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ma  ske indhold kvali  ceres, så det sikres, at de 
mange varierede programmer giver mening og beriger 
hinanden. S  systemet skal desuden videreudvikles  l 
et overbevisende samlet  owsystem, der kan fungere 
 l både hverdag og større events. Den overordnede 

disponering på konkurrenceforslagets niveau in-
dikerer en  n forståelse for at skabe en ligeværdig 
 lgængelighed og for at arbejde med s  systemet som 

et organisk netværk, der frem for at diktere ét bev-
ægelsesmønster  lbyder  ere mulige. 

Endelig skal der i den videre designproces arbejdes 
med balancen mellem de enkelte stø  epunkters 
individuelle karakter og det langstrakte parkforløbs 
samlede iden  tet.

ROSTADIONPARKEN
Tribuneanlægget er skitseret med betonkanter med 
retning og detaljering som det eksisterende anlæg, 
suppleret af nye bænke placeret parallelt med roba-
nerne og dermed skråt på den eksisterende struktur. 
Bænkene er tænkt som redskaber  l leg og træning. 
Nye trapper forbinder på tværs af anlægget, suppleret 
af s  er og ramper, hvoraf en del er fuldt  lgængelige.

Bag dommertårnet er disponeret en større ’udsigt-
splads’, og i kanten af skoven er placeret et varieret 
programma  sk indhold: Fuglekasser, insekthotel, 
klatrebaner og en langstrakt trampolin, der appellerer 
 l forskellige typer af brugere og skaber dermed 

rammerne om et poten  elt mødested. Også her skal 
programmet kvali  ceres yderligere, men skalaen på 
udsigtspladsen virker umiddelbart velvalgt  l stedet 
og i forhold  l dommertårn. 

Forslaget argumenterer for at bevare det oprinde-
lige anlæg som (ikke helt korrekt)  lskrives C. Th. 
Sørensen. Det oprindelige anlæg (ca. 1958) var 
udformet af Niels Ulrichsen som et klassisk am  teater, 
men er siden omlagt  l den lineære struktur, der ses i 
dag. Forslagets  lgang  l at bevare det eksisterende, 
og punktvis  lføje nye elementer er sympa  sk og i 
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HELHEDSPLANEN
Forslaget tager sit udgangspunkt i en klar forståelse 
af mødet mellem skoven og søen. Helhedsplanen 
insisterer ikke på at introducere nye og sammenbind-
ende elementer, men tager udgangspunkt i søbrinken, 
s  en og i pausens betydning. Bygninger, konstruk-
 oner og inventar placeres ’punktvis’ med forskellig 

rela  on  l s  , sø og skov, og s  systemet styrkes med 
enkle og pragma  ske genveje, som giver mulighed for 
bevægelse både langs med og på tværs af landska-
bets rum og overvejende med  lgængelighed for alle. 
Læsningen af det eksisterende landskabs lavmælte 
kvaliteter  lfører helhedsplanen den ’nænsomhed i 
landskabet’, som e  erspørges i programmet, og de 
enkelte indgreb bliver  ne, ’afslappede’  lføjelser i det 
store billede.

Forslagss  llerne har sam  dig fokus på landskabets 
funk  on som ramme omkring mødet mellem roere, 
mo  onister og områdets øvrige brugere. Projektets 
vision om at blande idræt, socialt liv og naturoplevel-
ser  lføjer programmeringen af landskabet en egen 
’  nurlighed’. Nærmest modstridende programmer er 
placeret tæt sammen som trail-center, bådebro og 
vandhave, hvor det fysisk ak  ve og det kontempla  ve 
sammen bringes i spil, så der på tværs af interesser 
og ’ak  vitetsniveau’ skabes møder mellem mennesk-
er. På samme måde introducerer forslaget også  ne 
muligheder for at ”ikke-roere” kan opleve tæt kontakt 
med vand  aden.

I det videre arbejde med forslaget bør det program-
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tråd med den generelle respekt for stedet. I sammen-
hæng med  lstanden i det eksisterende anlæg og de 
kommende jordarbejder bør det dog overvejes, om 
tribuneanlægget skal totalrenoveres og sam  dig ’om-
formes’, så inten  onen om ’mødested’ kan styrkes, 
og anlægget indpasses bedre i terrænet. Sam  dig 
kan tribuneområdet med fordel tænkes med samme 
’dobbelt-programmering’, som meget af det øvrige 
forslag rummer, og dermed  lbyde muligheder  l  ere 
brugere og have større  eksibilitet i forhold  l både 
events og hverdag.

