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INDLEDNING
I dette afgangsprojekt har jeg arbejdet med at designe og udvikle et center for bevægelse. Centeret
skal være en genoptræningsmulighed for mennesker med fysisk funktionsnedsættelse efter sygdom
eller ulykke. Det kan være mennesker, der har
været ramt af en blodprop i hjernen eller været ude
for en ulykke i forbindelse med arbejde og sport.
Centeret skal være et åbent tilbud ved siden af
den genoptræningsplan, som borgeren får fra
sygehuset, egen læge eller fysioterapeut. Centret
skal altså give mulighed for at den enkelte kan få
trænet og i bedste fald vende tilbage til det personen kunne før.
Hver dag er der danskere, som bliver ramt af
sygdom, får sportsskader eller kommer til skade
i forbindelse med deres arbejde. Foruden den
akutte behandling har flere af dem i større eller
mindre grad behov for genoptræning. Op mod
100.000 danskere lever med fysiske funktionsnedsættelser, som kræver genoptræning, så de
på bedst mulig vis kan vende tilbage til deres
liv.
Min interresse og forståelse for et behov kommer af, at jeg for næsten ti år siden oplevede et
nært familiemedlem starte på et genoptræningsforløb efter at have været syg. Jeg blev derefter
opmærksom på behandlingsformer og behov
indenfor emnet.
Endvidere er det også interessen for, hvordan
disse mennesker påvirkes at arkitekturen og
bruger den i deres dagligdag, som en hjælp til
den genoptræning de har behov for. Jeg har
tidligere arbejdet med forskellige minoritetesgrupper indenfor sundhed og handicap
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Hvordan programmerer og
former man et center, hvor
vand og bevægelse understøtter træning og balance,
og hvor placerer man en
sådan bygning?

2 - COLLAGE - BEVÆGELSE I VAND
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VAND OG BEVÆGELSE
Vand
Vand har enorme kræfter og kan forekomme i
forskellige tilstande og former, og det har været
med til at formgive projektet. Vandet har haft
stor betydning i forhold til træningen i bassiner
og som et træningsredskab, men i høj grad
også i forbindelse med at placere projektet i
den rette kontekst. En tæt forbindelse til vand
vil styrke betydningen af vand som et element også i den arkitektoniske udformning.
I Danmark findes der i dag et stigende antal
genoptrænings- og rehabiliteringscentere, det
er dog få af dem, hvor adgang til vand er en
mulighed. Flere undersøgelser og erfaringer har
vist, at træning i vand er et rigtig godt redskab i
genoptræningforløb, fordi det både kan hjælpe
med at tilføre noget tyngde, styrke balancen og
give noget til den mentale sundhed.
Bevægelse
Bevægelse er en nødvendighed i ethvert genoptræningsforløb. Foruden bevægelse i vand,
så ligger projektet også op til bevægelse på
land, i og omkring selve centeret, såvel som i
de nærliggende omgivelser: by, landskab og
natur.
Et fælles mødested
Tanken omkring projektet er ikke blot at skabe
et center for personer med fysisk handicap,
men også et forsøg på at skabe et fælles mødested for beboerne omkring centeret, således at
den daglige bevægelse omkring centret bliver
centralt for dem, der træner i centret. Det kan
være en gåtur langs stranden, der bliver til et
besøg eller en tur i parken, som ender i Strandparken og det kan også bare være et tilbud for
byens øvrige borgere.
Dette har været min indledende motivation samt
fokus for udviklingen af dette projekt. Et center
for bevægelse i, med og ved vand, der tilbyder
sig til borgere med behov for genoptræning
eksempelvis efter sygdom eller en ulykke - men
altså også for øvrige borgere, der ønsker at
bruge faciliteterne i og omkring centeret.
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"Formålet med genoptræning er, at borgeren kan vende tilbage til hverdagen på
den bedst mulige måde fx. efter et længere sygdomsforløb, målet er at genoptræne det, man kunne før - både når det
gælder kroppens funktioner og de daglige aktiviteter. Genoptræning kan fx.
fokusere på at træne bevægeapparatet,
sanserne, de mentale funktioner, bevægelse og færden og omsorg for sig selv."
- Sundhedsstyrelsen.dk

"Et menneske bliver altså handicappet pga. samfundets indretning og barrier - ikke pga. sygdom,
skade eller diagnose"
- IRFA - IdrætsRum For Alle

DEL 1
- BAGGRUND &
UNDERSØGELSER

AALBORG

Visioner for regionernes sygehusbyggeri
Regionerne ønsker med de nye sygehusbyggerier at skabe et
fremtidssikret sygehusvæsen, hvor patienterne er i centrum. Omdrejningspunkterne for de nye sygehusbyggerier er højere kvalitet, øget
effektivitet og stor fleksibilitet
Regionerne bygger til en fremtid, som ingen endnu kender. Behandling
og logistik skal i nogle tilfælde understøttes af teknologi og innovative
løsninger, der endnu ikke er opfundet. Og ingen kender tilgangen af
patienter til de nye sygehuse 20 år frem i tiden.
- Godtsygehusbyggeri.dk

AARHUS

KØBENHAVN
ODENSE

NYE SUPER SYGEHUSE
SYGEHUSE
REGIONS HOSPITALER

3 - Kort og visioner for supersygehusene
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SUNDHEDSSYSTEMET I DANMARK
Under valgkampen i 2007 fremlagde landets
statsminister og sundhedsminister en ny politisk
ide, hvor der skulle investeres tæt på 90 milliarder kroner i sundhedsvæsenet. Det var visionen
om et bedre sundhedsvæsen, baseret på tanker
om en ny sundhedsreform og -struktur.

"Formålet med rehabilitering er at hjælpe borgeren til en hverdag, der er så selvstændig og
meningsfuldt som muligt.
Rehabilitering dækker over en række indsatser til borgere, der har eller er i risiko for at
miste dele af deres fysiske, psykiske og/eller
sociale funktionsevne."

Forebygning, behandling og rehabilitering
I dag mere end et årti senere, er projektet
næsten færdig, og Danmark har bla. fået 6 nye
supersygehuse, samt en del mindre regionshospitaler. I forlængelse af sundhedsstrukturen
er flere mindre institutioner med præventive og
opfølgende formål vokset frem i byerne.

- Sundhedsstyrelsens definition på rehabilitering

Henholdsvis informations- og træningscentre,
samt rehabiliteringscentre, der hjælper borgerne tilbage efter sygdom eller ulykker.
Præventivt opfordrer det danske sundhedsvæsen befolkningen til at spise sundt, dyrke
motion og undlade rygning. Især hvis du vil
undgå blodpropper og hjerneblødninger, da det
er nogle af de helt store årsager.

"Formålet med genoptræning er, at borgeren den
bedst mulige funktionsevne eller i bedste fald
samme funktionsevne som før, så man kan vende
tilbage til sin hverdag på den bedst mulige måde.
Genoptræning kan foregå under indlæggelse på
sygehus, efter udskrivning fra sygehus eller uden
forudgående indlæggelse på sygehus."

