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HELHEDSPLAN FOR KVARTERHUSET, PULZION OG DE FRIE UDEAREALER

INTERESSENTER
- Værditilbud.
Visionen for projektet er at udvikle Pulzion og skabe optimale
sociale og fysiske forhold for de eksisterende brugere såvel som
for helt nye brugergrupper der skal inviteres indenfor.
Pulzion skal være vært for en bred vifte af aktiviteter og borgere
med særlig fokus på seniorerne.

EKSISTERENDE BRUGERE
Eksisterende aktiviteter i Pulzion
Håndbold, badminton, squash, floorball,
atletik, senioridræt, bordtennis,
familieidræt , skoleidræt

AKTIVE ÆLDRE
Særlig fokus på senioridræt

PETANQUE, DART OG MINIGOLF
KVARTERHUSET
Brobygning mellem Pulzion og brugerne
fra Kvarterhuset.
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Nye træningsfaciliteter og fælles
foreningshus til de 3 forbund.

INTRODUKTION TIL PROJEKTET
- Baggrund
KOLDING SOM VISIONSKOMMUNE
Kolding er udpeget som visionskommune for ´Bevæg Dig For
Livet` i samarbejde med DGI og DIF. Kolding Kommune har
desuden formuleret en ambition om at blive landets bedste
kommune til at samarbejde med foreningslivet, aftenskolerne,
patientforeningerne og byens private aktører omkring
senioraktiviteter.
Ca. 50 % af Koldings ældre er allerede aktive i idrætslivet, bl.a.
gennem den nye satsning 60+ Frisk. De resterende mangler
måske lige det rette aktivitetstilbud eller et samlingssted med
den rette stemning.
PULZION SOM EKSPERIMENTARIUM FOR SENIORAKTIVITETER
KFUM Hallerne har i mange år været et mellemstort idrætscenter
der har dannet ramme om både ældreidræt i dagtimerne og
almindelig foreningsidræt om aftenen.
Centeret har påbegyndt en moderniseringsproces der retter sig
mod både indretning og organisering og tog pr. 5. januar 2019
navneforandring til Pulzion.
Pulzion er placeret centralt i Kolding og har, sammen med det
tilgrænsende Kvarterhus, et stort potentiale for at gå forrest i
realiseringen af kommunens vision om at aktivere 20% flere af
kommunens seniorer over de kommende år.
Ved at udvikle fysiske rammer der henvender sig særligt til
denne målgruppe, vil Pulzion og Kvarterhuset kunne bidrage til
at aktivere et bredere spektrum af ældre og udsatte borgere.
Pulzion har en vision om at blive det nye Aktivitetseksperimentarium for Seniorer og en tryg ramme for tætte
fællesskaber.
Samtidig ønsker man at tilbyde de eksisterende traditionelle
foreninger og brugere i hallerne forbedrede fysiske rammer og
en bedre udnyttelse af udearealerne.

DANSK IDRÆTSFORBUND I NY SATSNING
Dansk Dart Union, Dansk Petanque Forbund og Dansk Minigolf
Union har indgået et forpligtende tværidrætsligt samarbejde
med det formål at udvikle et stærkt foreningsfællesskab til fordel
for alle 3 forbund.
Derfor ønsker de 3 forbund at etablere et fælles foreningshus,
hvor det er muligt at dyrke dart, petanque og minigolf.
Sigtet er at aktivere flere i foreningsidrætten for at bidrage til
ikke-motionsvante borgeres sundhed.
De tre forbund deler en primær målgruppe af seniorer på 50+ og
har derfor mange sammenfaldende interesser og udfordringer.
Forbundenes medlemsforeninger oplever i nogen grad at blive
marginaliseret når de optræder hver for sig ude i kommunerne.
På trods af pæne medlemstal kan det være vanskeligt at vinde
politisk gehør for deres behov og ønsker i konkurrencen med de
mere traditionelle store idrætsgrene som håndbold, badminton
og fodbold.
Ved at stå sammen og skabe en fælles satsning er det visonen
at blive mere synlige og dermed kunne skabe bedre forhold for
medlemmerne.
PULZION SOM NYT FÆLLES FORENINGSHUS
Da Pulzion i Kolding står over for at skulle ombygges, og fornyes
med særlig fokus på senioridræt, har det været oplagt at
integrere visionerne for de tre forbunds fælles foreningshus med
de fremtidige udviklingsplaner for Pulzion, Kvarterhuset og de
tilhørende udendørsområder.
I det nærværende projekt har Keingart indgået i et samarbejde
med Danmarks Idrætsforbund og de tre specialforbund om
at afdække behov og konkretisere visionerne for det Fælles
Foreningshus. De tre specialforbunds ønsker og behov er blevet
omsat til innovative løsninger på faciliteter som er integreret i
det konkrete projekt for omdannelse af Pulzion.
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EKSISTERENDE FORHOLD

DEPOT

- Indendørs arealer
ET SNØRKLET INDRE
KFUM Hallerne (nu Pulzion) er som mange andre danske
idrætscentre opstået gennem knopskydning over mange år.
Den oprindelige hal 1 er en klassisk saddeltagshal med
limtræsspær og gule murstensfacader. På den nordlige og
vestlige side af hallen er der placeret sidebygninger i to etager
som indeholder omklædning, café og forsamlingsrum.
Hovedindgangen ligger ved hallens nordlige gavl hvor man
kommer ind på et mellemniveau. Herfra kan man enten gå en
halv etage ned til halgulvet og omklædningen eller en halv
etage op til café og forsamlingslokaler. Springene på en halv
etage betyder at der overalt er meget ringe tilgængelighed for
personer med funktionsnedsættelser. For at bringe centeret
op på en tidssvarende standard for tilgængelighed vil det
være en uomgængelig del af udviklingsprojektet at løse denne
udfordring.
I underetagen til højre for indgangen (plan -1) fører en lang mørk
gang langs hal 1 forbi omklædningsrummene og frem mod en
lukket gavl på den senere tilbyggede hal 2. Hvis man ikke ved
det, er det helt skjult at der foregår aktiviteter før man åbner den
store massive dør ind til hallen.
Drejer man til venstre for enden af gangen kommer man
overraskende frem til centerets store squash-afdeling med hele 7
squashbaner, hvoraf de tre har en tilskuertribune foran sig.
De mange squashbaner er en sjældenhed i danske idrætscentre
og derfor et særligt kendetegn og potentiale ved Pulzion.
I overetagen (plan 1) fører en gang frem til café og
forsamlingslokaler hvorfra der er vinduer med udsyn ned til hal 1.
Som i mange andre haller lider cafédriften under at være
placeret på en anden etage end de primære aktivitets og
fordelingsarealer.
Bygningsdelen til venstre for indgangen indeholder mødelokaler
i overetagen (plan 0) og rum til fitness og billard i underetagen
(plan -2)
Langs den vestlige facade af hal 2 ligger et sportel med værelser
i to etager som vender ud mod de grønne arealer.

6

DEPOT

MØDE/
LEGESTUE

SQUASH
HAL 1

MØDE

REPOS

INDGANG
KONTOR

CAFÉ
KONTOR
BEHANDLING

HAL 2

MØDE

KØKKEN/
KIOSK

PLANTEGNING 1:500 - PLAN 1 OG +1

SPORTEL

DEPOT

DEPOT

BILLARD

SQUASH
HAL 1

FITNESS

DEPOT

BORDTENNIS
DEPOT
OMKL. OMKL. OMKL.

OMKL.

OMKL. OMKL.

OMKL.

OMKL.

OMKL.

PLANTEGNING 1:500 - PLAN 0 OG -1

OMKL.

