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Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - introduktion.

Et Trailcenter i Søhøjlandet
Trailcenter i Søhøjlandet er forankret i en brugerinddragelsesproces med involvering af et bredt udsnit af lokale brugere og interessenter og udarbejdet i samarbejde med Skanderborg Kommune, Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund.
Tanken med dette skitseprojekt er at etablere de første markante anslag i en
netværkstanke for flere trailcentrestationer i Søhøjlandet. Som en første etape
fokuserer dette projekt på de grønne aktiviteter som typisk foregår i skoven ved at
etablere en station ved Sletten P5, Ry og en station ved Ry Hallerne / Siim Skov.
Som en del af en anden etape peges specifikt på Knudhule, Skimminghøj og Sdr.
Ege som stationer, der knytter sig til blå aktiviteter ved, I og på vandet. På sigt er
det meningen at flere stationer skal komme til i netværket og friluftslivets bredde
skal forankres bredt i Søhøjlandets natur og landskab.
Brugerinddragelsesprocessen har lært os er at det er afgørende at en trailcenterstation ligger tæt ved aktiviteterne og sporene I Søhøjlandet har man mangfoldige og
attraktive forhold for friluftsaktiviteter og derfor er netværkstanken afgørende.
Trailcenterstationerne skal tage afsæt i de aktiviteter de omfavner men også være
et mødested der inviterer inden for på tværs af aktivitet og interesse. Det er oplagt
at en trailcenterstation gør det muligt at opdage nye, samt kombinere flere aktiviter. Eksempelvis kan en tur i skoven på mountainbike forlænges af en vandretur i
skoven hvor naturen udforskes på anden vis og der måske samles bær og svampe
til et måltid der tilberedes ved Trailcenterstationen. Dagen afsluttes med en løbetur til søen for at svømme med efterfølgende overnatning i shelters i området.
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Side 2

Trailcenter i Søhøjlandet /
Oversigtsbillede - Placering.

Trailcenter - Sletten P5

Trailcenter - Siim Skov / Ry hallerne
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Side 3

Trailcenter i Søhøjlandet /
Opgavens grundlag - Lokale og Anlægsfonden & Danmarks Idrætsforbund.

Danmarks Idrætsforbund og Lokale og Anlægsfonden går sammen om fem
eksempler på bygninger, der kombinerer klubhus, depot og mødested.

”Sammen skaber de rundt omkring i Danmark fem eksempler på bygninger, der kombinerer klubhus, depot og mødested ude i naturen.”
*Uddrag af pressemeddelselse fra Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund.
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Side 4

Trailcenter i Søhøjlandet /
Opgavens grundlag - 5 eksempelprojekter i Danmark.

Silkeborg
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Hallingskoven
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Side 5

Trailcenter i Søhøjlandet /
Opgavens grundlag - Lokale og Anlægsfonden & Danmarks Idrætsforbund.

Om Danmarks Idrætsforbunds motivation for at indgå i partnerskabet,
siger bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund, Niels-Christian Levin
Hansen:

”Vi vil udvikle faciliteter, der er målrettet
idrætsudøverne”
Direktør i Lokale og Anlægsfonden, Esben Danielsen, siger:

”Vi er meget optaget af at udvikle engagerende faciliteter til aktivt udeliv, hvor brugergrupper kan mødes på tværs og inspirere hinanden til at bruge naturen aktivt og dyrke det
sociale.”
*Uddrag af pressemeddelselse fra Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætsforbund.
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Interessenter og brugergrupper - Aktiviteter på tværs af alder, puls og intensitet.

På to ben....
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På to hjul....

På eller i vandet....

Side 7

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterets placering - Brugernes udsagn!

”Et Trailcenter i Søhøjlandet
skal ligge tæt på sporet.”
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Side 8

Trailcenter i Søhøjlandet /
Workshop I - Brugernes forslag til Trailcenterets placering.
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Side 9

Trailcenter i Søhøjlandet /
Strategi - Trailcenteret etableres som et netværk.
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Side 10

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Netværket.