Præmiebroen er tænkt som et stort trædæk, der sam-
men med et lille lavt bassin kan være et læringsrum 
for mindre børn, der her kan komme tæt på vandet, 
og det er et  nt eksempel på forslagets inten  on 
om ”dobbelt-programmering”. Dækket er placeret 
integreret i selve brinken, og med retning som baner 
og dommertårn, men meget tæt på  lbageroningsar-
ealet. Placeringen vil jf. programmet give anledning  l 
tra  kprop/karambolage, idet afstanden  l søbredden 
bliver ganske lille, når de nye baner udlægges. De  e 
er problema  sk i forhold  l  owet omkring målstreg 
og returbane, og der er behov for at bearbejde denne 
placering, eventuelt ved at  y  e den længere mod 
øst. 
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17361_Ankomst

Dommertårnets komposi  on som en sammens  lling 
af to trææsker løser programmet  lfredss  llende. En 
vandrets  llet base med ak  vitetsrum og udsigtstag 
er indlejret  nt i tribunens trappeforløb, og en lodret 
s  llet skive i tre etager med dommerfunk  onerne 
udformes med et stort hjørneglaspar   og godt udsyn 
 l målstreg og robaner. Bygningen er afdæmpet, 

beklædt med lodre  e trælameller i slægtskab med 
rocentret, og fremstår i det daglige som en lukket 
skulptur, der åbner op via skydepar  er, når dommer-
funk  onen er i brug. Mo  vet med transforma  on er 
interessant, og bedømmelseskomiteen kunne ønske 
sig en bearbejdning, så tårnet ved rostævner trans-
formeres  l et mere udtryksfuldt og festligt symbol for 
Danmarks Rostadion.

Eventpladsen er i forslaget i hovedtræk bevaret 
som den åbne græs  ade, den er i dag,  lføjet enkle 
installa  oner  l brug for events. I  n sammenhæng 
med trail-centeret er placeret en rund bådebro, som 
er tænkt som anløbssted for bådfarten og som et 
opholdsplateau på vand  aden. Omkring broen er 
foreslået en ’søhave’, som kan opleves både fra land 
og fra broen.
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bevægelsen ned over skrænten fra skoven og  l søen, 
og som af  lgængelighedshensyn er suppleret med 
en rampe. I foyeren kan man kigge vandret mod søen 
igennem administra  onsområdet, eller man kan tage 
trappen op  l overetagen, hvor enkelte studieplader 
og opholdsmøbler på balkonen s  mulerer foyerens 
sociale liv.

Indgangsetagen er disponeret som ak  vitetsetagen 
med omklædnings- og træningsrum samt en stor 
o  entlig tagterrasse over bådhallen. Det er en stor 
kvalitet, at omklædningen har dagslys og ikke er gemt 
i kælderetagen. Administra  onen er placeret i et 
tværgående bygningsafsnit i forlængelse af træning-
slokalet. Bedømmelseskomiteen bifalder de  e greb, 
da man herved placerer det administra  ve personale 
i husets hjerte med op  malt overblik  l det sociale liv 
i foyeren og  l ak  viteterne på søen og adgangsvejen. 
Herfra er der ovenikøbet visuel kontakt  l bådhallen 
nedenunder via en lysgård, smukt illustreret set fra 
bådhallen med blade på gulvet. De  e greb forstærker 
kontakten igennem huset og dæmper, sammen med 
et ekstra ovenlys på tagterrassen, mindsker kælder-
fornemmelsen i bådhallen. Overetagen indre  es  l 
bygningens fællesrum, hvor der er direkte adgang  l 
private terrasser mod søen og  l en sydvendt altan. 
Her kan man være i ro og fordybelse i, hvad der 
sympa  sk er beskrevet som rammer af mere hjemlig 
karakter.

Værkstedets placering under administra  onen 
skaber et mindre forareal mod søen. En in-situ støbt 
beton  ade de  nerer en halvprivat klargøringszone 
nord for bygningen, som rumligt af-grænses af en ny 
træplantning. Sam  dig betyder bådhallens  lbage-
rykning, at der antydes et fællesrum mod naboen i 
øst. Foran rocentret udvides den eksisterende gruss   
 l et bredere areal, som i forslaget ikke er detaljeret 

nærmere, mens det er rig  gt set at trække over-
gangen mellem hårde og bløde materialer  lbage i 
forhold  l søbrinken.