DEPOT

TEK

DEPOT

HAL 2

DEPOT

SPORTEL

Sa

Pl

Sag
M

Pla

EKSISTERENDE FORHOLD
- Udendørs arealer
GRØNNE AREALER MED STORT POTENTIALE
Pulzion er i den priviligerede situation at ligge i et rekreativt
grønt område som ikke er disponeret til boldbaner. Der er
ganske vist en større plæne som bruges til spontant boldspil
men Koldings fodboldklubber har deres banearealer på store
sammenhængende områder andre steder i byen.
De eneste afmærkede baner på arealet er en lidt nedslidt
multibane og en beachhåndboldbane som ligger fint omkranset
af en trægruppe. Hertil kommer nogle skaterramper, et
parkouranlæg og en ny Tarzanbane i områdets vestlige kant.

HAL 2

Mo
KVARTERHUSET

BEACHBANE

ns

se
ren

Sø

P-PLADS

Junghansvej

Junghansvej

j
Ve

SKATEPARK

Søren Kjærs Vej

PARKERING
Tilkørsel til Pulzion sker fra nord hvor også parkeringspladserne
er placeret. I fremtiden tænkes det at udvide parkeringen til
også at omfatte et næsten ubenyttet offentligt parkeringsareal
midt i bebyggelsen vest for det grønne område.

g
svi

SPILDEVANDSRESERVOIR

Peter Tofts Vej

ev
En

VANDHÅNDTERING
I en trekant i grundens sydlige ende har Koldings
forsyningsselskab bygget et større underjordisk
forsinkelsesbassin til spildevand. Bassinet er bevokset med
græs og der kan ikke bygges oven på det. Reservoiret
indgår i et større system til håndtering af spildevand, og i
udviklingsprojektet vil der blive indtænkt løsninger til håndtering
af overfladevand så denne udfordring også håndteres.

P-PLADS

Mogens Eriksens Vej

KVARTERHUSET
Syd for det grønne areal ligger Kvarterhuset som rummer en
række faciliteter til fritidsaktiviteter. Huset deler målgruppe med
Pulzion men der er i dag ingen direkte stiforbindelse mellem
de to institutioner og man kommer til dem via to forskellige
tilkørselsveje. Der er derfor et oplagt potentiale i at knytte
Pulzion og Kvarterhuset tættere sammen ved hjælp af nye
forbindelser gennem det grønne udeområde.

HAL 1

LUFTFOTO AF OMRÅDET VED PULZION OG KVARTERHUSET
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PULZION, PETANQUE, MINIGOLF OG DART _ KOLDING
PROCESPLAN FOR UDVIKLINGSFORLØB

PROCESPLAN

Oktober

Januar

December

November

Marts

Februar

PROJEKT
Tegningsgrundlag
Interviews med ældre m.m.

Indhentning af viden

Projektudvikling

Ti l r e t n i n g

Skitsering syntese

Skitsering scenarier

Godkendelse

Parallel proces med DIF forbund
Option, udvikling af nye spilformater

DIALOG OG KVALIFICERING
Brugergruppe seniorer
WS 2

WS 1

WS 3

Brugergruppe eksisterende foreninger
Styregruppe

Ekspertgruppe Petanque, minigolf, dart

Workshop 1A _ 6.12.2018
Dilemmaer
Videndeling

26.2.

WS 2

WS 1

Workshop 1 _ 28.11.2018
Vision og behovsanalyse
Dilemmaer.
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Møde

Møde
22.1.

Møde

Workshop 2 _ 16.1.2019
2-3 scenarier præsenteres
Fordele og ulemper
drøftes

WS 3

Workshop 3 _ 20.2.2019
Endeligt skitseforslag
præsenteres og
kommenteres

Workshop 2A _21.1.2019
2-3 scenarier præsenteres
Fordele og ulemper
drøftes

Aflevering _ 10.3.2019
Aflevering af dispositionsforslag som PDF mappe

Workshop 3A _ 25.2.2019
Endeligt skitseforslag
præsenteres og
kommenteres

UDVIKLINGSPROCES
- Indragelsesproces med lokale brugere og DIF repræsentanter
BRUGERINDDRAGELSE
Keingart har gennemført en proces med to parallelle spor som var
koordineret tæt med hinanden. For det første blev brugergruppen
med repræsentanter for seniorer, Kvarterhuset, beboere, skoler
og for de eksisterende foreninger i Pulzion involveret i en proces
med tre fælles workshops. Samtidig blev de tre forbund for
Petanque, Minigolf og Dart inviteret til tre lignende workshops. På
efterfølgende styregruppemøder med repræsentanter for begge
grupper og for Kultur- og Fritidsforvaltningen i Kolding Kommune
blev den fremadrettede strategi koordineret.
For at være på forkant med de mange interessenter har det været
afgørende at afdække behov og finde løsninger i det bredest
mulige felt.
VISIONER OG DILEMMAER
Sammen med de to interessentgrupper er der gennemført en
udviklingsproces, hvor der på ved den første serie workshops blev
diskuteret mulige visioner som kunne danne et fælles grundlag for
projektet.
Samtidig blev der taget stilling til en række dilemmaer for
det fremtidige projekt og for samarbejdet mellem de tre
discipliner både hvad angår organisering, aktivitetsudvikling og
facilitetsudvikling.

Ved den anden serie workshops præsenterede Keingart de 3
forskellige scenarier. Deltagerne drøftede fordele og ulemper
ved de enkelte scenarier og kom med supplerende idéer.
SYNTESE
Keingart sammenfattede herefter inputs fra de to workshops
og omsatte dem til et 4. scenarie som blev en hybrid af de
mest populære ingredienser fra de første tre scenarier og
blev præsenteret som det endelige forslag til integration af
foreningsfællesskabet i Pulzion.
Ved den tredje serie workshops blev det 4. scenarium diskuteret
og kritiseret af deltagerne fra foreningerne, ældremotion og de
tre specialforbund.
Projektet er herefter blevet tilrettet i henhold til interessenternes
kommentarer og resultatet kan ses i denne publikation.
aktivitet og brugere.
DOKUMENTATION AF PROCESSEN
På modstående opslag ses planen for det samlede procesforløb
og på de efterfølgende opslag vises output fra de forskellige
workshops, inkl. de tre scenarier der kan betragtes som en slags
forklarende mellemregninger.

SCENARIER
Herefter skitsering Keingart tre parallelle scenarier som illustrerede
en vifte af forskellige udviklingsmuligheder både ude og inde.
Arbejdet med scenarier har muliggjort at ideer og tanker kunne
diskuteres ud fra meget specifikke løsningsforslag. De abstrakte
intentioner er gjort konkrete, og det har på et tidligt tidspunkt
været muligt at vurdere potentialer og udfordringer ved forskellige
tiltag uden at være bundet til én bestemt løsning.
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BRUGER WORKSHOP 1 _ OUTPUT
- oplæg om moderne idrætsbyggeri og diskussion af 20 dilemmaer i forbindelse med udviklingsprojektet

Facilitet

Brugere

FACILITETER FOR SPORT OG OPHOLD

TYPER AF AKTIVITETER

EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE BRUGERE

• Integration af opholds- og legefaciliteter.
• Aktivitetspark med centrum ved indrætscenteret, giver den bedste

• Rum og arealer deles mellem de forskelligartede aktiviteter. Det

• Fokus på aktiviteter for ældre mest i dagtimerne.
• Skal tiltrække nye brugere lokalt og fra hele Kolding Kommune.
• Der skal være faciliteter for både foreningsmedlemmer og

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aktivitet

udnyttelse af området.
Hallerne skal have en stærk sportsprofil og et sammenspil med byen.
Gerne flere parkeringspladser, for at tiltrække messer, men stadig
optimal udnyttelse af udearealer til aktiviteter.
Glidende overgang mellem ude og inde. Fleksibelt for aktiviteter.
Hallen trænger til ny indgang der er handicapvenlig.
De grønne arealer bør samle aktiviteter og faciliteter.
Gerne et center under et tag, med sammenhæng til hele området.
Indblik til alle aktivitetsrum for god orientering og inviterende til at
deltage, men med mulighed for afskærmning.
Fleksible rumopdelinger, med akustisk og visuel adskillelse.
De nye forbund kan med fordel integreres side om side med
eksisterende aktiviteter.
Forbedret arbejdsmiljø

•
•
•
•
•
•
•

tiltrækker flere brugere og arealerne udnyttes optimalt.
Der skal hovedsageligt være en stemning af dynamik og aktivitet.
Man skal kunne mærke pulsen og give mulighed for flest mulige
aktiviteter.
Der skal dog være nogle områder til rolig og hyggelig stemning.
Nogle områder skal altid kunne bruges spontant. Balance mellem
stabilitet og fleksibiitet.
De faste brugere skal tilgodeses og samtidig skal man imødekomme
de spontane aktiviteter.
Der bør være fokus på hold-omklædningsrum, for at styrke
fællesskabsfølelsen og bekæmpe kropsforskrækkelse.
Dog kan få omklædningsrum tilgodese brugere, med særligt behov
for privatliv.

selvorganiserede brugere.
• Særligt udendørs aktiviteter kan benyttes af selvorganiserede
brugere.
• Der skal være en god balance mellem at styrke fællesskab i de
enkelte foreninger og fællesskab på tværs af foreninger.