Et Trailcenter i Netværk
Søhøjlandet og området omkring Ry fremstår som mulighedernes land og allerede i dag eksisterer
et netværk af spor i landskabet. Det bakkede morænelandskab er karakteriseret af store skove, åbne
enge og græsarealer og søerne hvoraf flere forbindes af Gudenåen. Landskabet faciliterer allerede
idag et mangfoldigt idræts- og friluftsliv og området har en næsten magisk tiltrækningskraft på
dets brugere. Ry ligger centralt i Søhøjlandet og er derfor et oplagt arnested for det aktive udeliv.
Søhøjlandet og Ry er netop derfor udvalgt som et af fem steder i Danmark hvor Lokale og Anlægsfonden og Danmarks Idrætforbund støtter udviklingen af eksempelprojekter, såkaldte Trailcentre,
der understøtter idrætten og det aktive udeliv. En idræt og et udeliv der udfolder sig under åben
himmel på spor, eller som de kaldes trails, i landskabet. Disse trails er ofte den primære forudsætning for udfoldelse af en aktivitet. Det er således sjældent, at eksempelvis trailløbere, mountainbikere eller orienteringsløbere har et sted at mødes, at varme op eller afslutte en træning og dele
dagens erfaringer. Et Trailcenter skal bla. være et mødested der knytter bånd på tværs af aktiviteter
og interesser.
Det særlige ved Søhøjlandets landskab er, at der ikke blot er tale om grønne trails. Området og dets
friluftsliv har en historisk tilknytning til vandet - søerne og Gudenåen - de blå trails. Aktiviterne
knyttet til de blå trails er i mange tilfælde veletablerede og der er gennem en årrække arbejdet på at
udfolde Gudenåens og oplandets rekreative potentiale igennem Gudenåsamarbejdet. Det er derfor
også oplagt, at der i arbejdet med et Trailcenter i Søhøjlandet knyttes bånd imellem de grønne og
blå trails.
Der er således i den forudgående brugerinddragelse og afklaring af Trailcenterets placering
arbejdet med at inddrage såvel de grønne som de blå trails i projektet. Dette arbejde har resulteret
i en strategi hvor et Trailcenter i Søhøjlandet ikke blot knytter sig til en enkelt fysisk placering,
men tænkes som et netværk af flere stationer i landskabet. Stationer der knytter sig specifikt til de
enkelte trails grønne som blå.
Strategien kan således tage højde for at alle trails ikke har samme udgangspunkt eller krydser i ét
punkt. Den kan ligeledes tage højde for, at ikke alle aktiviteter kan eller skal faciliteres på samme
niveau og tilpasses de aktuelle behov station for station. Sidst men ikke mindst kan strategien for
et Trailcenteret i Søhøjlandet skaleres, udfoldes i etaper og udvikles over tid.
Der er med udgangspunkt i brugerinddragelsen udvalgt 5 placeringer i og omkring Ry, placeringer
der alle har potentiale og givne forudsætninger for at udgøre en station i Trailcenter i Søhøjlandet.
De 5 placeringer rummer forskellige forudsætninger og muligheder - enkelte har allerede velfungerende faciliteter der understøtter aktiviteter på stedet og andre har primært stedet og dets terræn
som forudsætning. De 5 placeringer er….
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Side 11

Trailcenter i Søhøjlandet /
Netværket - Indbyrdes afstande.

Sletten P5
Knudhule
Sdr. Ege
Skimminghøj
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Siim Skov / Ry Hallerne

Side 12

Trailcenter i Søhøjlandet /
Netværket - Spor og forbindelser.
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Side 13

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - De 5 placeringer.