Forslaget er velbeskrevet og veldokumenteret, og de 
rumlige skildringer vidner om stor sans for tak  litet 
og detaljering. Beskrivelsen er krydret med citater 
fra en eliteroer, der vidner om indlevelse og respekt 
for anlæggets brug. Bedømmelseskomiteen  nder, at 
bygningens planløsning, transparens, og inddragelsen 
af det omgivende landskab gør huset åbent, imøde-
kommende og an  autoritært. Forslagets bud  l en 
indvendig palet af naturmaterialer, beton og træ er 
smukt, enkelt og imødekommer ønsket om et dri  s-
sikkert hus. Huset er et  nt symbol på et demokra  sk 

NYBRO
Startområdet ved Nybro er omkring Aligners Hut og 
ved den vestvendte brink behandlet meget enkelt, og 
gruss  en følger brinken rundt. I den nordlige del af 
området, i god afstand fra banerne, slynger en kom-
bineret bro/bænk sig smukt ud over vandet. Bænken 
orienterer sig mod både brink og sø og  lbyder også 
her ’ikke-roerne’ en indlevet oplevelse af at ’være på 
vandet’, suppleret med forslag om at give mulighed 
for mobile saunaer og et koldt søbad.

ROCENTER
Rocentret beskrives som en villa på søens bred, og 
det er udformet som en  etning af mødet mellem 
skovens lodre  e rum og søens vandre  e  ade. 
Bygningen træder afdæmpet frem på skrænten som 
stablede trææsker, der trapper ned med grundens 
skråning, og som forskydes vandret i forhold  l 
hinanden for at danne opholdsterrasser, lækroge og 
hjørner. Med stor følsomhed inddrages terrænet i et 
 nt kompositorisk greb, der udstråler imødekommen-

hed og transparens uden at bemæg  ge sig stedet. 
Huset postulerer ikke at ligne naturen. Bygningen 
vokser derimod frem organisk med udgangspunkt i 
en søjlestruktur, dimensioneret af en op  mal afstand 
imellem de stablede både. Søjlestrukturen er visuelt 
 lstede i hele huset, og den udfyldes serielt af en 

række le  e elementer af cedertræ og glas.

Ankomsten  l rocentret sker fra landsiden via en lille 
ankomstplads, der deles med Rega  apavillonen. Fra 
forpladsen er der dels direkte ankomst  l Rocentret, 
dels adgang  l o  entlige passager i terræn på begge 
sider af bygningen. De nære udearealer ved Rocen-
trets østside er udformet i tæt sammenhæng med 
bygningen og det liv, der udspiller sig indenfor. Min-
dre overbevisende er terræntrappen på bygningens 
vestside, som sam  dig danner overdækning over en 
materialegård placeret i terræn. Materialegården er 
underdimensioneret, og løsningen virker ikke prak-
 sk mulig og bør bearbejdes i det videre forløb, med 

samme fokus på  lgængelighed og  ne rela  on  l 
bygningen, som ses langs øs  acaden.

Bygningens hovedindgang markeres  nt under 
overetagens besky  ende udhæng. Herfra møder 
man husets hovednerve, en trippelhøj foyer, der 
kløver voluminet i et karakterfuldt rumligt greb, der 
giver adgang  l bygningens tre niveauer, og i et hug 
sikrer et samlet overblik fra det øjeblik, man træder 
ind i huset. Foyer-rummets store trappe fortsæ  es i 
terræntrappen på husets østside, som  lbyder alle, 
der færdes i området, at opleve ’iscenesæ  elsen’ af 
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møde mellem bredden og eliten, en  n ramme for 
et fællesskab for alle husets brugere og gæster, og et 
afslappet svar på et organisk hus, som vokser indefra, 
og som sådan danner en bro imellem landskab og 
bygning.

Forslaget opfylder enkelte steder ikke rumprogram-
mets krav. Forslagets  lgang  l den rumlige organ-
isering af huset, og dets skulpturelle inddeling gør, at 
det vurderes som et robust og  eksibelt forslag, som 
vil kunne  lpasse sig evt. frem  dige ændringer under 
projekteringsforløbet, heriblandt hvorvidt gymnas-
 ksalen skal undlades. Bedømmelseskomiteen s  ller 

spørgsmålstegn ved retningen af trappen  l overeta-
gens fællesrum og vil forsig  gt foreslå, at den vendes 
om, så den giver en nemmere adgang  l tagterrassen. 
Bedømmelseskomiteen fæstner sin lid  l, at disse 
spørgsmål og  ere  l kan indgå i en udviklingsproces 
mellem forslagss  ller og brugere.