EKSPERT WORKSHOP 1A _ OUTPUT
- Vision for fælles foreningshus for Petanque, Dart og Minigolf og diskussion af 20 dilemmaer

Facilitet

Aktivitet

Brugere

FACILITETER FOR SPORT OG OPHOLD

TYPER AF AKTIVITETER

EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE BRUGERE

• Ved stævneaktivitet er man enten ude eller inde, men til hverdag og

• Rum og aktiviteter deles med andre. Det skaber liv, aktivitet og

• Fokus på ældre, da brugergruppen for de tre idrætsgrene er primært

•
•
•
•
•
•

ved nogle stævner kan det være en fordel med glidende overgang.
Der kan være forkellige klimazoner, men der skal tages højde for
brugergruppen af ældre. 15-20 grader er at foretrække.
Mest nybyggeri for indendørsaktiviteter. indendørsfaciliteter skaber
en helårssport, hvilket er essentielt for et stærkt socialt klubliv.
Faciliteter til almen træning kan med fordel implenemteres, da det
skaber sammenhæng mellem de tre idrætter.
Gode opholdsmuligheder i træningsområdet.
Aktivitetspark med baner fordelt rundt i området, brug naturen og
niveauer i landskabet, men husk brugere med funktionsnedsættelse.
Fleksible forhold hvor det er muligt, mest petanque og dart.

•
•
•
•

samhørighed.
Mulighed for fleksibilitet af især petanque og dart der kan skabe
dynamik i rummet.
Dynamisk stemning ved træningsaktivitet og rolig og hyggelig
stemning ved stævneaktivitet.
Åbenhed og mulighed for spontan brug, men der er behov for at
klubberne kan have lukkede træninger og arrangementer.
Ønsker om at skabe et stærkt socialt netværk på tværs af
aktivieteter, styrket af lounge- og opholdsområder.

40+ år. Dog med ønske om plads til elite- og landsholdsaktivitet.
• Daglige brugere fra Kolding primært, og ønske om plads til inklusion
af brugere fra hele landet til stævne og eliteaktivitet.
• Der skal være faciliteter for spontane brugere, da det giver mulighed
for at vise idrætsgrene frem og rekrutere medlemmer.
• Klar profil for hver af de enkelte idrætter, men er på sigt ikke
afvisende overfor inklusion af andre idrætter i fællesskabet.
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UDVIKLINGSSCENARIER
SCENARIE 1, 2 OG 3
Tre scenarier for mulige koncepter og udviklingsretninger for Pulzion og
uderarealerne.
Intentionen med at lave scenarier er at afdække løsninger i det bredest
mulige felt og give brugerne mulighed for at kommentere konkrete
løsninger uden at lukke mulighedsfeltet for den endelige løsning.
Scenarierne skal ses som forskellige ekstremer der gør det muligt at
se en ´tydelig forskel´. Der vil ofte være både fordele og ulemper
forbundet med de enkelte scenarier.

1. DEN DYNAMISKE PARK

2. DEN SAMLENDE ARENA

3. DET AKTIVE STRØG

HELHEDSPLAN FOR KVARTERHUSET, PULZION OG DE FRIE UDEAREALER

UDVIKLINGSSCENARIE 1 - DEN DYNAMISKE PARK
- Fokus på udendørssport
DEPOT

DEPOT
SQUASH OG DART

SQUASH
HAL 1

BILLARD

MINIGOLF

INDEAREALER

ELEVATOR

FOKUS
• Aktivitetesstrøg forbinder alle aktiviteter
• Centralt beliggende café
• Squahbaner fungerer til både dart og
squah og giver optimal udnyttelse af
eksisterende arealer
• Ombygning af hal 2 til petanque og
minigolf, udnytter de eksisterende arealer
Ny idrætshal gør det let at opfylde
ønsket om at kunne opdele boldspilshal

HAL 2
OMKL. OMKL. OMKL. OMKL.

MINIGOLF

PETANQUE

KØKKEN/
KIOSK
CAFÉ

INDGANG

WC

WC

WC

WC

DEPOT

FACILITETER
• Ny boldspilshal med mulighed for
opdeling
• indendørs minigolfbaner i eternit
• Petanque baner med mål 4 m x 15 m
• Fitness på etage 0
• Elevator til alle etager

SPORTEL

HAL 3

AKTIVITETER
Petanque

10 baner

Minigolf eternitba-

18 huller

MINIGOLF

Dart

16 baner

PETANQUE

Fitness

190 m2

Squash

3-8 baner

Billard

183 m

Nybyg

2.285 M2

Depot

56 m

Ombyg

2.404 M2

DART
DEPOT

DEPOT

Etage 0 og -1 - Plantegning 1:500

Sag:
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Tegning

Situationsplan
MÅL

1 : 1000

DATO :

WC

PAVILLION

P

UDEAREALER
FOKUS
• Fokus på natur og bevægelse
• Styrke sammenhængen mellem
aktiviteterne anlægget, ved at aktivere
gangstierne
• Aktivt sted for alle generationer
• Spredning af aktivieter bringer liv til hele
udeområdet
FACILITETER
• Åbner op til beach bane.
• Varierede aktivitetsstier med pavillioner i
terræn
• Opholdsområder og wc
• Sø til fluefiskeri og vinterbadning
• Bakket og grøn landskabspark

MINIGOLF

PULZION
INDGANG
SPORTEL

WC

SØ

WC

PAVILLION

SØBAD
SAUNA
PETANQUE

KROLF
P-PLADSER

TRÆNINGSSTATION

KVATERSHUSET

BEACH BANE

ADS
EPL

LEG

SKATEBANE

NE
N BA

A
TARZ
BOLDBANE/
P-PLADSER

AKTIVITETER
Petanque

16 baner

Minigolf

18 huller

Dart

2 baner (pavillion)

Krolf

Park areal

Boldbane asfalt

1 bane

PARKOUR

Fluefiskeri - badning Sø
Landskabs- og situationsplan
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UDVIKLINGSSCENARIE 2 - DEN SAMLENDE ARENA
- Fokus på indendørssport

DEPOT

SQUASH

INDEAREALER

BILLARD

FOKUS
• Alle nye aktiviteter samles under et tag
og får optimale forhold til turneringer.
• Hal 2 er centrum for et cirkulært forløb
som forbinder alle aktiviteter.
• Der bygges både nyt i stueplan og på 1.
sal.
• Dart, Petanque og Minigolf får hvert sit
område som kan adskilles.

SPORTEL

HC WC

HAL 1

WC

DEPOT

DEPOT

WC

OMKL. OMKL. OMKL. OMKL.