Sletten P5
Parkeringpladsen P5 ved FDF Friluftscenter Sletten nær Himmelbjerget er blot en parkeringsplads.
Stedets primære forudsætning er dets enestående kupperede terræn med mange højdemeter og
fladefærdsel der tillader færdsel i skovbunden hele døgnet, året rundt. Dette gør P5 til et oplagt udgangspunkt eller mødested for brugere inden for aktiviteter som trailløb, orienteringsløb, vandring,
ridning og mountainbike mm. P5 er særligt kendt for MTB sporet Danmarks Tag, der er skabt i
offentligt-privat partnerskab imellem FDF Friluftscenter Sletten, Skov og Naturstyrelsen, Idrætsefterskolen samt lokale mountainbikeklubber.
Siim Skov / Ry Hallerne
Ry Hallerne ligger centralt nær de nye boligområder i Kildebjerg og den statsejede Siim Skov,
hvor en lokal sporbyggergruppe bygger MTB-spor i samarbejde med Naturstyrelsen og kommunen. Ry Hallerne besidder som et veletableret idrætscenter en række faciliteter der også er relevante for outdoor-idræt og et aktivt udeliv og fungerer allerede idag som mødested for mange brugere
af området trails, eksempelvis er der indrettet 3 såkaldte Pulszoner i tilknytning til afmærkede
vandre- og løberuter - kaldet Pulsparken.
Havnen i Ry / Skimminghøj.
Området ved Skimminghøj og Havnen i Ry knytter sig til aktivteter på vandet og er idag udgangspunkt for såvel kommercielle aktivteter som en række klubaktiviteter udviklet af Ry Roklub og Ry
Marina. Området ved Skimminghøj er udpeget som et Gudenåkrydsningspunkt og har gennem 30
år været officiel kanoteltplads og området har således en central placering i forhold til oplevelser
på Himmelbjergsøerne og Gudenåen. Med åbningen af Himmelbjergruten er Skimminghøj koblet
direkte på det overordnede stinet omkring Himmelbjergsøerne og bla. vandrere og cykelturister
knyttes således også til området.
Sdr. Ege Strand
Området ved Sdr. Ege knytter sig til aktivteter i vandet. Stedet benyttes af eksempelvis åbenvand-svømmere, dykkere og vinterbadere, men er også aktuelt for SUP boards mm. og er ligeledes
et rekreativt opholdsted. Sdr. Ege er faciliteret af et grønt partnerskab med toiletter, omklædningsrum, brusere, formidling og aktivitetsmuligheder på de offentlige arealer som f.eks. diskgolf,
slacklines, beachvolley, petanque m.v. Endvidere er til området koblet en udeskole og et solcelledrevet skoleskib. Projektet har modtaget Skanderborg Kommunes arkitekturpris.
Knudhule Strand
Badestranden ved Knudhule er med sit blå flag en af de mest velbesøgte søbade i Søhøjlandet.
Området knytter sig som Sdr. Ege primært til aktiviteter i vandet og benyttes af eksempelvis
åbenvand-svømmere, dykkere og vinterbadere, men er også aktuelt for SUP boards mm. Knudhule
er faciliteret af et grønt partnerskab med nye kreative bade- og bådebroer med fokus på tilgængelighed for alle, nye picnicområder med grill samt formidling af området. Projektet har modtaget
Skanderborg Kommunes handicappris.
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Side 14

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Netværkets udvikling.

Udvikling af netværket
De 5 placeringer tænkes i helhed som stationer i det netværk, der udgør et Trailcenter i Søhøjlandet. Placeringerne rummer alle potentialet for at kombinere idrætten og det aktive udeliv, og det
er således intentionen, at der under det nuværende samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og
Danmarks Idrætforbund udvikles projekter i en første etape på 2 af de 5 placeringer. Projekterne
skal ud over deres egenværdi også eksemplificere en fremgangsmåde for indragelse af fremtidige
projekter i netværket Trailcenter i Søhøjlandet. Projekter på de øvrige 3 kendte placeringer kan
udvikles i efterfølgende etaper og kan evt. bygge videre på nye eller allerede etablerede grønne
partnerskaber. Projekterne i fremtidige etaper bør udvikles med udgangspunkt i erfaringerne og
eksempelværdien fra første etape. De to projekter der udvikles i første etape er projektet på Sletten
P5 ved Danmarks Tag og projektet ved Ry Hallerne og Siim Skov. De to projekter tager hver sit
udgangspunkt for etablering af en station i netværket - Trailcenter i Søhøjlandet.
Trailcenteret på Sletten P5 ved Danmarks Tag skal skabe nye faciliteter, hvor der ikke er nogen i
forvejen og vil således skabe helt nye muligheder for de mange brugere, der allerede i dag valfarter til området og dets helt unikke kupperede terræn. Trailcenteret vil udgøre et mødested med
toiletter, omklædning, grejdepot mm. og vil således kunne samle brugere på tværs af aktiviteter og
interesser. Brugere hvis veje i dag ikke nødvendigvis krydses i den store skov. Trailcenteret ved
Sletten P5 og Danmarks Tag bidrager således til udvikling af en outdoor-idræt i hastig vækst og
brugergrupper, der ikke idag har faciliteter knyttet til udøvelsen af deres idræt.
Trailcenteret ved Ry Hallerne og Siim Skov placerer sig i en urban kontekst og vil knytte sig tæt til
Ry Hallernes allerede eksisterende faciliteter. Det er således et fysisk mindre projekt, men med et
stort potentiale. Trailcenteret skal knytte outdoor-idræt til Ry Hallerne og formidle et aktivt udeliv.
Ry Hallerne er et veletableret idrætcenter, der over mange år er opbygget omkring den traditionelle
idrætshal, fodboldbane og foreningskultur. Trailcenteret ved Ry Hallerne og Siim Skov markerer
således også mødet mellem den organiserede og uorganiserede idræt og vil således bidrage til at
udvikle idrætten med udgangspunkt i allerede eksisterende faciliteter.
De projekter udvikles med en arkitektonisk samhørighed for øje og med potentialet for at arkitekturen og dens genkendelighed kan videreføres og udvikles i nye projekter i netværket - Trailcenter
i Søhøjlandet. Det er således vigtigt, at der i netværket etableres en høj genkendelighed og samhørighed ikke blot i kommunikationen og skiltningen. Men også i arkitekturen og dens indpasning i
omgivelserne og de aktiverer de aktiviteter, der udspiller sig i Trailcenterets stationer.
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Side 15