Men på trods af et sundt liv, er blodpropper
og hjerneblødninger stadig en af de helt store
årsager til at voksne mennesker har behov for
rehabilitering og genoptræning.

- Sundhedsstyrelsens definition på genoptræning

Der er dog stor forskel på behovet og om det
er det rehabilitering eller genoptræning, der er
den bedste løsning for den enkelte, hvilket også
skyldes at begreberne ofte bruges i flæng, og
derfor bliver misforstået og forstår uklart.
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Sygdom

Apopleksi

Arbejdslykke

§ 2.
Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov
for almen genoptræning, genoptræning på specialiseret
niveau eller rehabilitering på specialiseret niveau, jf. bilag 1.
Stk. 2.
Genoptræningsplanen skal indeholde en
beskrivelse af patientens funktionsevne og genoptræningsbehov på udskrivningstidspunktet, herunder en angivelse af,
hvilke funktionsevnenedsættelser som genoptræningen skal
rette sig imod m.v.

Sportsulykke
Fritidsulykke

Færdselsulykke

- Udpluk af paragrafer fra bekendtgørelsen - Retinfo.dk

Hospital Akut behandling
Hjemsendelse efter
akut behandling
Hospitalet udarbejder en
genoptræningsplan

4 dage

Genoptræningsplan

7dage

Kommunen giver besked om
opstartning af genoptræning

Indsatsområder for
fysio- og ergoterapeuter
Deltagelse i hverdagsaktiviteter –
PADL – Personal Activities of Daily
Living, såsom toiletbesøg personlig
hygeijne, spisning og påklædning,
IADL – Instrumental Activities og
Daily Living, såsom husholdning,
madlavning, økonomi og transport
og fritidsaktiviteter
Computerbaseret træning,
Virtual reality
Funktionel elektrisk stimulation
Styrketræning
Konditionstræning
Balancetræning

Ved udeblivelse af information

DET FRIE VALG
3 - Forløb i forbindelse med indlæggelse feks. efter blodprop
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GENOPTRÆNING ELLER REHABILITERING
Genoptræning og rehabilitering i DK
I 2014 kom den første bekendtgørelse om genoptræning udarbejdet af sundhedsministeriet Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om
patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. I 2018 blev den fornyet.
Genoptræningsplanen kaldet GOP fastsætter
rammerne for den genoptræning, som kommunen skal tilbyde, hvilket er forskelligt fra kommune til kommune.
I planen angives, hvilke specielle behov borgeren har, og hvilket niveau, der anbefales til den
enkelte borger. Genoptræningsplanen udarbejdes inden borgeren forlader hospitalet.
Fysioterapi og ergoterapi
Foruden kravet om en genoptræningsplan, der
er gældende for alle borgere med et behov, har
sundhedsstyrelsen offentliggjort en national klinisk retningslinje om fysioterapi og ergoterapi
til voksne, der har en nedsat funktionsevne på
grund af sygdom, der har medført skade på hjernen. Retningslinjerne indeholder otte fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser.
De otte indsatser er en del af den samlede rehabiliteringsindsats. Indsatserne skal som udgangspunkt indgå i sammenhæng med øvrige
indsatser, og de tager udgangspunkt i en konkret
vurdering af de ønsker og behov fra borgeren.
I forbindelse med udarbejdelsen af genoptræningsplanen (GOP), vurderes det om borgeren
skal på et rehabiliteringsophold

13

“Rehabilitation of people with disabilities is a
process aimed at enabling them to reach and
maintain their optimal physical, sensory, intellectual, psychological and social functional levels. Rehabilitation provides disabled people with the tools
they need to attain independence and self-determination”.

HOBRO

- WHO´s definition på rehabilitering

KOLDING

STOUBY
MUNKEBO
FREDERICIA
VARDE
HOBRO
VIBORG
AARHUS C
AARHUS N
NYBORG
HELLERUP
KØGE
SLAGELSE
VORDINGBORG
FREDERICIA
INDRE BY KBH

4 - Kort over rehabiliteringscentre i DK
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HADERSLEV
ESBJERG
RØDEKRO
HAMMEL
NYKØBING MORS
GRENÅ
KØBENHAVN
BISPEBJERG
HUSUM
KOLDING
TAASTRUP
NÆSTVED

CASES - GENOPTRÆNINGSFORLØB
I forbindelse med mine undersøgelser kiggede
jeg på en række forskellige rehabiliteringscentre
og genoptræningscentre. Jeg havde på trods
af corona, mulighed for at besøge to forskellige
steder, hvor de arbejder med genoptræning.
Mit første besøg gik en tur til Kolding, hvor jeg
besøgte FysioDanmark. Mit andet besøg var jeg
i Hobro for at se og snakke med brugerne hos
GenoptræningDanmark.
FysioDanmark
FysioDanmark er en stor sammenslutning, og
jeg besøgte dem i Kolding, hvor jeg var med på
et hold for folk med hjerneskader efter apopleksi.
Eks. Mand på 56 år
Peter blev for 8 år siden ramt af flere blodpropper, og blev efterfølgende halvsidet lam i højre
del af kroppen.
Han har tidligere været på bla. Vejlefjord Rehabilitering af to omgange og et mindre forløb på
Genoptræning i Montebello i Spanien. Alle tre
ophold med god virkning, men når opholdene
slutter forsvinder motivationen, fordi træningen
ikke er nok i sig selv, og udviklingen går i stå.
GenoptræningDanmark
Genoptræning Danmark tror på at det meste
handler om mentalitet og motivation. Efter at
have besøgt deres omgivelser i Hobro, er det
tydeligt at faste rammer er væsentligt for genoptræningsmulighederne - og at mangel på netop dette kræver mere for at fungere.
GenoptræningDanmark i Hobro er meget fleksible i forhold til de rammer, de har til rådighed - og de får det til at fungere i kraft af deres
rumlige og løsningsorienterede tilgang, men på
bekostning af ensformighed i træningsforløb og
gentagelser. Det ville gavne deres tilbud med
større og flere faciliteter med passende funktioner - og personligt kunne jeg godt unde dem
netop dette.
Eks. Kvinde på 64 år
Tove blev for 2 år siden hårdt ramt af sygdom,
som resulterede i at hun havnede i kørestol.
Hun er efter lang tid i sundhedssystemet startet
i GenoptræningDanmark.
Hun træner ca 6-7 timer om dagen, og hun er
glad og motiveret for at komme tilbage til sit
liv. Hendes højeste ønske var at hun kunne gå
rundt om juletræet til jul, hvilket lykkedes for
hende, efter et bemærkelsesværdigt forløb hos
GenoptræningDanmark.
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KORT OM FYSIODANMARK
”FysioDanmark er Danmarks største sammenslutning
af kvalitetsikrede fysioterapeuter med mere end 80 fysioterapi-klinikker fordelt over hele landet. Alle leverer
de ydelser af højeste kvalitet inden for fysioterapi, træning og sundhedsfremme.
Hos FysioDanmark finder du landets førende fysioterapeuter og sundhedsfaglige eksperter, der står klar til
at hjælpe dig. Vi er konstant i udvikling, og uddanner
og certificerer os løbende for at kunne tilbyde de nyeste behandlingsmetoder inden for feltet. Du kan derfor
være sikker på, at få den mest kvalificerede hjælp hos
FysioDanmark.”