FACILITETER
• Stort fitnesscenter med adgang fra
caféen.
• Holdtræningssal/møderum med udsigt til
indendørs petanquebaner.
• Central elevator.
• Opholds-nicher langs facade, med udsigt
til park
• Petanque område kan bruges til
indendørs fodbold

KØKKEN/
KIOSK

ELEVATOR

HAL 2

CAFÉ

INDGANG

WC

MINIGOLF

HC
WC

DART
WC

PETANQUE
DEPOT

AKTIVITETER

16

DEPOT

MINIGOLF

Petanque

17 baner

Minigolf filtbaner

20 huller

PETANQUE

Dart

17 baner

DART

Fitness

435 m2

Squash

8 baner

Nybyg

4.337 M2

Depot

22 m

Ombyg

717 M2

(11 med 10 m

Etage 0 og -1 - Plantegning 1:500

MINIGOLF

UDEAREALER
FOKUS
• Aktivitetsområder i hvert sit felt
• Sportel omdannes til hytteby
• Et netværk af stier
• Petanque og minigolf placeres i
forlængelse af de indendørs baner
FACILITETER
• Kunstgræsbane 30 m x 40 m
• Fitnessloop der forbindes med parkour
• Asfalterede basketballbaner kan bruges
som ekstra parkering
• Nuværende krolfbane bevares

SPORTEL HYTTER

P-PLADSER

PULZION

KUNSTGRÆSBANE
INDGANG
MINIGOLF

GRILPLADS

BOLDBANE/
P-PLADSER

FITNESSLOOP

TRÆNINGSSTATION

PETANQUE
P-PLADSER

KROLF

KVATERSHUSET

BEACH BANE

S
LAD

EP
LEG

SKATEBANE

AKTIVITETER
Petanque

16 baner

Minigolf filtbaner

18 huller

Dart

2 baner (pavillion)

Krolf

1 bane

Basketball

2 baner

Kunstgræsbane

30 m x 40 m

Fitnessloop

100 m

PETANQUE

NE

N BA

A
TARZ

PARKOUR

Landskabs- og situationsplan
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UDVIKLINGSSCENARIE 3 - DET AKTIVE STRØG
- Fokus på fleksibel overgang mellem ude og inde
DEPOT

DEPOT

SQUASH
8

7

4

6

5

2

HAL 1

3

1

BILLARD

CROSSFIT
FITNESS

DEPOT

DEPOT

DEPOT

HOLD

INDEAREALER
ELEVATOR
OMKL.

WC

OMKL. OMKL. OMKL. OMKL.

TEK

DEPOT

FOKUS
• Centralt strøg forbinder de indendørs
aktiviteter
• Bygningen kan tilpasses til årstiden.
• Opvarmede, semiopvarmede og
udendørs aktivitetsrum.
• Petanque, minigolf og dart forenes i eget
hus.

CAFÉ

KØKKEN/
KIOSK

FACILITETER
• Uopvarmede rum kan bruges til både
ude- og indeaktiviteter.
• Stort væksthus med facader der kan
åbnes.
• Forskellige loftshøjder efter behov.
• Opholdsarealer og foreningslokaler midt i
aktivitetsområde.
• Krolf spilles indendørs på kunstgræs
mellem minigolfbaner.

SPORTEL
INDGANG

INDGANG

DART

MØDE

MINIGOLF

AKTIVITETER

PETANQUE

PETANQUE

INDENDØRS

Petanque

12 baner (6 uopvarmet)

Minigolf MOS

18 huller

Dart

12 baner

Fitness

337 m2

Squash

4 baner

MINIGOLF

UDENDØRS

DART

PETANQUE

PETANQUE
OVERDÆKKET

DART

KØKKEN

OPHOLD

WC

Krolf

12 huller

Nybyg

2.811 M2

Depot

16 m

Ombyg

577 M2

DART

18

HAL 2

HC
WC

MINIGOLF

WC

DEPOT
MINIGOLF

Etage 0 og -1 - Plantegning 1:500

ZEN-HAVE

CROSSFIT

P-PLADSER

PADELTENNIS

UDEAREALER

PULZION
VOLLEYBALL

FOKUS
• Flydende overgange mellem inde og ude.
• Centralt strøg forbinder Pulzion og
kvartershuset.
• Alle udendørs aktiviteter kan tilgås fra
strøget.
• Alle aktiviteter afgrænses af træer og
volde.
• Petanque, dart og minigolf er samlet.
FACILITETER
• Mange baner til forskellige boldspil.
• Beach bane flyttes.
• 54 ekstra p-pladser.
• Udendørs crossfit i forlængelse af fitness
center.
AKTIVITETER

TENNIS
HÅNDBOLD

SPORTEL
INDGANG

INDGANG
BEACH BOLDBANE

PETANQUE
KROLF
MINIGOLF
P-PLADSER

6 baner (3 overdækket)

Minigolf

18 huller

Crossfit

50 m2

Krolf

1 bane

Tennis og Bowls

2 baner (1 Bowls)

Beach håndbold

1 baner

Volleyball

1 bane

Padeltennis

1 baner

Løbebane

1 bane

FODBOLD

KVATERSHUSET

ADS
EPL

P-PLADSER

Petanque

TRÆNINGSSTATION

BOWLS/ TENNIS

LEG

SKATEBANE
NE
N BA

A
TARZ

PARKOUR

Situationsplan 1:1000
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WORKSHOP 2 - UDVIKLINGSSCENARIER
- Kommentarer til de tre udviklingsscenarier
Opsamling fra wokshop 2 d. 28/11-2018 for brugere, kvarterhuset
og Pulzion samt ekspertworkshop 2A d. 2/12-2018 for DIF med
repræsentanter for Petanque-, Dart- og Minigolf.
De to Worskshops har taget udgangspunkt i de 3 viste scenarier
for det nye Pulzion med integrerede forhold for petanque, dart
og minigolf, samt nye forhold for hovedindgang og Caféområde.
Skitsescenarierne indeholder forslag til anlægning af udearealer
og parken, som forbinder Hallerne med Kvartershuset.
På det følgende opslag er oplistet interessenternes væsentligste
kommentarer til de enkelte scenarier.
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BRUGER WORKSHOP 2
- Helhedsplan for kvarterhuset, Pulzion og de frie udearealer

Scenarie 1

Scenarie 3

FORDELE

FORDELE

FORDELE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Godt at kunne se ind i hallen og ud fra cafeområde.
Godt med ny hal som er fleksibel og ændring af hal 2.
Centralt torv og at minigolf er spredt i centret.
Flotte og attraktive udearealer. Godt element med sauna og vildtbad.
God ide at have den store petanquebane mod syd. centralt op ad hal 3.
God ide med løbebane (en fleksibel løsning til flere idætsgrene)
Bevaring af beachbane.

ULEMPER
•
•
•
•
•
•
•

Mangler møde-lokale og toilet i ny hal.
Sø -ikke for børn, børnefamilier. Sø-sikkerhed? Søen er overflødig.
Frie arealer mangler. Fælledområde til spontant leg og bevægelse.
WC ved kvarterhus mangler.
Ulempe at der fjernes squashbaner.
Elevatoren ligger langt væk fra køkken.
P-pladsproblemet er ikke løst.

IDEER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Scenarie 2

Legeplads for mindre- gynge, rutsjebane og Bord/bænkesæt med spil.
Vandfontæner udenfor (til drikke). Skabe et samlingssted på udearealet.
Petanquebaner i ny hal som en ”billig” løsning
Billard erstattes med dart.
Fjerne sø men evt. have sauna og en form for vildtbad tæt på hallen.
Beachbane forlænges m. 2 meter.
Overdækning af en art ved de 3 petanquebaner.
Tarzanbanen og legeplads bør forbindes bedre med udendørsarealer.
Tilføj elementer fra de undendørs arealer i løsning 3 (bla. Crossfit)

En god akse til Kvarterhuset. Veje hele vejen rundt om hal 2.
Godt med boldbane i både kunst- og alm. græs til fx rundbold/fodbold.
Hal 2 er centrum og man kan bevæge sig rundt om den.
Bevaring af squashbaner.
Dart er i en afd. for sig men forbundet med et cafeområde.
Fordel at have 300m2 mødelokale mm. til større arrangementer.
Mulighed for etapebyggeri. Vi kan dyrke vores sport mens der bygges.
Fitnessloopet er godt og kan anvendes af flere idrætsgrene.
Bevaring af beachbane er ideel.
Tarzanbanen og legeplads er forbundet med de resterende
udendørsarealer.