Trailcenter i Søhøjlandet /
Workshop II - Fokuspunkter fra dialogen med brugere og interessenter.
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Et Trailcenter i Søhøjlandet skal
kombinere idræt og friluftsliv.

Et Trailcenter i Søhøjlandet skal være et udgangspunkt for
aktivitet og et opholdssted for hele familien.

Et trailcenter i Søhøjlandet skal tilbyde forskellige komfortniveauer.

Et trailcenter i Søhøjlandet skal tilbyde
introducerene faciliteter for brugerne.

Side 16

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Netværkets arkitektur.

Arkitekturen
Det arkitektoniske udtryk for Trailcenter i Søhøjlandet etableres med henblik på at opnå genkendelighed med et tydeligt og enkelt formsprog, der kan anvendes og tilpasses i flere situationer og
tilpasses specifikke funktionskrav for de enkelte trailcenterstationer uden at genkendeligheden går
tabt. Det er således vigtigt, at det arkitektoniske koncept kan skaleres, som det eksemplificeres i
projektet her. Men også at det kan tilpasses allerede eksisterende faciliteter og samle eksisterende
og nye faciliterer i én ny identitet med høj genkedelighed.
De gennemgående elementer i et Trailcenter i søhøjlandet er taget, der giver ly og læ omkring et
samlingssted for fællesskab. Elementerne er stærkt inspireret af områdets relation til friluftslivet.
Taget er et valmet tagprofil inspireret af mange eksisterende bålhytte og madpakkehytter i naturen.
Det valmede tag har en ikonisk form, men også den egenskab, at det er retningsløst og derfor kan
indtage forskellige proportioner uden at miste sin genkendelighed. Det valmede tag kan fremstå i
forskellige materialer som træspån, stål, zink, tegl og sågar som midlertidligt teltdug. Det kan således tilpasses specifikke funktioner, beliggenheder og relationer til allerede eksisterende byggeri.
Taget kombineres med samlingssted med relation til det taktile friluftsliv. Samlingstedet kan komme til udtryk i forskellige former og omfang - det kan være et åbent bålsted, en pejs, en vandpost
eller information og formidling om området og landskabet. Vigtigst af alt er, at det er et sted, man
samles ifbm. aktiviterne og de gode historier fra dagens oplevelser.
Taget og samlingsstedet er det gennemgående element i en trailcenterstation. De kan i sig selv
antage forskellige former og udtryk, men også skabe rum for et utal af faciliteter, der tilpasses den
enkelte stations behov og aktiviteter. Denne fleksibilitet udfoldes med genkendeligheden for øje
og understreger den enkelte stations plads i netværket Trailcentret i Søhøjlandet.
Det er således muligt med dette arkitektoniske koncept og dets elementer at skabe en større selvstændig og fuldt faciliteret station som ved Sletten P5. Men der er også muligt at skabe en mindre
station som den ved Siim Skov / Ry Hallerne. En station der integreres i Ry Hallernes allerede
eksisterende faciliteter.
Det vil også i fremtidige etaper være muligt at implementere det arkitektoniske koncept ved eksempelvis Skimminghøj, Knudhule og Sdr. Ege. Her vil det samle eksisterende og nye faciliteter
under en ny identitet under netværket Trailcenter i Shøjlandet
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Side 17

Trailcenter i Søhøjlandet /
Diagram - Arkitektonisk udtryk og koncept.
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Tag + ildsted.