- FysioDanmark.dk

5 - ANALYSE OG FOTO FRA FYSIODANMARK
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KORT OM GENOPTRÆNINGDANMARK
GenoptræningDanmark er stiftet af Mikkel Salling
Holmgaard, og startede som projektet The Back to Life
Projekt. Da Mikkel var 19 år gammel og gik i gymnasiet
var han ude for en ulykke. Mikkel var ude for et knivstikkeri, som resulterede i lammelse i hans ene arm.
Mikkel var dog stærkt besluttet på at vende tilbage til livet, så han afsluttede gymnasiet, tog på idrætshøjskole og begyndte at dyrke sport igen. Så han startede på
et genoptræningsforløb. I et system, han mener var et
system med de bedst intentioner, men uden mulighed
for at efterleve dem. Efter 7 års kamp vendte Mikkel tilbage til livet med en arm, der virkede til at dyrke sport
på højt plan. Efterfølgende stiftede Mikkel The Back to
Life Project med en filosofi at være den person, han
aldrig selv mødte.
Projektet har givet gode resultater, og blev et landsdækkende fænomen. Og især konceptet "Vand virker"
blev et stort hit.

6 - ANALYSE OG FOTO FRA
GENOPTRÆNINGDANMARK
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APOPLEKSI
BLODPROPPER I HJERNE
OG HJERNEBLØDNINGER

STRÆK

SNAK

SMIL

ARBEJDSULYKKER

FORSTUVNINGER
OVERBELATNING
KORSBÅNDSSKADER
SKULDERSKADER RYGSKADER LEDBÅNDSSKADER MUSKELSKADER KNOGLEBRUD
SKINNEBENSSMERTER
SPRINGERKNÆ TENNISALBUE FIBRESPRÆNGNINGER
BRUSKSKADE

7 - Fakta omkring apopleksi, ulykker og skader
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APOPLEKSI, ULYKKER OG SKADER
Apopleksi
Apopleksi er en fælles betegnelse for blodpropper i hjerne og hjerneblødninger. Ifølge
sundhedsstyrelsen er der ca. 12.500 danskere,
som hvert år får en blodprop i hjernen eller en
hjerneblødning.
Apopleksi er ofte årsag til handicap blandt
voksne mennesker, hvilket skyldes de følgevirkninger, som sygdommen kan give. Disse
følgevirkninger er af meget forskellige type,
men typisk er det fysiske, kognitive og kommunikative følgevirkninger. Det kan være træthed,
depression og lammelse.
Her er det ofte den sidstnævnte, altså lammelsen der forårsager træthed og depression. Den
opstår enten i højre eller venstre side af kroppen afhængigt af, hvor apopleksien er opstået
f.eks. hvis blodproppen rammer venstre side af
hjernen vil lammelsen sætte ind i højre side af
kroppen og omvendt.
Arbejdsulykker
Ifølge arbejdstilsynet blev der i 2019 anmeldt
42.678 arbejdsulykker i Danmark, hvilket er ca.
400 mere end i 2015. Størstedelen af de ulykker omhandler forstuvninger mv., og med 42 %
så er det den hyppigste skades type, dernæst
sårskader og knoglebrud.
Forstuvninger og knoglebrud kan være nogle af
de arbejdsulykker, som kræver genoptræning,
dog har arbejdstilsynet svært ved at fastsætte,
hvor mange der har behov for genoptræning,
som følge af disse skader.
Men hvis fraværet efter sådanne skader undersøges, og det antages at dem, der er fraværende i mere end 3 måneder, har behov for
genoptræning, svarer til ca. 8.950 personer.
Her skal man huske at udgangspunktet alle er
arbejdsulykker.
Sportsulykker
Danskerne er blevet bedre og bedre til at bevæge sig, og nye trends kommer frem. Det betyder
også, at vi ser flere og flere skader blandt den
almindelige dansker. Simpelthen fordi vi ikke
passer på, når vi udøver sport og fritidsinteresser.
Ifølge Danmarks Idræts Forbund (DIF) er det
svært at sige præcist hvor mange der får skader. Danskerne har tendens til at rende rundt
med deres skader uden at få gjort noget ved
det, hvilket fysioterapeuterne ofte ser og hører
fra deres borgere.
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Valg af beplantning,
inde / ude

Valg af materialer

Kommunkationssystem

Alle sanser er i brug

Minimum fri
bredde på 900 mm
Allergi venligt
miljø

Intuitiv
indgang

Automatisk dør

Ingen fysisk
kontakt

Identificere /
Genkende

Barrierefri
indgang
Nøje overvejelse af
farver, lugte og lyde ift.
andre handicaps

Placering (højde) af
dørtelefon, dørgreb osv.

Komfortabel
passage

Niveaufri indgang
(ingen dørtrin)
Kommuniikationssystem

Let betjening
af døren

Døren
holdes åben
Barrierefri
indgang

Undgå
overstimulering
fra omgivelserne

Gulvbelægning
(god kørefast belægning)

ALLERGI
Med ledsager
kræves en minimum fri
bredde på 1500mm

UDVIKLINGSHÆMMEDE

Komfortabel
passage

Automatisk dør

Let betjening
af døren

KØRESTOL

Identificere /
Genkende

Skilte og symboler

Videointerface
LØSNINGER

Kommuniikationssystem

Teleslynge

BEHOV

BRUGERE

OPGAVE

ACCESSIBLE
EVERYDAY
LÆSEVANSKELIGHEDER

HØREHÆMMEDE

Talestyret
kommunikationssystem

Intuitiv
indgang

Håndliste

Let betjening
af døren

Lugte
Blindeskrift

Intuitiv
indgang

Identificere /
Genkende
indgang via

Kontraster

Kontrast til
væg og fortov

Let betjening
af døren

Kommunikationssystem
(let og tilgængeligt)

SVÆR OVERVÆGT

SYNSHANDICAP

Støtte til at
holde balancen

Akustiks lyd
fra døren

GANG -ARM - HÅND
Barrierefri
indgang

Naturlige ledelinjer
i belægningen

Håndliste
Komfortabel
passage
Let og enkel
passage

Ingen ramper
eller trapper

Automatisk dør

Barrierefri
indgang
Komfortabel
passage
Støtte til at
holde balancen

Ekstra bred kørestol
kræver en fri bredde på
minimum 1100 mm

Barrierefri
indgang
Let og enkel
passage

Undgå ramper og trapper, da
det kan være en fysisk belastning
(træt og udmattet)

Med ledsager
kræves en minimum fri
bredde på 1500mm
Niveaufri

Håndliste

Overflade på belægningen
(skidsikker belægning)

Døren
holdes åben

Ingen
forhindringer
på gulvet
Automatisk dør

Accessible Everyday
”Projektet havde til formål, at sætte fokus på
tilgængelighed og specifikt intuitiv tilgængelighed.
Herigennem sikrer vi, at processen med at identificere og operere indgangen er baseret på logiske
principper og en forsigtig, men bevidst stimulering
af sanserne. Dette gør det muligt for brugeren,
at blive bekendt med indgangen, ved brug af alle
sanserne.”

