ét tag - kun adskilt af den skulpturelle klatrevæg, hvorpå børn og voksne udfordrer sig selv og
hinanden i at blive Stavtrups hurtigste klatrer.
Cafeen er multihallens centralnerve. Her mødes man til et stykke
frugt i det daglige, booker baner, møderum og omklædningsrum.

Men caféen kan meget mere end det. Med sin fleksible indretning og mulighed for underinddeling er der også faciliteter til
generalforsamlinger, borgermøder, borgercaféer osv. På klubstævner eller på gameday - hvor Stautrup IF’s seniorer møder
konkurrenterne i serie 3 og 5 - kan man fra caféen nyde udsigten
over Morfar Park, der ligger rammet ind af de store, nordlige
vinduespartier. Bag caféens trofævæg ligger køkkenfaciliteter
med tilhørende omklædnings- og kontorfaciliteter samt vareindlevering og affaldsgård, som er integreret i husets vestgavl.
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HAL

SCENARIER FORSAMLINGSLOKALER

V E R S I O N 1 : M E S S E / S TA N D 4 1 5 M 2

V E R S I O N 2 : T I L STØ R R E FO R SA M L I N G E R 24 0 M 2
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VERSION 3: MINDRE SELSKABER 175/60 M2

Plaza’en formidler forbindelsen og
sammenhængen mellem bygninger og landskab.
På Plaza’en forsætter landskabet belægningen
ind gennem bygningen og ud i Studiehaven.
Grebet er både med til at byde folk velkommen,
og inspirerer samtidig husets brugere til at
benytte udearealerne i undervaisningen.
Plaza’en begrønnes med to store skår i den
støbte beton; Her møder pladsens skala den
menneskelige. I tørvejr kan de triangulerede
fordybninger bruges til ophold. Ved regnskyl
fungerer fordybningerne som regnbede
med naturlig nedsivning. Ved 1-, 5- og 10-års
hændelser fungerer de som forsinkelsesbassiner
til aflastning for kloakkerne (med et samlet
rumfang på 280 m3).

Fra den overdækkede og imødekommende ankomst står man i foyeren med overblik over
alle multihallens funktioner. Det er her, man får første indtryk af, alt er samlet under ét tag - kun
adskilt af den skulpturelle klatrevæg, hvorpå børn og voksne udfordrer sig selv og hinanden i at
blive Stavtrups hurtigste klatrer.
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PLAN - 1.400

PLAN NIVEAU 01
Første sal er indrettet overskueligt og åbent med møderum og
klublokale på en balkon ind mod Lille Hal. Herfra kan man både
overskue livet i hallen og har på samme tid udsigt over fodboldog tennisbanerne mod nord. Alle møderum og klublokalet på
første sal har ydermere adgang til en stor tagterrasse mod nord,
der til kampe kan fungere som en VIP-terrasse.
På modsatte side af trappen ligger fitness og hold-/spinninglokale, som er lettere afskærmet for at undgå støj ud i de andre
fællesarealer. Fitnessområdet er mod syd indrettet med egen
stor terrasse, som giver mulighed for at man i godt vejr kan lave
holdaktiviteter i det fri. Mod vest er der en nærmest zen-agtig
stemning med udsigt direkte ind i trækronerne fra udstrækningsarealerne.

Lille Hal ligger som et åbent område i direkte tilknytning til
omklædning, café og Store Hal. Den unikke placering gør Lille
Hal til et aktivitetsomdrejningspunkt for hele multihallen. Her
møder alle hinanden på vej til og fra aktiviteter. Lille Hal bærer
tydeligt præg af at være et multirum. Med fast springgrav i den
ene ende, mulighed for klatring i den anden og et stort, åbent
sportsgulv imellem kan man lave stort set alt her.
Mellem Lille Hal og Store Hal ligger depoterne med adgang fra
begge sider. Man kan således nemt flytte aktiviteterne mellem
de to haller.
Store Hal er dimensioneret efter internationale håndboldforskrifter, og med tribuner på begge sider af banerne er rammen
sat for hjemmeholdets kampe, gymnastikopvisninger, badmintonstævner byens fastelavnsarrangement eller måske et stort
overdækket loppemarked.
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HAL