TEKNIK OG DRIFT 
Forslagss  lleren beskriver opbygningen af rocentret 
som et modulært samlesæt, og bygningen opbygges 
som en tradi  onel søjle/bjælke/dæk konstruk  on, 
der baseres på præfabrikerede betonelementer. 
Princippet for den bærende konstruk  on er enkel, 
robust samt lang  dsholdbar, og det er en afprøvet 
teknologi, der skal bruges  l frems  llingen. Generelt 
er konstruk  onsprincippet meget velbeskrevet, og 
sammenhængen mellem konstruk  onsprincip og det 
arkitektoniske greb er tænkt godt sammen og giver 
en stor funk  onel  eksibilitet. 

Det bliver fremhævet i beskrivelsen af forslaget, at 
den indlejrede masse i form af de blo  ede betonkon-
struk  oner mindsker udsvingene i indetemperaturen 
over døgnet, idet betonkonstruk  onerne kan ned-
køles om na  en ved brug af naturlig ven  la  on af 
bygningen - betonen afgiver kulde i løbet af dagen og 
sikrer dermed et behageligt indeklima samt reducerer 
omkostningerne  l køling. Princippet virker trovær-
digt for projektet. 

Facaderne er en kombina  on af le  e facadeelement-
er i cedertræ og store glaspar  er, udvendigt beklædt 
med rødt cedertræ, indvendigt med  nerplader. 
Elementer antages at kunne produceres på fabrik, 
hvilket betragtes som en udførelsesteknisk fordel, 
idet det rela  vt hur  gt vil være muligt at etablere et 
lukket hus, hvorved risikoen for udvikling af skim-
melsvamp reduceres.  
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Forslaget har forholdsvis store glaspar  er mod syd, 
øst og vest, men lodre  e lameller indarbejdet i faca-
dens udtryk vil mindske risikoen for overophedning 
af rummene. Forslagss  lleren gør opmærksom på, at 
det vil være en del af projekteringsarbejdet at placere 
de lodre  e lameller strategisk korrekt i forhold  l at 
opnå et godt indeklima, og at simuleringer af indekli-
maet vil være medbestemmende faktor for, hvordan 
lamellerne endeligt placeres. Det vurderes dog, at 
det vil være vanskeligt at overholde energirammen 
med den viste glasandel på facaderne, og de  e skal 
ligeledes følges nøje i projekteringen. 

Indvendige vægge på de to øverste etager vil primært 
være le  e vægge udført i træ  nerplader. Træ  n-
ervæggene er monteret mellem søjler og bjælker i 
beton – et princip som gør, at de to øverste etager 
har en indbygget  eksibilitet, hvis rumopdelingen 
ønskes ændret. I  lfælde af, at en træ  nerplade besk-
adiges, kan den rela  vt nemt udski  es.

Ven  la  onsprincippet er ikke beskrevet, og det 
er uklart, hvordan der etableres teknikrum samt 
føringsveje for installa  onskrævende rum på 1. sal. 
Det beskrives, at føringsveje vil kunne rummes i 
etageadskillelsen mellem bådhal og indgangsniveau 
og forsyne begge niveauer. Denne løsning skal gen-
nemtænkes i forhold  l  lgængelighed i forbindelse 
med vedligehold og eventuelle frem  dige ændringer. 

Forslaget beskriver muligheden for en supplerende/
alterna  v varmeforsyning med udny  else af varme 
fra søen, hvilket vurderes at være et relevant og 
krea  vt forslag, som fortjener nærmere drø  else og 
kvali  cering i det videre forløb. 

ØKONOMI
De konkurrerende har fået oplyst budget på en række 
områder, som var ua  ængige af forsla-gets ud-
formning og derfor ikke væsentlige at konkurrere på. 
Herudover har der været oplyst styrende budge  er 
for de enkelte delopgaver, hvorfor forslagss  llerens 
opgave  l en vis grad har været bunden i rela  on  l 
at fordele omkostningerne på de enkelte delydelser. 

Grundet det velbeskrevne og enkle konstruk  ve 
princip i forslaget og de enkle materialevalg vurderes 
det, at det vil være muligt at opføre forslaget inden 
for den afsa  e økonomi.

Dri  søkonomien vurderes endvidere at være for-
holdsvis lav. 
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17361_Bådhal
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17361_Collage søbænk_Nybro
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