- Arkitekternes beskrivelse af projektet

8 - Diagram fra Force4 architects - Accessible Everyday

20

TILGÆNGELIGHED FOR ALLE
Gennem projektet har jeg udviklet og tilpasset
målgruppen. Dette er har jeg bl.a. gjort ud fra
de undersøgende casestudier og besøg på
genoptræningscentre.

Visuel forbindelse med aktiviteter

Tør træning
Våd træning

Som en vigtig del af mine undersøgelser har
jeg undersøgt tilgængelighedsbegrebet, og
fået en forståelse for hvilke elementer der er
vigtige for projektet.

Visuel kontakt mellem de
forskellige træningsområder

Jeg har ud fra IRFA´s (IdrætsRum For Alle) anbefalinger omkring svømmehaller udarbejdet
forklarende materiale i forhold til bl.a. bassiner
i en svømmehal (nedenstående figur) og visuelle forbindelser (højrestående figur).

Bevægelse med visuel
kontakt, så alle kan følge med
i de forskellige aktiviteter

Ledelinje - fra A til B

For flere analyser se bilag A.

Bassiner, bevægelse og vand
Gelænder i
vandet så dårligt
gående kan gribe
fat i noget når de
er i vandet

God til bevægelse
og balance træning

Forskellige bassiner
opdelt i rum

Høj kant (0,5m) så
selvhjulpende kan løfte
sig op af badestolen og
over i vandet

Markering af
gelænder

Grav ved siden af bassin,
så træner kommer i øjenhøjde med dem i vand

Holdtræningsbassin
Varmtvandsbassin
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KL. 24.00

KL. 21.00

KL. 3.00

KL. 18.00

KL. 6.00

KL. 15.00

KL. 9.00

KL. 12.00

9 - Dagsskema for brugen af centerets 6 brugergrupper
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MÅLGRUPPEN & BRUGEREN
I forbindelse med at udvikle målgruppen udarbejdede jeg et dagsskema for centeret og
Strandparken. Heri indgår også brugere ved
bla. Gallo Gartneri.

BRUGERNE AF
CENTERET

PERSONALE OG
FAGPERSONER

BEBOER I
RISSKOV

INSTITUTIONER

GALLO GARTNERI

STRANDPARKENS
BRUGERE
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Den danske badekultur - Badestuer, svømmehaller og wellness
Badekulturen i Danmark har ændret sig markant gennem historien. Man
kender Badestuerne tilbage fra middelalderen - og vi kan i dag opleve
spor herfra i byerne, hvor gader og veje er opkaldt efter fænomenet.
I 1900-tallet kom svømmehallerne til og danskerne blev fanget af det.
Senere tog danskerne alverdens former for wellness til sig, og i dag er
det sport og træning i og omkring vand, der er fylder billedet.

10 - Badekultur i Danmark
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BADEKULTUREN
Mennesker rundt omkring i verden har altid
badet, og vi forbinder ofte det at gå i bad med
hygiejne og renhed. Men for nogle er vand og
badet meget mere end det.
Fællesskabet
Nogle kulturer har dyrket badet for det sociale
samvær og fællesskab. I Tyskland blev kurbadene et samlingspunkt. Her samles man i
vandet for fællesskabet, gerne i flere timer ad
gangen. Netop fællesskabet omkring vand kan
spores helt tilbage til Romerriget og middelalderen. Således er der en lang historie for vand
som et fællesskabende element.
Naturen
Naturen og vandet heri har altid haft en stor
tiltrækningskraft i forhold til at bade. I den
østlige del af verden bl.a. Japan anses det at
bade i naturen som en religiøs handling og
renselse af kroppen. Naturen og landskabet er
med til at rense ud og give noget til kroppen i
forhold til den mentale sundhed.
Motivation
Badekulturen i Danmark har ændret sig og gør
det stadig. En vigtig ting, og i min optik et stort
emne for den nuværende vandkultur, er leg og
motivation. Det skal være sjovt at træne og det
skal give en lyst til at gøre det endnu mere. Så
hvis det kræver at vi falder i vandet igen og
igen inden vi kan stå på boardet, så gør vi det.
Eller vi sætter os i kajak for at komme væk fra
larmen og bare kan nyde stilheden. Motivation
kan være mange elementer.

For flere analyser omkring badekultur - se
bilag B
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CASESTUDIER
Gennem hele forløbet har jeg kigget på forskellige casestudier. Flere har været en inspiration i
forbindelse med at udvælge konteksten for - og
placeringen af projektet. Det er følgende:

Kildeskovshallen - Karen og Ebbe Clemensen
Placering i landskabet
Kildeskovshallen ligger i et landskab med træer,
og konstruktionen i bygningen spejler det.

Vandhalla - CUBO
Tilgængelighed
Vandhalla er en del af Egmont Højskolen og
bruges af eleverne, hvor af nogle af dem har
store fysiske handicaps.

SPARK Marselisborg Centret - Kirstine Jensen
Bevægelse
SPARK er en ny park i forbindelse med Marselisborg hospital. Her er bevægelse og aktivitet
et stort tema.
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Casa del Puente - Amancio Williams
Placering ift. vand
Her er bygningen placeret over en å, og på
den måde i forbindelse med vandet. Placeringen blev hurtigt et kriterie for projektet, og et
spørgsmål om hvordan man placere sig?

Leca swimming pool - Alvaro Siza
Bevægelse i landskabet
Svømmebassiner placeret rundt i landskabet.
Bygget ind i landskabet og forlænges nærmest
ud i havet.

Kalundborghallen - Friis & Moltke
Skalaer i projektet
En stor hal, hvor skalaen får en stor betydning
i forhold til bygningerne omkring hallen. Facaderne er delt op og bygningshøjden er i samme
skala som bygningerne ved siden af.