ULEMPER
•
•
•
•
•
•

Fokus på at det skal være nemt for børn/unge at bevæge sig.
Flere p-pladser. P-plads problem er ikke løst.
Mangler fælledområde.
Prisen og krav om etablering af skillevæg i hal 1 eller hal 2.
Flytning af sportel. Sportelhytter er for dyr en løsning.
Kunstbane er overflødig, for mange petanquebaner.

IDEER
•
•
•
•
•
•
•

Bevare sportel- rykke det nye mod vest.
Trappe/gelænder fra kvarterhus til udeområde ved bakker.
Mere fleksibel gadeidræt, spontane aktiviteter-udeområder, basket.
Bevaring af alm. græs i stedet for kunstgræsbane.
Beachbane forlænges m. 2 meter.
Krolfbanen flyttes op til der hvor sportelhytterne er.
Bygge ovenpå, forbind sportellet med svalegang og adgang til elevator.

Nemmere at dele op i etaper.
Godt med plads til crossfit.
Samler fint pulzion/udeområde med gademix/kvarterhuset. Fin rød linje.
Åbent miljø. God løsning for naboer.
Padeltennis.
Mixet mellem den indendørs/udendørs del.
Det virker mere samlet og fleksibelt.
Der er tænkt på flere p-pladser.

ULEMPER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

For lille cafe og mangler udendørs cafeområde.
Mangler græs til sommeraktiviteter, fodbold, rundbold.
Mangler tilskuerplads til squash. Fjernelse af squashbaner.
Mangler plads til bordtennis.
Knallertbane igennem areal. Kan måske løses med trappetrin eller lign.
Squash baner formindskes.
Fitnessområde.
Elevator er for langt væk fra køkken.
Mange af banerne er overflødige! (håndbold, tennis og volleyball er flere
andre steder i Kolding)

IDEER
•
•
•
•
•
•
•

Basketbane.
Luftpumpe/cykelstation.
Fleksible baner til forskellige boldspil og nye ”opfindelser”/trends.
Flytte fitness.
Spille krolf hele året (indendørs baner?)
2 beachvolleybaner fremfor håndboldbanen.
Bruge tagfladen ovenpå indgangspartiet til elevatorskakt.

EKSPERT WORKSHOP 2A
- Fælles foreningshus for Petanque, Dart og Minigolf

Scenarie 1

Scenarie 2

Scenarie 3

FORDELE

FORDELE

FORDELE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Godt med stien og det slyngede landskab og pavillioner.
En park der bliver brugt til at gå en tur i. Giver en oplevelse.
Synergieffekt med søen, vigtigt for hele stemningen i parken.
Bedst med MOS baner udenfor.
Petanque: Godt for både hygge og elitespillere.
Minigolf: God plads til tilskuere.
Godt at de sky brugere også kan finde et sted.
Godt med samlet dart og at føle sig som en del af det hele.
Godt at minigolf bliver integreret helt i det nuværende center.
Dart i squashbaner er OK.
Lige nok baner til en turnering, også til elitelandsholdssamling.
Kulturhus-agtig stemning er en fordel.

ULEMPER
•
•
•
•
•

Svært at holde indendørs DM , er ikke afgrænset.
Savner samlingssted / Thekøkken, klublokale, fx mødelokalet i sportel.
Cafeen skulle stå for forplejningen.
Hallen lukker lidt af for udsynet til parken.
Hvad med sikkerhed / drift / overvågning?

IDEER
•
•
•
•

Belysning på nogle af banearealerne og kabelrør til højttaleranlæg.
Vigtigt at adskille sti og spilleflader pga hundeluftere.
Godt til pay and play ordning og spontan brug.
Lav et samlet socialt område ud for dart banerne og dart i en pavillion.

Petanque: Godt med mange baner
Traditionelt.
Godt med gangen der går rundt.
Fint med glasfacader.
Sportsligt og til turneringer er det optimalt, elite.
Føler at man spiller udenfor selvom man spiller indenfor.
Træning/genoptrænings faciliteter, forløb med fysioterapeuter ønskes.
DART: Mest traditionelt. Borde ned i midten hvor man kan sidde.
Turneringsmæssigt ideelt og til elite dart.
Nemmere at sælge til eksisterende klubber.
Traditionelt.
Stadig parkmiljø.
Attraktivt sportel, flere sovepladser.
God kobling med indendørs minigolf.
Godt at man bliver ledt rundt til aktiviteter.

ULEMPER
•
•
•
•
•
•
•

ULEMPER
•
•

Ikke så sjov som scenarie 1, Kan det integreres i forslag 1?
Minigolf: Ikke publikumsvenligt ved stævner. Mere plads ved banerne.

IDEER

Godt med samlet miljø til de tre forbund.
Fint med egne køkken/opholdsfaciliteter.
Fleksibilitet sommer / vinter er interessant.
Det her er en fælles klub, ikke tre klubber.
Med nye spillere er det ikke noget problem at blande så meget.
Udendørs: Godt med de andre udendørs idrætter.

De tre forbund bliver isolerede
Man skal åbne en dør
Dart er for spredt til at fungere som klub
Helheden i foreningen af de tre forbund er bedre i scenarie 1
Hvis der ikke er så mange bliver de mere skjult for hinanden
For få tennis/fodbold baner til at drive en klub
Dart: I 145 ud af 150 klubber er salg af mad/drikkevarer det der bærer
økonomien. Svært når der skal betales husleje.

IDEER
•
•

Vigtigt at det er en helt ny klub
Bowls ville falde godt ind i målgruppen
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VIDEREUDVIKLING

NYE TILTAG

- Fokuspunkter

- Tilføjede funktioner

Kommentarerne fra borgere og eksperter på workshop
2 og 2A blev sammenfattet i en slags konklusion på
styregruppemødet den 22. januar 2019.
Ved at sammenholde summen af fordele og ulemper
ved de tre scenarier stod følgende sammenfattende
punkter tilbage:

Efter workshop 2 kom der nye ønsker og nye
potentielle brugere ind i billedet som blev tilføjet
til projektets program. I det endelige projekt er der
taget hensyn til at indkorporere faciliteter til disse nye
brugere i projektet.

• Integration mellem de 3 nye idrætter og de
eksisterende rammer har topprioritet.
• Synlighed mellem alle aktiviteter er vigtigt.
• Nye toiletfaciliteter skal placeres tæt ved café.
• Ved at placere minigolf i fordelingsgangen, gør det
sporten mere tilgængelig og synlig. Det vil få flere i
spil.
• MinigolfTurneringer kan afholdes på 12 baner, men
18 baner er bedst. Mobile baner er en mulighed.
• Yoga har brug for mere initimitet og afskærmning.
• Projektet skal gerne have mulighed for at kunne
udføres i etaper.
• Små omklædningsrum i den eksisterende
bebyggelse skal slås sammen.
• Der arbejdes videre med en tilpasset udgave af
landskabsplanen fra scenarie 1 men søen udelades.
• Sammenhæng mellem caféen og parken styrkes.
• Principper for bygningstyper og etapedelingsmuligheder fra scenarie 3 danner udgangspunkt for
tilbygningen. Dog fordeles minigolf baner mere som
i scenarie 1 og dart får sit eget samlede område.
• Området ved caféen tager udgangspunkt i løsninger
fra scenarie 2 med forbindelse mellem etager og
fitness på plan 2.
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Det drejer sig om følgende:
• Bridge er blevet integreret i projektet og der er
skitseret lokaler til at huse deres 140 medlemmer.
• Krolf har fået optimale udendørsaktiviteter og
ønsker på sigt også at få indendørsfaciliteter.
• Der er ønsker om at få en stærk relation til
sundhedshuset i Kolding så borgere efter endt
behandling kan videreføre en sund livsstil i Pulzion..
• Der er i den forbindelse indplaceret behandlerrum
og holdsal i den eksisterende bygning, som en del af
projektet.