SNIT OG FACADE

SNIT DD - 1.400

FAC A D E M O D SY D - 1 . 4 0 0
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Lille Hal ligger som et åbent område i direkte tilknytning til omklædning, café og Store Hal. Den unikke placering gør Lille Hal til et aktivitetsomdrejningspunkt for hele multihallen. Her møder alle hinanden på vej til og
fra aktiviteter. Lille Hal bærer tydeligt præg af at være et multirum.
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SNIT

SNIT BB - 1.200

SNIT CC - 1.200
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SNIT AA - 1.200

KO N S T R U K T I O N O G M AT E R I A L E R
At skabe en simpel og økonomisk rationel bygning ser vi ikke
som en hindring for at skabe unik arkitektur. Tværtimod! Et
stærkt arkitektonisk greb, gode materialer og fleksibelt brug ser
vi nemt gå hånd i hånd med ønsket om at skabe et økonomisk
bæredygtigt projekt. Vi vil skabe et langtidsholdbart projekt,
både hvad angår arkitektur, men i høj grad også drift, som vi erfaringsmæssigt ved, er et nøgleparameter for idrætsforeninger
og lokalsamfund.
Vi har valgt at tage udgangspunkt i en simpel halkonstruktion,
som kan være i limtræ eller stål for at skabe et rationelt og økonomisk grundlag for Multihallen. Taget og hovedkonstruktionen
samles på et samlende, robust gulv med en slidflade med lavt
vedligehold.

De to sportsbaner, i henholdsvis Lille Hal og Store Hal, udføres
som et sportsgulv og vil på den måde skille sig ud og tydeligt
markere, hvor man går, og hvor man dyrker sport.
Få synligt tunge vægge placeres mellem hallerne og omkring
omklædningsrummene, samt mellem køkkenet og cafeteriet,
for at opnå en bedre lyd og brandadskillelse, hvilket understøtter oplevelsen af få bygningselementer under ét samlende tag.
Ydervægge kan evt. opføres som lette, isolerede vægge og kan
beklædes med et holdbart materiale med lavt vedligehold.
Taget skal som et primært arkitektonisk element beklædes, så
det fremstår tydeligt og lyst - f.eks. i zink. Som læ-givende element, og som støtte for tagudhænget mod nord og syd, placeres evt. skiver beklædt med trælister som en varm kontrast til
det lyse zinktag.
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En simpel, rationel og ikonisk bygning skal samle Stavtrups mange idræts- og fritidstilbud under ét tag.
Bogstaveligt talt. At placere forskellige funktioner tæt resulterer ikke nødvendigvis i samhørighed, men at
placere dem i én bygning, under én tagflade, på ét gulv skaber alle grundforudsætningerne for et nyt idrætsfællesskab i Stavtrup.
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AREALSKEMA

Antal

Store Hal
Lille Hal
Forsamlingslokale
Storkøkken
Omklædningsrum (personale)
Omklædningsrum (sport)
Dommeromklædning
Mødelokaler
Klublokale (SIF)
Kontorer
Teknikrum
Depotrum
Indgang/Vindfang
Fitnessrum
Fitnesskontor
Tekøkken
Vaskerum

2

1
1
1
1
1
8
2
4
1
2
1
4
1
1
1
1
1

m brutto
1500
800
365
255
50
450
25
150
75
50
150
145
110
300
55
15
20
4515

I alt
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# S TAV T R U P M U LT I H A L # H A LTAG E T
# TAG 1 # S TAV T R U P U N 1 T 3 D # M U LT I L A D E N
# BA L LA D E N # B O L D PÅ P LÆ N E N
# O N E R O O FO N E F LO O R # S TAU T R U P I F
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