For flere Casestudier se bilag C
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GENOPTRÆNING

Motivation
& leg

Fysisk træning

Mental træning

TYPOLOGIER

Svømmehal /
Badekultur

Træningscenter /
Rehabiliteringscenter

Boenhed /
Fællesskab

ARKITEKTONISKE ELEMENTER

Tilgængelighed

Bevægelse

Vand

10 - Rammer for design-udviklingen
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KONCEPT OG RAMMER ET CENTER FOR BEVÆGELSE
Projektets omfang og centerets kapacitet skal
kunne huse mellem 15-20 deltagere med
fysiske handicap og der skal være plads til 10
ansatte. Det er dog ikke nødvendigvis alle,
som skal bo på stedet under deres genoptræningsforløb.
Det meste af træningen skal fokuseres omkring
og foregå i vand. Ud fra undersøgelser og
interviews, er det blevet tydeligt at, centeret
også skal indeholde faciliteter til træning over
vand. Så jeg har forsøgt at tilføje tør bevægelse
i et omfang, så der tilbydes tilstrækkeligt og samtidig sikrer variation i tilbudet.
Jeg har udarbejdet en liste over de rumlige behov centeret har. Se Bilag E. Denne er i to - genoptræningscenteret og botilbuddet. Det åbner
nemlig stadig op for et center med og uden botilbud.
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"A good setting for everyday life
is a setting that does not discriminate - a setting that welcomes
everyone. The ambition cannot be
anything less - neither in Denmark
nor anywhere else in the world."
- Innosite.dk - Innovationsplatform i byggebranchen på
initiativ fra Realdania med inputs fra energistyrelsen og DAC

DEL 2
- KONTEKST & SITE

Aarhus
Aarhus er Danmarks
anden største by og
Jyllands hovedstad. Der
bor ca. 340.000 mennesker
i byen og endnu flere hvis
man tager oplandet med. I
2019 blev det nye Aarhus
Universitetshospital indviet.
Hospitalet er en del af danmarks nye sundhedsreform,
hvor super sygehusene er en
vigtig del.

KRITERIER FOR OG VALG AF SITE
Udgangspunktet for valg af site var tre placeringer i Østjylland bla. på baggrund af statistiske
og geografiske overvejelser i forhold til apopleksi, ulykker og skader.

Silkeborg
Silkeborg er en mindre by i
Østjylland med omkring 47.000
indbyggere. Byen er omringet af
flot natur, og især Silkeborgsøerne er ret karakteristiske for byen.
Der er tre større søer og en del
mindre søer, bl.a. Ørnsø, som
også i byens centrum er stærkt
tilstedeværende

Desuden blev der forud for det endelige valg
af site opstillet og undersøgt nedenstående
kriterier.

- Oprindelse & Historie
- Politisk initiativer & nye Planer
- Adgang & Tilgængelighed
- By, Natur & Landskab

Ud fra ovenstående samt en konstruktiv dialog
ved første mellemkritik fokuserede det videre arbejde sig om en placering i Risskov ved
Aarhus.
Viborg
Dette bla. med øje for de muligheder og udfordringer den præsenterer i forhold til projektets
intentioner og ambitioner for et center.

Viborg er ligesom Silkeborg en mindre by.
Viborg ligger i Midtjylland og har ca. 40.000
indbyggere. Viborg er en af Danmarks
ældste byer og fuld af historie og historiske
bygninger.
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Åkrogen Strand

Risskov Strandpark
- Aarhus

Bellevue Strandpark
Risskov

Risskov Strandpark

Den permanente
Risskov Hospitalspark

Aarhus Lystbådehavn
Njordhavkajak

Aarhus Ø

Industrihavn

Risskov

Aarhus

Marselisborg Lystbådehavn
Tangkrogen

Marselisborg Strand

Ballehage Strand
Formet af Vand Et Center for Bevægelse
3000 m² aftryk på site

Ørnereden

Moesgård Strand

Ørnsø - Silkeborg

Lysbro

Tidligere Psykiatisk Hospital

Silkeborg S

Ørnsø

Kunstcentret
Silkeborg Bad
Arnakkekilden

Silkeborg

Formet af Vand Et Center for Bevægelse
3000 m² aftryk på site

Søndersø - Viborg

Viborg by

Regionshospital Viborg

Patienthotel

Søndersø

Viborg

Idrætshøjskolen

Formet af Vand Et Center for Bevægelse
3000 m² aftryk på site
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SITE - RISSKOV
Risskov er en forstad til Aarhus. Bydelen ligger
nord for byen og er i dag et rigt og ressourcestærkt område, men sådan har det ikke altid
været. Først i midten af det19. århundrede begyndte Risskov at blomstre frem som en bydel.
Forinden dette var stedet goldt og ubeboet
marskområde som bønderne brugte til deres
dyr om sommeren. Efter etableringen af Psykiatrisk hospital i 1850 begyndte byen Risskov at
vokse sig større og større.
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SITE - RISSKOV STRANDPARK
Risskov Strandpark ligger for enden af Hospitalsparken ud mod vandet. Hospitalsparken
bliver brugt til gåture og diskgolf af byens unge
borgere. Strandparken bliver flittigt brugt af
beboerne i Risskov, især om sommeren som
et naturligt mødested til sociale aktiviteter og
arrangementer med venner og familie.
Parken bliver også brugt uden for sommersæsonen, når vinterbaderne eller kajakroerne
kommer forbi. Njord Kajakklub holder nemlig til
på grunden i deres lille grønne hus.
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SITE - OPRINDELSE & HISTORIE
Risskov er en forstad til Aarhus, og dens
oprindelse tager udgangspunkt i Psykiatrisk
Hospital. Hospitalet blev indviet i 1852, og
hed dengang Jydske Asyl, som blev tegnet
af arkitekt Michael Bindesbøll.
Risskov voksede som bysamfund omkring
hospitalet og da jernbanen mellem Aarhus
og Grenå fik et stop i Rissko blev det for
alvor et bysamfund - og er i fortsat udvikling
herfra til det Risskov, vi kender fra i dag.
I dag er forstaden nemlig kendt som en
velhavende del af Aarhus. Her ligger store
villaer, og boliger med udsigt over bugten.
Flere af villaerne er bl.a. gamle lægeboliger.
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SITE - POLITIK & NYE PLANER
I forbindelse med fornyelsen af sundhedssystemet blev Psykiatrisk Hospital flyttet ud
til Skejby, som en del af Aarhus Universitetshospital.
Efterfølgende er det fra politisk side blevet
besluttet at skabe ny bydel på hospitalsgrunden i Risskov - Bindesbøllbyen. Området skal give boliger til tusinde nye beboere.
Det giver kun et stærkere grundlag for at
udnytte og udvikle Strandparken til mere
end det den er i dag - og tilmed i relation til
Risskovs historie med tilknytning til sundhedssektoren og personlig udvikling.
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SITE - ADGANG & TILGÆNGELIGHED
Strandparken for enden af Harald Selmers
Vej har for nyligt fået genetableret et nyt letbane stop på strækningen mellem Aarhus
og Grenå.
Det nyt anlagte stop vil gavne i Risskov og
Bindesbøllbyen i fremtiden - Bindesbøllbyen skal efter planen være færdig i løbet af
de næste 5 år.
Foruden at styrke forbindelsen fra Strandparken til Aarhus indebærer det også mulighed for en større grad af tilgængelighed,
som ikke ses andre steder langs kyststrækningen i Aarhus.
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SITE - NATUR & LANDSKAB
Før Risskov blev til Risskov by var området
kendt for skov og natur, nemlig Riis Skov,
som karakteriserede området nord for Aarhus. Oprindeligt var Riis Skov en del af Vejlby, men blev foræret i gave af Dronning Margrethe I til Aarhus.
Som minde satte heraf opførtes i 1912 en
mindesten, Margrethestenen, i Riis Skov på
skrænten nær Sjette Frederiks Kro.