UDVIKLINGSSCENARIE 4 - PULZION
- Pulzion, aktivitetspark og Center for seniorsport
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UDVIKLINGSSCENARIE 4 - PULZION
- Pulzion, Aktivitetspark og Center for Seniorsport
AKTIVITETER I DET GRØNNE
Ved udbygningen af Pulzion og de tilhørende udeområder er
der en unik mulighed for at skabe en tæt sammenhæng mellem
indendørs og udendørs aktiviteter.
Det er sjældent at et eksisterende idrætscenter har et stort grønt
udendørs område til rådighed som ikke optages af boldbaner,
men kan aktiveres til alternative idrætsgrene, almindelig motion
og hyggeligt samvær.
I processen med inddragelse af interessenterne har det været
tydeligt, at det ikke har været den effektive idrætsmaskine
men den stemningsfulde aktivitetspark, der har appelleret til
deltagerne.
Forestillingen om at kunne bevæge sig rundt i det kuperede
landskab i sit eget tempo og samtidig deltage i mentalt
udfordrende aktiviteter, har vundet genklang hos såvel
seniorerne som repræsentanterne for de tre DIF forbund.
Der er flere gange blevet peget på at det netop repræsenterer
en ny måde at iscenesætte senioridrætten på.
Det er i høj grad stemningen og rammerne for det gode
samvær der er afgørende for borgernes lyst til melde sig ind
i idrætsfællesskabet, og dermed forpligte sig på en sundere
livsstil.
Den fornyede interesse fra Koldings Sundhedscenter for at
etablere et partnerskab med Pulzion kan ses som et tegn på, at
man ser de nye og langtrækkende muligheder der tilbyder sig i
dette projekt.
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UDE OG INDE SMELTER SAMMEN
Indtrykket af en grøn oase bliver i projektet ført med indenfor
idet der arbejdes med en væksthus typologi som vil gøre det
muligt at gøre de indendørs aktivitets- og opholdsområder lige
så grønne som den udendørs park. Det gør det samtidig muligt
på de gode dage at åbne facaderne op skabe et helt ubesværet
flow mellem inde og ude.
Brugerne kan følge årstidernes skiften og vil altid kunne finde et
sted som passer til vejr og vind på en given dag hele året.
Man vil kunne dele sig i grupper hvor nogen går udenfor og
andre bliver inde uden at man mister øjenkontakten med
hinanden. Det giver en følelse af tryghed og overskuelighed som
vil være unik for et dansk idrætsanlæg.
I den nye aktivitetspark skabes der en række stiforløb som
binder hele parken sammen og som både kan benyttes i højt
og i adstadigt tempo. Bløde bakker i 3-4 meters højde gør at
hele parken ikke kan overskues på en gang og lokker til at gå på
opdagelse. Har man brug for lidt mere puls og muskeltræning
kan man vælge udfordringsstien der går op og ned af alle
bakketoppene.

Visualisering af udearealer og den sydvendte facade
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UDVIKLINGSSCENARIE 4 - PULZION
- Pulzion, aktivitetspark og center for seniorsport
UDEAREALERNE
Udendørsområderne anlægges som en organisk
formet grøn park med bløde bakker og stier der
gennemskærer landskabet. En central sti skaber en
direkte forbindelse mellem Kvarterhuset og Pulzion
og langs kanterne af denne anlægges Krolf banen.
Minigolf anlægget etableres som et såkaldt MOS
anlæg med baner der former sig efter landskabet
og placeres langs et cirkulært forløb. Petanquebanerne fordeler sig i mindre grupper rundt omkring
i landskabet så man kan udvælge sin yndlingsbane afhængig af beliggenhed, vejrforhold etc. Ved
alle baner etableres der bænke til ophold og ved
nogle også små overdækninger. Den eksisterende
beach-håndboldbane bevares og der etableres 55
nye P-pladser vest for den nye tilbygning. Heraf
ligger de 11 pladser på et felt der normalt er spærret af til streetbasket. Der anlægges terrasser med
indbyggede petanquebaner umiddelbart syd for de
indendørs opholdsarealer.
Petanque

15 baner

Minigolf

18 huller

Kunstgræs boldbane

10 x 20 m

Krolf

1 bane, 18 huller

Bowls

4 baner

Beach håndbold

1 bane

Streetbasket

1 1/2 bane

Padeltennis

2 baner
Visualisering af bygninger og landskab
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ZEN-HAVE

PETANQUE
MAST

TRÅDT STI
BOWLS/ TENNIS

P-PLADSER

PETANQUE
PADELTENNIS

PULZION

PETANQUE

MINIGOLF
INDGANG
Peter Tofts Vej

SPORTEL

KUNSTGRÆSBANE

VILDTBAD

PITSTOP
INDGANG

PETANQUE
MINIGOLF
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PETANQUE

PETANQUE
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KVARTERHUSET

PETANQUE
VOLLEYBALL

TRÆNINGSSTATION

BEACH BOLDBANE

TRAMPOLINER
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P-PLADSER
SPIDSBELASTNING
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BASKETBALL
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j
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Mogens Eriksens Vej
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S
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NE
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A
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Junghansvej

Søren Kjærs Vej

Situationsplan
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BYGGERIET

FLEX SKILLEVÆG

HAL 1

WC

OMKL.

OMKL.

DEPOT

OMKL. OMKL. OMKL. OMKL.

DEPOT

HAL 2

KØKKEN/
KIOSK

INDGANG

WC
ELEVATOR

MINIGOLF

SPORTEL

HC
WC

WC SKUR

WC
HC
WC

WC

INDGANG

PETANQUE/
MULSTISAL
OPVARMET

DART

DEPOT

OPHOLD
MINIGOLF

BRIDGE

DEPOT

TERRASSE

PETANQUE

30

DEPOT

SQUASH

CAFÉ

NYE AKTIVITETSHUSE
Aktivitetsområderne dannes af selvstændige huse
med asymmetriske saddeltage som knytter an
til den indre gade. Husene der rummer baner til
petanque og minigolf udføres i et standardiseret
væksthus system med tag og langsider i translucent
polycarbonat og gavle i klart glas. Husene til dart og
bridge laves i mere traditionelle udgaver med lukkede langsider og tag og gavle i glas.
Der arbejdes med forskellige klimazoner således at
fordelings- og opholdsarealer samt områder til dart
og bridge er fuldt opvarmede. De to største huse til
petanque opvarmes derimod kun til en minimumstemperatur på 15 grader. Det vil betyde lavere etablerings og driftsomkostninger og bidrage til centrets
bæredygtige profil.
OMBYGNING
Førstesalen på det eksisterende center ombygges
og udviddes så der kan etableres et større fitnessområde med træningsmaskiner, holdsale og terapirum. Der er adgang til dette område fra foyeren
via trappe og elevator, som også giver adgang til
tagterrasen og sportellets værelser på 1. sal

SQUASH

FRYS

BILLARD

DEPOT

NET

DEN INDRE GADE
Der etableres et helt nyt indgangsparti som flytter
det centrale opholds- og fordelingeareal ind i centrum af det eksisterende anlæg. Herfra er der adgang og indblik til alle eksisterende og nye faciliteter
på begge centrets hovedetager. Det er også i denne
centrale zone at der etableres et nyt køkken med tilhørende udskænkningsområde og café. Området er
tilgængeligt via vindfang fra parkeringspladsen mod
nord og fra aktivitetsparken mod syd.
Den nye hovedakse i anlægget bliver en øst-vest
gående indre gade som forbinder squash-afdelingen
med hal 1, hal 2, caféen, dart banerne, petanque banerne og bridgehuset. Banerne til minigolf placeres
i kanterne af gaden og ved den centrale plads midt
i anlægget. Bygningsdelen der udgør caféen og den
indre gade bygges op af et modulært system af søjler og bjælker i limtræ med fladt tag.