Skalérbar og retningsløs.

Åben organisering.

Enkeltstående tag.

Klynge.

I skoven.

I byen.

Ved vandet.

På vandet.

Side 18

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Udvikling af eksisterende faciliteter

Udviking af eksisterende faciliteter
Det arkitektoniske udtryk for Trailcenter i Søhøjlandet er enkelt, genkendeligt og det arkitektoniske koncept kan skaleres og tilpasses specifikke funktionskrav for de enkelte trailcenterstationer.
I tilfælde hvor allerede eksisterende faciliteter ønskes indlemmet i netværket Trailcenter i Søhøjlandet, men faciliteteten iøvrigt er tidsvarende og en implementering af det arkitektoniske koncept
på bygningsniveau ikke er aktuelt, kan kan der på bygningsdels niveau eller ved simple tilføjelser
opnåes en samhørighed med det øvrige netværk.
Ved udvikling af allerede eksisterende faciliteter, bør følgende dogmer således efterleves.
•
•
•
•

•

•
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Der bør indarbejdes en fælles strategi for skiltning og information således at der ved hver
enkelt trailcenterstation kan opnås overblik over og information om det samlede netværk
Trailcenter i Søhøjlandet.

Der kan i forbindelse med eksisterende faciliteter opføres mindre informationsportaler i et
genkendeligt udtryk hvor eksempelvis det valmede tag anvendes i småt format.

Der bør ved indlemmelse af eksisterende faciliteter tænkes i komfortniveauer. Komfortniveauer for de enkelte funktioner og stationen som helhed. En tilføjelse kan således ske uden
sammenbygning for at skabe mellemrum og overdække.

Tilføjelser til og renoveringer af eksisterende faciliteter bør ske med udgangspunkt i Trailcenter i Søhøjlandets naturlige materiale palette. Materialerne tilpasses den aktuelle kontekst.
I naturen anvendes primært træ og beton. I en urban kontekst tilføje eksempelvis robuste
elementer af stål.
Opdatering af eksempelvis belægninger i forbindelse med omdannelse af en facilitet til en
trailcenterstation bør ske som stedstøbt beton og skabe en sammenhængende genkendelig og
anvendelig flade for faciliteten.
Ved udvikling af eksisterende faciliteter bør der indarbejdes et samlingsted som eksempelvis
ildstedet. Et sted brugerne samles og udveksler erfaringer og oplevelser.
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Trailcenterstation ved Sletten P5.