41

3

2

1

42

1

2
PLACERING PÅ PROJEKT
Før designfasen fastsatte jeg en række guidelines for den faktiske placering på grunden.
Et redskab jeg benyttede var at gennemgå og
undersøge det billedmateriale jeg indsamlede
under undersøgende ture i området.
1. Harald Selmers Vej
Det frie view fra Harald Selmers Vej, når man
kommer kørende mod Rolighedsvej.
2. Hospitalsparken
Aksen gennem hospitalet og parken. Forskudt
gennem grunden.
3. Aarhus bugt
Udsigten over bugten. For eksisterende boliger
vil jeg gerne tage hensyn til - og sikre deres
udsigt over vandet.
3
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EN FORLÆNGELSE AF LANDSKABET
En metode til at undersøge landskabet, og hvor
et nyt center for bevægelse kunne placeres,
udarbejdede jeg flere forskellige papirmodeller.
Det blev hurtigt en bearbejdning af skala, som
gav en afsæt til videre eksperimentation.
Landskabet
De første modeller blev en abstraktion af
landskabet, hvor bygningsvolumenerne blev en
forlængelse heraf, altså bygninger der nærmest
forlænger landskabet.
Koncept og konstruktion
Herefter fortsatte ideen om og udviklingen af
konceptet om det abstrakte, men det blev for
konstrueret og stift, selv på landskabets præmisser. Det flyttede fokus mod en skala tættere
på koncept og konstruktion.
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"Cure is a removal and related to health.
Rehabilitation is situated in the social
sphere and constitutes replacement for
a deficit"
- Henri-Jaques Stiker "The History of Disability" 1997

DEL 3
- DESIGN PROCES
& PROJEKT

Bevægelse

Bevægelse

Vand

Omklædning
Behandling

Behandling
Vand

Kantine

Administration

Boenheder

Et center fokuseret om og ved vand
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ORGANISATIONSDIAGRAMMER

Bevægelse

Bevægelse

Vand

Bevægelse

Fællesskab

Bevægelse

Vand

Bevægelse

Fællesskab

Bevægelse

FRA CENTER TIL CENTER I BEVÆGELSE
Det arkitektoniske udgangspunktet for dette
center for bevægelse var én bygning centeret om vand. På baggrund i konteksten og de
indledende undersøgelser, især indtrykkende
fra GenoptræningDanmark og samtaler med
brugerne her ændrede mine tanker om organisationen i bygningen sig også. Således at
bevægelse er afsættet med fællesskabet som
det centrale. Denne beslutning gav fremadrettet
også et afsæt for bevægelsesflowet i - og mellem bygningerne.

Bevægelse

Bevægelse
i vand

Bevægelse

Fællesskab

De fem bærende elementer i programmet blev:
1.
2.
3.
4.
5.

Havet

Bevægelse og behandling
Vand og bevægelse
Café og fællesskab
Badekultur
Boliger

Bolig
Fællesskab
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Badekultur

BEVÆGELSE OG
BEHANDLING

FEM ELEMENTER

BEVÆGELSE OG BEHANDLING
- TRÆNING INDENDØRE
- Behandlingsrum til offentlig brug
- Træningsrum
- Åben træningssal
- Mental behandling
- Administration og personalerum

VAND OG
BEVÆGELSE

VAND OG BEVÆGELSE
- TRÆNING I BASSIN
- Fælles omklædningsrum
- Separate omklædningsrum
- Træningsbassin
- Varmtvandsbassin
- Separate saunaer
CAFÉ OG
FÆLLESSKAB

FÆLLESSKAB OG ÅBENHED
- Kantine for brugerne
- Offentlig Café

BADEKULTUR
- Badebro tilgængeligt for kørestolsbrugere og
personer med fysisk funktionsnedsættelse
- Vinterbadning
- Sauna
- Kajakklubh
- SupBoard m.m.

BADEKULTUR

BOLIGER - 1. SAL
- Værelser til brugerne
- Værelser til ansatte
- Opholds- / Fællesrum

BOLIGER - 1. SAL
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PROGRAM
Centret for bevægelse kommer til at bestå flere
bygninger. Tre vil sammen danne rammen om
hovedelementerne.
Det første element skal indeholde al bevægelse
og behandling på land, samt 8 boenheder og
fælles opholdsarealer.
Boenhederne er placeret på første sal, hvilket
giver mere private forhold til forskel fra nogle
af centeres øvrige funktioner. I nærhed af og i
samspil med boenhederne - og for at styrke tanken om fællesskab, placeres et opholdsrum for
beboerne, hvor de kan være sammen udenfor
træningslokalerne.
I stueetagen er bevægelsesdelen med mulighed
for forskellig og varierende træning efter individuelle behov, hvilket netop er vigtigt for at kunne yde en målrettet behandling. Det er ligeledes
vigtigt med adgang til mindre behandlingsrum,
da der ofte kan være behov for at imødekomme
brugere med psykiske mén udover de fysiske.
Det andet hovedelement forholder sig til vand,
og bevægelse heri samt de funktioner, der er
nødvendige hertil, såsom omklædningsfaciliteter. Omklædningsrummene er opdelt i dame
og herre og ydermere er der disponeret private
kabiner til brugere, der kan ske at skulle have
assitance af en hjælper til omklædningen. I forlængelse af omklædningen ligger saunaen, der
er et vigtigt led i at restituere.
Bygningen har to bassiner. Det største bassin
rummer både plads til fællestræning, individuel træning og banesvømning med adgang
via trappe eller rampe. Det andet bassin er et
mindre varmtvandsbassin med hævesænke
bund, hvilket muliggører at flere målgrupper kan
benytte bassinet. Der er ligeledes adgang via
trappe eller rampe.
Den sidste hovedelement er en bygning på
land med café. Denne har offentlig adgang af
to grunde; det åbner op for flere kan benytte
tilbuddet og caféen- også folk udenfor et genoptræningsforløb. Og dertil kan en åben funktion
som denne være med til skabe et fokus på det
store arbejde der ligger i at få folk tilbage til et
funktionsdygtigt liv - og ikke mindst aftabuisere
det.
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PROCES
Håndskitser - Proces

1. Første skitse omkring bevægelse, fællesarealer og fragmenterede bygninger.

2. Simplificering af bevægelse

3. Badebro og bygninger

4. Lag på lag og bevægelse mellem
bygningerne.
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Digital skitsering - Proces

1. Badebroen, der forbinder

2. Et fællesgårdrum med masser af liv og
bevægelse

3. Trapper og åbenhed ud mod resten af
Strandparken.

4. Bevægelse i facaden med indhak i plan.
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VOLUMESTUDIER
Det har været et fokus at mindske volumnerne
og højder i de spredte bygninger. I modellerne
fremgår det ligeledes hvordan arbejdet med forskellige og flere bygningselementer har udviklet
sig i forløbet.
Flere skalaer i facaderne giver god variation
mellem bygningerne.
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TREENIGHED
De tre bygninger på land danner grundlag for
centret og det er her i mellem træning og fælleskab skal opstå
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DEN FAVNENDE OG INVITERENDE RAMME
Der opstod i projektforløbet et ønske om at
nedbryde bygningsskalaen og give intime og
inkluderende rammer, dette især med tanke på
de casestudier af lignende byggerier jeg lavede
i den første del af dette projekt.
Det har konkret betydet at jeg har arbejdet med
tagets hældning mod gårdrummet. De lave tagudhæng forstærker denne følelse.
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GRØNLÆNDERNES HUS - AARHUS