DEPOT

PETANQUE

OPHOLD

UOPVARMET

DART
MINIGOLF
BRIDGE

Etage 0 og -1 - Plantegning 1:500

MØDE
SQUASH
MØDE

SQUASH

Nybyg

3.060 M2

Ombyg

1.160 M2

HAL 1

INDEAREALER
KONTOR

7
6

HOLDSAL

5
4
3
2

BEHANDLING

MØDE

1

HAL 2
DEPOT

FITNESS

TEK

8

HOLDSAL

FOKUS
• Centralt strøg forbinder de indendørs aktiviteter
• Bygningen kan tilpadses til årstiden.
• Opvarmede, semiopvarmede og udensdørs
aktivitetsrum.
• Petanque, Minigolf og Dart forenes i egen zone

9

TRAPPE TIL TAG

ELEVATOR

TRAPPE TIL TAG
SPORTEL
RAMPE

VILDMARKSKAR
BRUSER

FACILITETER
• Semiopvarmede rum kan bruges til både ude og
indeaktiviteter.
• Stort væksthus med facader der kan åbnes.
• Forskellige loftshøjder efter behov.
• Opholdsarealer og foreningslokaler midt i
aktivitetsområde.
AKTIVITETER

TAGHAVE

Petanque

9 baner (15 stk 3x12 m)

Minigolf Filt

18 huller

Dart

18 baner

Bridge

150 personer

Fitness og holdsal

2 x 200 m2

5 Behandlerrum

76 m2

2-4 Mødelokaler

40 M2

3 Depoter

40 m2

AKTIVITETSTAG

TRAPPE TIL TAG

Etage 1 og 2 - Plantegning 1:500
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- Ny bygning til petanque, dart, minigolf og bridge
WC
FLYDENDE OVERGANGE OG TRANSPARENS
Det har været afgørende at skabe en ny bygning
med en imødekommende stemning som både opfordrer til at tage ophold og til at være aktiv. Aktiviteterne flytter helt ud i fordelingszonen og der er
frit udsyn til alle aktivitetsområder, også dem der af
hensyn til lyd og klimazoner ligger bag glasvægge.

HC
WC

SPORTEL
WC
INDGANG

PETANQUE/MULTISAL
OPVARMET

OPHOLD

DART

PETANQUE
UDENDØRS

DEPOT

MULTISALEN
Det første aktivitetshus man kommer til når man fra
indgangs- og caféområdet bevæger sig ned gennem
den nye tilbygning er petanque / multisalen. Området er skabt til at spille petanque på en grusbelægning men gruset kan overdækkes med et fast gulv
så salen også kan bruges til andre aktiviteter som
gå-fodbold, minihockey og forsamlingslokale. For at
gøre viften af anvendelsesmuligheder så bred som
muligt er salen fuldt opvarmet. Der er derfor tale om
en væksthustype med særlig god isolering af tag og
facader. Langs banens sider er der plads til ophold
mellem de mange grønne planter.

ELEVATOR

MINIGOLF

DART
Dartsalen har lukkede langsider og tag, men glas i
gavlene både ud mod parken og ind mod den indre
gade. Der vil i dagligdagen være helt åben forbindelse mellem gaden og darthuset. Spillefelterne placeres ude langs siden mens der i midten er et socialt
område til spillere og tilskuere.

TERRASSE

BRIDGE
Bridge huset er som det eneste i to etager idet der
på første sal er et undervisningsområde. Stueetagen
er delt i to spillesale med plads til ialt 27 spilleborde.
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BRIDGE

DEPOT

PETANGUE
Petanqueområdet er sammensat af to væksthuse
som deler en langside. Derved bliver det muligt at
skabe en større sammenhængende spilleflade som
enten kan opdeles i 6 store baner eller 10 mindre
baner. Huset er begrønnet men opvarmes kun til en
minimumstemperatur på 15 grader. Dele af facaderne kan skydes tilside i på dage med godt vejr.

WC

OPHOLD
PETANQUE
UOPVARMET
PETANQUE
DART
MINIGOLF
BRIDGE

Center for seniorsport- Plantegning 1:250

- Eftermiddagstræning i petanquehallen

Visualisering af petanquehal
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- Cafeophold og udeophold
OPHOLD INDE OG UDE
Samværet omkring minigolf, petanque og dart vil
være præget af en konstant vekslen mellem aktivitet
og rekreativt ophold. Det skal være let og ubesværet
at gå fra at være deltager og til at være tilskuer. Derfor blandes opholdsarealer med aktivitetselementer
både ude og inde. Fra caféen og hovedindgangen
strækker der sig en skrå zone af opholdsmøbler
langs de sydlige facader så der herfra er fin udsigt til
aktivitetsparken. Der er også havedøre så man kan
åbne og træde ud på terrassen.

PETANQUE

INDGANG

SKYDEDØR

OPHOLD

PETANQUE
AKTIVITETSPARK

GRØNT, ÅBENT OG LYST
Som det ses på visualiseringen er hele området præget af masser af dagslys, grønne planter og åbne
rumforløb. Det er intentionen at indbygge et stort
antal plantekasser som særligt seniorerne selv kan
tage ansvar for at passe og pleje. En del af vegetationen kan være nytteplanter med eksempelvist krydderurter som kan anvendes i caféens madlavning.

VINDFANG

DEPOT DEPOT

SPONTANE AKTIVITETER
På den nære terrasse er der placeret et petanqueområde som vil være reserveret til spontane brugere
der ikke nødvendigvis er medlemmer af foreninger.
Man kan betragte banen som en slags rekrutteringsbane hvor nye brugere kan gøres nysgerrige og blive
introduceret til sporten.
Det samme gælder for de mange minigolfbaner i
den indre gade. Det vil være muligt for spontane
brugere at leje golfkøller og kugler i caféen og prøve
kræfter med minigolfen når foreningerne ikke lige er
i gang. Darten vil også få et par skiver som hænges
op uden for indgangen til darthuset og som er spontant tilgængelige.

SPORTEL

WC

MINIGOLF

SKYDEDØR

TERRASSE

DART
MINIGOLF

SKYDEDØR

BRIDGE
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Cafeophold og udeophold- Plantegning 1:150

- En formiddag med minigolf og frokost i caféen
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- Torv, café og køkken
NY INDGANG TIL HAL 1
INDGANG OG CAFÉ
Pulzions nye hjerte bliver det centrale indendørs torv
som man kommer ind på via vindfangene mod nord
og syd. Umiddelbart inden for vindfanget er der kig
til aktiviteterne i hal 1, hal 2, ved minigolf, petanque,
parken og holdsalen på 1. sal.
Torvet bliver det centrale mødepunkt hvor man i
dagtimerne vil blive budt velkommen af frivillige der
kan informere om de mange aktivitetsmuligheder.
Caféens udskænkning ligger centralt til venstre for
hovedindgangen og vil også fungere som informationsskranke.
Midt på torvet placeres en elevator og et trappeløb
som skyder sig op gennem et dobbelthøjt rum og
giver adgang til aktiviteterne på 1.sal.
LEG OG OPHOLD
Torvet indrettes med forskellige typer af møbelgrupper så det både lægger op til det hurtige møde over
en kop kaffe og den mere afslappende samtale i
bløde sofaer. Langs gavlvæggen ind til hal 2 etableres der et lege- og motorikområde så de mindre
børn også bliver mødt med spontant tilgængelige
legemuligheder når de kommer forbi med familien.
I den eksisterende port ind mod hal 2 isættes et nyt
stort glasparti så aktiviteterne i hallen bliver synlige.
På samme vis slås der huller ind til hal 1.
SERVICEAREALER
På en central plads lige ud til torvet indrettes der
et fælles toiletafsnit i et af de eksisterende sportelværelser. Derved vil der altid være toiletter tæt på
aktivitetsarealerne.
Der udbygges et nyt professionelt køkken som kan
servicere de mange ny brugere og sikre torvet en
status som en slags offentligt køkken/alrum.
PETANQUE