Sletten P5
Trailcenterstationen P5 på Sletten ligger i et terræn der giver vandrere, trailløbere, O-løbere og
mountainbikere mfl. optimale forhold for at udøve deres aktivitet og opleve naturen på tæt hold.
Forholdene er blandt de bedste Danmark. Samtidigt er området et knudepunkt for friluftsliv og
ejes af FDF som udfolder det aktive friluftsliv i området. Området er tilgængeligt for alle, og det er
pga. fladefærdsel muligt, at komme helt tæt på naturen ved også at bevæge sig uden for de trådte
stier. Denne trailcenterstation etableres fra bunden og bringer faciliteter for brugerne helt ud i skoven og tæt på sporene og indpasset med respekt for området.
Denne station består af 3 tage, der i en klynge danner et gårdrum, som åbner sig imod parkeringspladsen P5 og ankomsten til stedet via Bøgedalsvej. Klyngen af tage placerer sig på et plateau på
den åbne skråning, der stiger op fra vejen og parkeringspladsen og fortsætter ind i skoven. Placeringen sikrer en synlighed og indpasning i landskabet og samtidigt en udsigt fra stationen imod syd
og imod Himmelbjerget.
Under tagene placeres funktioner løsrevet fra hinanden, da dette sikrer bevægelse og åbenhed i alle
retninger og danner mellemrum mellem bygningskroppene. Organiseringen fortolker friluftlivets
varierende komfortniveauer, og man bevæger sig fra uderum til mellemrum, til under tag og til inderum. De tre tage er organiseret således, at det store tag mod sydøst rummer opholdsrummet med
køkken og ildstedet. Ildstedet er placeret under taget i overgangen mellem inde og ude og dette
kan bruges både indefra og udefra. Denne bygning er flankeret af servicebygningen, som indeholder lockers, toiletter, badekabiner samt sauna med udebruser. For enden af denne længe er der et
serviceområde for udstyr samt en vaskeplads, dette område orienterer sig imod sporene og skoven.
Overfor servicebygningen ligger depotbygningen som udover at indramme gårdrummets åbning
imod vejen og P5, indeholder grejdepot og depot for div. træningsudstyr.
Tagene har altid et udhæng omkring bygningskroppene og ofte et helt overdækket udeareal. Det
gør, at man alle steder kan kan opholde sig i læ og ly. Når to tage stødes sammen, som mellem
opholdsbygningen og servicebygningen, opstår der en udendøres korridor, som forbinder de to
bygninger overdækket men udendørs. Derved bruges det overdækkede uderum som fordelingsareal, når man skal fra en funktion til en anden, eksempelvis fra opholdsrummets fællesrum til
toiletterne. Dette danner en arkitektonisk disponering, der er simpel og samtidigt fleksibel og som
kan rumme både store og små grupper og forskellige aktiviteter samtidigt.
De tre tage står på en rektangulær betonplint placeret i landskabet på et plateauet på skråningen.
Fra vejen og parkeringspladsen til stationen, etableres en sti, der er universal tilgængelig og samtidigt bruges som introducerende og legende adgang. Parrallelt med stien etableres et decideret spor
for mountainbikes og trailløbere, denne er en fortsættelse af et sporforløb der etableres gennem
skoven bagved stationen fra nordvest. Dette etablerer et loop tæt på stationen og samtidigt som
en forbindelse til sporet Danmarks Tag og de attraktive forhold i skoven. Der etableres et område
for friluftsliv i skovbrynet ovenfor for stationen med bålplads. Området kan bruges til legeplads
og byggeplads for træningselementer, og der er udsigt mod Himmelbjergtårnet mod syd. Længere
nede mod bygningen etableres et område for udendørstræning. Området kan opbygges med faste
redskaber for udstræknings- og styrkeøvelser. Redskaberne udføres i træ og naturlige materialer.
Der er ligeledes indtænkt et område løse elementer, eksempelvis midlertidige forhindringer eller
plinte ramper mm. som kan opbevares i idrætsdepotet.
Denne trailcenterstation er udført i materialer der respekterer området og samtidigt er robust og
med minimal vedligehold. Tagene er alle trækonstruktioner beklædt med træspån. Tagene er båret
på træsøjler eller betonvægge. Imellem er der glaspartier, trælammelvægge, dørene er glaspartier
eller trædøre og gulve er beton. For at understrege det naturlige og robuste fremstår træet i naturfarve og beton som stedstøbt og udført i uhøvlet træforskalling.
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Side 20

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Ankomst via Bøgedalsvej.
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Side 21

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Oversigtsplan 1:3000
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Side 22

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Kig fra parkeringspladsen P5.
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Situationsplan 1:500
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Side 24

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Plantegning 1:100
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Side 25

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Facade mod sydøst 1:100
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Facade mod sydøst 1:100

Vaskeplads
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Facade mod sydøst 1:100

Funktionsbygning
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Opholdsbygning

Side 28

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Kig fra fællesrum mod overdække og gårdrum.
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Side 29

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Sletten P5 - Kig fra skovbrynet mod Himmelbjerget.
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Side 30

Trailcenter i Søhøjlandet /
Beskrivelse - Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov.