PRIVAT BOLIG - KOLDING

FACADER - SKALA
Skalaen blev også væsentlig i tilgangen til facaderne. Det er også her et vigtigt greb at opdele
og nedbryde fladerne for at trække skalaen
tættere på mennesket. Træ er bl.a. derfor også
blevet et gennemgående materiale som også
trækker på referencer til omgivelserne tæt ved
Riis Skov og den kystnære placering, hvor et
naturligt materiale, som træ gennem tid kan
holde til de vind og vejrforhold der her er.
Trælameller, som eksemplerne til højre også
viser, er en måde hvorpå skalaen brydes og et
spil i facaderne dannes når de skifter retning,
både som vandret, lodret og vinklet. I forbindelse med materialet har jeg arbejdet med forskellige åbninger og variationer.
Eksempler på sådanne facader:
BADEHUSE VED AARHUS - AARHUS
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PASSAGEN - ANKOMSTEN
Passagen har optaget mig siden mine første
besøg i området. Således har passagen fra
letbanen og bevægelse ned mod vandet været
et view, der fra start har været en del af udviklingen for projektet - og altså nu også en central
del af ankomsten.
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VISUEL FORBINDELSE
De visuelle forbindelser i området, mellem
bygningerne og fra bygningerne har udviklet sig
i takt med projektet. Det har dog fra begyndelsen været væsentligt at grundlaget for udviklingen netop har været, at bevare nogle af de
eksisterende visuellse forbindelser, da de giver
området sin særlige karakter.
Visuelle forbindelser i projektet:
- Udkig og iscenesættelse af
den nære og fjerne kontekst.
- Det samlende gårdrum
- Imellem bygningerne og funktionerne
- Adgang til centret fra gårdrum
- Udsyn og overblik fra infrastrukturelle
punkter
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BYGNING I BEVÆGELSE - MUREN
Jeg har arbejdet med en fast funktionsvæg,
der vender mod letbanen - man kan sige at
bygningen danner ryg mod letbanen. I den forbindelse har der været flere overvejelser om de
trafikale forhold bygningen ligger sig op af.
Langs funktionsvæggen er der plads til behandlingsrum for fysioterapeuter og ergoterapeuter.
Jeg har også prioriteret mindre træningsrum
i denne del af bygningen. Ud mod gården er
der den store træningssa med et åbent vindue
ud mod det fælles gårdrum. Således at den i
omfang matcher det behov et center af denne
størrelse har brug for og ikke en hel sportshal.
På bygningens 1. sal har især overvejelser om
indramning og åbning ud mod det fælles gårdrum - for at sikre udsyn mod vandet.
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BEVÆGELSE OG VAND
Bevægelsen mod vandet startes ved ankomsten
og iscenesætter omgivelser samt markerer starten på det kommende genoptræningsforløb.
Det fælles gårdrum bliver et omdrejningspunkt
for bevægelse mellem bygningerne. Alle indgange er derfor ud mod gårdrummet, hvilket
netop styrker gårdrummets betydning i projektet.
Der er et bevægelsesforløb fra gårdrummet og
ind gennem vanddelen og de forskellige bassiner, hvor der også er en visuel forbindelse til
både det aktive gårdrum og ud over bugten.
For at opsummere starter bevægelsen mod
vand (ved ankomsten til centeret) og udvikler
sig ved vandet (i gårdrummet) for at være i
vand (i bassinerne og havet).
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BASSINER OG TRÆNING
Et vigtigt element i genoptræning - også i vand,
er at der er gode muligheder for at lægge på og
udfordre sig selv. Derfor er der flere muligheder
for at komme i vandet - via trapper ramper eller
over kanten.
Der skal være et bassin til kørestolsbrugere den siddende træning kan være godt i forhold til
at vende sig til vandet. Den højre del af bassinet er god til at træne sin gang og genfinde balancen, og hvis man vælter sker der ikke noget.
I den dybe del af bassinet er der mulighed for
at udfordre sine svømmeegenskaber og det er
tilmed muligt at dykke ned til bunden. Varmtvandsbassinet er både godt for træning og restitution idet varmen får musklerne til at slappe af.
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BADEBROEN
I Aarhus findes der flere badebroer og badeklubber, men ingen med direkte adgang til
vandet som kørestolsbruger.
Det har derfor været vigtigt at få inddraget dette
i projektet. Denne adgang afskærmer vha. en
badebro, der forhindrer store bølger i at vælte
personer med fysisk funktionsnedsættelse, i det
deres balance ikke altid er lige god.
Badebroen giver også nye muligheder for kajakklubben, der oprindeligt havde tilhold her, og en
badeklub, hvor et stigende behov opleves.
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REFLEKTION
Dette projekt har været spændende, lærerigt og
ikke mindst en udfordring.
Gennem opgaven har jeg haft fokus på tre
overordnede emner - Vand, bevægelse og
fællesskab. Det er har været vigtigt for mig at
undersøge disse ting i forhold til at skabe lyse,
interressante og udfordrende rammer for god
genoptræning.
I forhold projektets første fase var det en udfordring at afklare grænsen mellem emnerne
rehabilitering og genoptræning og undgå misforståelser herimellem.
Fra projektets indledning var grundideen at skabe en ny typologi ud fra tanken om et inkluderende genoptræningscenter.
Udfordringer har drejet sig om hvordan er det
bl.a. i forhold til og med tilgængelighed? Hvornår bliver noget eksempelvis for tilgængeligt?
Og hvor ligger grænsen i forhold til plads?
Hvor meget plads har man behov for og hvilken
plads?
Dog fik jeg et rigtig godt indblik af genoptræningsbegrebet og behovet ved mine to besøg
hos FysioDanmark og GenoptræningDanmark.
Her var det tankerne om hvad et center er, der
ændrede sig i min opfattelse. Fra at være en
bygning til at være et center med flere bygninger.
Efter projektets første del, kom næste udfordring. Hvor placerer man et center af den
slags? Jeg har i projektet forsøgt at udfordre
et område, hvor borgerne omkring har store
og stærke holdninger til stedet. Men det var og
blev også en udfordring i forhold til at udvikle
en ny typologi i konteksten mellem eksisterende
forhold.
Derfor var det undersøgelser af landskab og
kontekst der drev projektet videre i den skitserende fase og arkitekturen tager netop afsæt i
de analyser.
Den sidste del af projektet har været interessant og en prøve at få samlet enderne i et
projekt med flere fokus; fra tilgængelighed til
oplevelsen af vand og ikke mindst udfordre den
gængse opfattelse og af et genoptræningscenter og de tabuer, der forbindes til brugerne
- tabuer jeg også er stødt på i forbindelse med
dette projekt.
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BILAG
Analyser
- Tilgængelighed
- Badekultur
- Casestudier
- Organisationsdiagrammer
- Funktioner og arealer