KØL

LEG
OPVASK
KØKKEN

UDSKÆNKNING

VAREINDLEVERING

CAFÉ

DOBBELT
HØJT RUM
NY GLASPORT TIL HAL 2

INDGANG

VINDFANG

WC

MØDEPUNKT

ELEVATOR

HC
WC

SPORTEL

WC

VINDFANG

INDGANG

DART
MINIGOLF
BRIDGE

Ankomst, foyer og overgang fra ny til eksisterende bygning- Plantegning 1:150
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- Fitness, behandling og udgang til aktivitetstag - 1. sal
TEK

9

UDSTRÆKNING

MASKINER

8

DEPOT

7

HOLDTRÆNING

6
5

CROSSFIT

RECEPTION

4

FITNESS
CARDIO

HOLDTRÆNING
HAL 2

3
2
1

BEHANDLERRUM

MØDE
TRÆNING OG TERAPI
På 1.salen hvor der i dag er kontorer, café og forsamlingslokaler ryddes de fleste vægge og der etableres
et stort sammenhængende fitnesscenter med indblik til hal 1.
1. salen udvides hen til gavlen på hal 2 og ud over
det centrale nye torv. I denne ende indrettes der
behandlerrum og holdsal som vil gøre det muligt
for Koldings Sundhedscenter at flytte dele af deres
behandlingsforløb til Pulzion. Derved øges sandsynligheden for at flere borgere vil blive knyttet mere
permanent til idrætsfællesskabet og derved undgå
tilbagefald og gentagne behandlinger.
Over indgangspartiet placeres en række rum til administration, samtaler og møder.
AKTIVITETSTAGET
Fra reposen over torvet er der udgang til aktivitetstaget over det nye bygningsafsnit og her kan
man også komme direkte sportellets værelser på
1.sal. Der er flere nedgange til parken og i den fjerneste ende af sportellet etableres to vildmarksbade
med udsigt over aktivitetsparken og med tilhørende
omklædningskabiner.

DOBBELTHØJT RUM
MØDE

MØDE

MØDE

REPOS

ELEVATOR

SPORTEL

ADGANG TIL AKTIVITETSTAG
ADGANG TIL SPORTEL

TAGHAVE
RAMPE
1.sal med fitness, holdtræning, behandlerrum og møderum- Plantegning 1:150
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- Belysningsprincipper
EN VELBELYST PARK
For at skabe tryghed i området og gøre aktivitetsparken anvendelig så mange timer om året som
muligt etableres der differentieret belysning overalt
i parken.
Langs stierne vil det fortrinsvist være lave pullerter
der sikrer at man kan se belægningen og bliver ledt
den rigtige vej. Ved aktivitetsområderne som eksempelvis petanquebaner og minigolfbaner vil der
være lidt højere master med spots der oplyser spillefladerne. Det vil være mest bæredygtigt hvis disse
spots kan tændes fleksibelt af brugerne selv når der
er behov for det.
De transparente væksthuse vil samtidig bevirke at
der strømmer masser af lys ud i parken fra facaderne, så også terrasserne vil være oplyste.

Pullertlys langs de mange stier

Udendørs aktivitet hele året
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Master med spots på udvalgte steder

BELYSNINGSPLAN
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- Materialevalg og indeklima
BÆREDYGTIGE HUSE
Petanque, minigolf og dart er nogle af de sportsgrene som rent faktisk ikke forstyrres af dagslys. Som
kontrast til de traditionelle haller der lukker fuldstændigt af for omverdenen er der her en en god
anledning til at gå i en diametral modsat retning.
Huse i naturmaterialer med store mængder af dagslysindfald vil muliggøre en illusion om at man kan
være aktiv udenfor hele året.
De kendte teknologier til konstruktion af professionelle væksthuse er som type optimeret over mange
år. Da de rette temperaturer, hvor der hverken bliver
for koldt eller for varmt, er afgørende for planternes vækst, er der udviklet enkle men sofistikerede
systemer til at regulere indeklimaet, f.x. ved hjælp af
naturlig ventilation og solduge.
Kombineret med konstruktioner i bæredygtigt og
CO2 neutralt limtræ i de øvrige bygningsdele og
facadebeklædninger i ubehandlet træ, vil der blive
skabt et byggeri som både er fornuftigt i udførelsen,
men som også vil have lave driftsomkostninger.
Der er i første omgang regnet med tunge betongulve som vil kunne opsuge en del af varmen fra lysindfaldet på de varme dage og gemme varmen til
aften og nattetimerne. Gulvene vil modsat også sikre
kølighed på de meget varme tidspunkter af dagen.

Skulpturelle trækonstruktioner

GRØNNE PLANTER SIKRER GODT INDEKLIMA
De mange grønne planter som plantes i væksthusene vil have en gavnlig effekt på både rumkomfort og
luftkvalitet. Planterne vil optage og afgive fugtighed
og samtidig rense luften. Der vil desuden kunne
være en vis grad af egenproduktion af grønt til brug
i caféens køkken.
REGNVAND OPSAMLES OG GENBRUGES
Ved at opsamle regnvandet fra de store tagflader
og gemme det i beholdere tilkoblet overrislingsanlæg kan en del af regnvandet bruges til vanding af
planterne i væksthusene. Ved de helt store regnskyl
føres overskydende vand frem til den nedsænkede
kunstgræsbane (uden granulat) hvor det ophobes
indtil det kan løbe videre i kloaksystemerne.
Facadebeklædninger med varmebehandlede planker
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Tag og langsider i polycarbonat plader

BÆREDYGTIGHED OG MATERIALER

Naturlig ventilation sikrer luftgennemstrømning

Masser af grønt og skærmning mod overophedning

Industrielle systemer til temperaturregulering
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- Mulige etaper
ET CENTER I FLERE TEMPI
Hvis det viser sig vanskeligt at skaffe midler til
realisering af hele projektet på én gang vil det være
muligt at opdele byggeriet i etaper. Det skyldes ikke
mindst den modulære opbygning og de selvstændige huse som kan realiseres hver for sig.
Det vil naturligvis ikke tilfredsstille de interessentgrupper som har været involveret i projektudviklingen fuldt ud, men vil måske alligevel kunne give
mening i forhold til at forny Pulzion og starte rejsen
frem mod et Center og Eksperimentarium for Senioridræt.
FØRSTE ETAPE
En mulig første etape kunne være ombygningen af
første salen på det eksisterende anlæg til fitnesscenter og udvidelsen med ny indgang, café/torv, holdsal
og behandlerrum. Det vil i dette scenarie mest være
specialiseret fitness og behandling som vil bidrage
til at styrke centrets seniorprofil.

1

ANDEN ETAPE
Næste skridt kunne være at etablere minimale men
delvist acceptable aktivitetsmuligheder til de tre DIF
forbund. Antallet af indendørs baner vil ikke række
til større stævner, men det vil være muligt at stifte
bekendtskab med de tre idrætter i det daglige og
der vil blive skabt en god forbindelse til parken.

2

TREDJE ETAPE
I det fuldt udbyggede projekt kan de tre DIF forbund
alle holde nationale stævner og bridge kan komme
med i fællesskabet. Centret vil få kapacitet til mange
daglige brugere og vil for alvor etablere sig som et
markant eksempelprojekt.
UDENDØRS ANLÆGGET
Aktivitetsparken kan realiseres i mange forskellige
tempi og bakkerne kan etableres i takt med at der
kommer overskudsjord fra de byggede etaper.
Man vil nok først koncentrere baner og lys langs
stien der forbinder Kvarterhuset med Pulzion.
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