Ry Hallerne / Siim Skov
Trailcenterstationen ved Ry Hallerne eksemplificerer, hvordan det arkitektoniske koncept kan
udfoldes i netværkets variationer.
Hvor stationen P5 på Sletten er en destination, som folk fra hele regionen og endda landet besøger
så har Søhøjlandet også denne mere lokale lokation med gode spor lige op ad Ry by. Ry Hallerne ligger nær Siim Skov, hvor der pågår sporbyggeri til mountainbike og terrænet er oplagt og
brugt til trail-løb og andre friluftslivsaktiviteter. Der findes eksempelvis faste orieteringsposter for
O-løbere. Ved at lægge en station her introduceres friluftslivet for de mange brugere og gæster, der
kommer til hallerne. Man opnår gode muligheder for at kombinere aktiviteter på tværs af friluftsliv
og hallernes typiske aktiviteter.
Denne trailcenterstation har ved sit samspil med Ry Hallerne allerede dækket mange af de basale
facilitetsbehov. Derfor er denne station meget simpel i sit omfang og omhyggeligt indplaceret i
komplekset så den indpasser sig og samtidig fastholder en genkendelighed til det arkitektoniske
koncept.
Denne trailcenterstation er et enkelt tag, udformet som en længe som placeres med hallerne og parkeringspladsen på den ene side og boldtbanerne på den anden. Den placeres i aksen, der forbinder
hele anlægget imod øst og tangerer slugten, der fører ned til Knudsø. Aksen ender ved Knudhulevej, som krydses en underførsel til Siim Skov.
Placeringen gør stationen synlig fra både parkeringspladsen, hallernes forplads og foyer og fra
cykelstien, der forbinder byen med hallerne.
Denne trailcenterstation består hovedsageligt af et tag. Stationen lægges på en betonplint, der etablerer en forbindelse fra cykelstien, forbi taget og videre ud gennem anlægget og ud til Siim Skov.
Fra plinten er der ligeledes en universal tilgængelig rampe ned til forpladsen og parkeringspladsen,
højdeforskelle danner en kant op til plinten, som kan bruges til at sidde på.
Under taget disponeres forskellige zoner i glidende overgang. Først er der samlingsstedet mod
vest, hvor man samles rundt om en informationsvæg og en fast bænk, der strækker sig fra under
taget ud under åben himmel og kan bruges som træningsmøbel. Næste zone består af en række
“lockers” hvor opbevaring af overtøj og udstyr kan håndteres. Denne er centralt placeret i længen.
Næste zone er et service område efterfulgt af vaskeplads. Dette afslutter længen og orienterer sig
imod aksen og aktiviteterne i Siim Skov. Ude på plinten, fri af taget er der bøjler til cykelparkering, hvor cyklerne nemt kan sikres.
Man kan med udgangspunkt i denne station parkere bilen, bade, gå på toilettet, spise, træne ved
hallerne i eksempelvis puls zonen. Man kan facilitere “pop-up trail sessions” på forpladsen til
hallerne ved at stille midlertidlige ramper og kasser op. Derved opstår der en stærk sameksistens
mellem dette trailcenter og Ry Hallerne.
Ved forbindelserne til plinten etableres forhindringer i fladen, der skal sænke farten for mountainbikere og løbere og samtidigt stimulere bevægelse. Der etableres ligeledes et nærspor som introducerende facilitet parallelt med aksen gennem anlægget. Her bygges pukler samt sving, der aktiverer turen allerede på vej gennem anlægget mod til Siim Skov. Rundt om de fornyligt etablerede
kunstgræs boldbane etableres der på kanten af jordvolden et træningsspor for både mountainbikere
og trailløbere som endnu et introducerende element.
Som ved trailcenterstationen P5 på Sletten forankrer denne station sine materialer i dette områdes
karakter. Trailcenterstationen ved Ry Hallerne/Siim Skov er en mere urban og industriel station.
Det valmede tag er beklædt med stålplader og båret på malede stålprofiler og betonplinten griber
mere ind i omgivelserne og forankrer stationen i anlægget.
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Side 31

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Kig fra forpladsen.
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Side 32

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Oversigtsplan 1:3000
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Side 33

Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Situationsplan 1:500
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Plantegning 1:100
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Facade mod nord 1:100
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Facade mod vest og mod syd 1:100
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Trailcenter i Søhøjlandet /
Trailcenterstation ved Ry Hallerne / Siim Skov - Kig mod opholdsplads og pulsparken.
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Side 38

Trailcenter i Søhøjlandet /
Arealopgørelse - Bruttoarealer.

Trailcenterststion Sletten P5
Samlingbygning							=
Funktionsbygning						=
Grejdepot							
=

76,8 kvm.
73,2 kvm.
37,4 kvm.

Samlet								=

184,7 kvm.

Overdække							=

249,7 kvm.

Ialt								=

434,4 kvm.

Trailcenterstation Ry Hallerne / Siim Skov
Lockers & værkstøjsskab						
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=

5,0 kvm.

Overdække							=

77,0 kvm.

Ialt			

82,0 kvm.
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