Bassiner, bevægelse og vand
Gelænder i
vandet så dårligt
gående kan gribe
fat i noget når de
er i vandet

Markering af
gelænder

God til bevægelse
og balance træning

Forskellige bassiner
opdelt i rum

Høj kant (0,5m) så
selvhjulpende kan løfte
sig op af badestolen og
over i vandet

Grav ved siden af bassin,
så træner kommer i øjenhøjde med dem i vand

Holdtræningsbassin
Varmtvandsbassin

Trapper

Akustik

Trinhøjde
10-15 cm
Trindybde
30-40 cm
10-15 cm

Gelænder ned
ad trappen, og i
begge sider

30-40 cm

ECCO

ECCO
Forskellige bassiner
opdelt i rum

ECCO
Fast trappe er nemmere at anvende til
træningsbrug, og
giver mulighed for
hvil ind i mellem.

ECCO
ECCO

Trappe i bassinet
fulde længde giver
er støre helhed og
kan anvendes af
flere på samme tid

Ramper
Hældning
1:20

Ru overflade

Skridsikre kanter i
forbindelse med
trapper og ramper

1:20

O
v
e
r
f
l
a
d
e
r

Ramper er et godt valg, da
badstole kan køre direkte ned
i vandet selv uden hjælpe, og
ved hjælp af opdriften rejse
sig fra stolen i vandet

o
g
v
a
n
d

Markeringer af
rampen

BILAG A

Rengøringsvenlig

Kanter og overløbsrister

A
d
g
a
n
g

Søjler og vægge

Min. 0,87 m ved
en alm. kørestol
på 0,65 m

Markeringer for tilgængelighed

Minimum 150 cm
og gerne 180 cm
bred til to kørestole

God ide med skydedøre,
da det er nemmere at
passagere i kørestol
Plateauer og pladser

Ledelinjer

Visuel forbindelse med aktiviteter

Tør træning
Våd træning

Rutschebane og Udstyr
Omklædning

Visuel kontakt mellem de
forskellige træningsområder

Trapper og ramper

Bevægelse med visuel
kontakt, så alle kan følge med
i de forskellige aktiviteter
Håndtag og greb

Ledelinje - fra A til B

Tilgængelighed
Som en del af mine undersøgelser har jeg brugt en
del tid på at sætte mig ind i tilgængelighedsbegrebet,
og jeg har ud fra IRFA anbefalinger omkring svømmehaller og tegnestuen Force4´s tilgang til tilgængelighed, udarbejdet disse forskellige emner, når jeg skal
design udvikle mit projekt.

Venteposition

Hovedindgang

Force4 har lavet Projektet - Accessible Everyday.

Ledelinje - fra A til B

Reception

”Projektet havde til formål, at sætte fokus på tilgængelighed og specifikt intuitiv tilgængelighed. Herigennem
sikrer vi, at processen med at identificere og operere
indgangen er baseret på logiske principper og en
forsigtig, men bevidst stimulering af sanserne. Dette
gør det muligt for brugeren, at blive bekendt med indgangen, ved brug af alle sanserne.”
- Force4.dk

Vindfang /
vindsluse

Ankomstområde / Foyer

BILAG A

Fællesomklædninge for
damer og herre

Familie
omklædning

Individuel omklædning
evt . med hjælper

Opbevaring i forskellige størrelser og højder

Omklædningsrum

Opbevaring og tilgængelighed

God plads til bad
og skift af stol

Armbånd
med adgang
til skabe

Venderadius

Fra alm. kørestol
til badestol

Skabe med
adgang fra
begge sider
Badestol

Valg af beplantning,
inde / ude

Valg af materialer

Kommunkationssystem

Alle sanser er i brug

Minimum fri
bredde på 900 mm
Allergi venligt
miljø

Intuitiv
indgang

Automatisk dør

Ingen fysisk
kontakt

Identificere /
Genkende

Barrierefri
indgang
Nøje overvejelse af
farver, lugte og lyde ift.
andre handicaps

Placering (højde) af
dørtelefon, dørgreb osv.

Komfortabel
passage

Niveaufri indgang
(ingen dørtrin)
Kommuniikationssystem

Let betjening
af døren

Døren
holdes åben
Barrierefri
indgang

Undgå
overstimulering
fra omgivelserne

Gulvbelægning
(god kørefast belægning)

ALLERGI
Med ledsager
kræves en minimum fri
bredde på 1500mm

UDVIKLINGSHÆMMEDE

Komfortabel
passage

Automatisk dør

Let betjening
af døren

KØRESTOL

Identificere /
Genkende

Skilte og symboler

Videointerface
LØSNINGER

Kommuniikationssystem

Teleslynge

BEHOV

BRUGERE

OPGAVE

ACCESSIBLE
EVERYDAY
LÆSEVANSKELIGHEDER

HØREHÆMMEDE

Talestyret
kommunikationssystem

Intuitiv
indgang

Håndliste

Let betjening
af døren

Lugte
Blindeskrift

Intuitiv
indgang

Identificere /
Genkende
indgang via

Kontraster

Kontrast til
væg og fortov

Let betjening
af døren

Kommunikationssystem
(let og tilgængeligt)

SVÆR OVERVÆGT

SYNSHANDICAP

Støtte til at
holde balancen

Akustiks lyd
fra døren

GANG -ARM - HÅND
Barrierefri
indgang

Naturlige ledelinjer
i belægningen

Håndliste
Komfortabel
passage
Let og enkel
passage

Ingen ramper
eller trapper

Automatisk dør

Barrierefri
indgang
Komfortabel
passage
Støtte til at
holde balancen

Ekstra bred kørestol
kræver en fri bredde på
minimum 1100 mm

Barrierefri
indgang
Let og enkel
passage

Undgå ramper og trapper, da
det kan være en fysisk belastning
(træt og udmattet)

Med ledsager
kræves en minimum fri
bredde på 1500mm
Niveaufri

Håndliste

Overflade på belægningen
(skidsikker belægning)

Døren
holdes åben

Ingen
forhindringer
på gulvet
Automatisk dør

BILAG A

Den Finske badekultur - Den nøgne spa

Den ungarnske badekultur - Badearkitektur
Ungarn og især budapest er kendt som international wellness-metropol, hvilket bla. skyldes de mange varme kilder som byen har. Vandet
kaldes også Termalvand og er 21-78 grader varmt, når det kommer
op fra undergrunden. Vandet indeholder en særlig sammensætning af
mineraler, som menes at være helsebringende, og i nogle tilfælde behandlende for sygdomme.

Den finske sauna er et gammelt fænomen, og er kendt langt tilbage til
før kristus. Finnerne er kendte for deres udendørs bade og saunaer i
naturen. Det bliver i nogle tilfælde brugt som et diplomatisk ritual, hvor
promonente mennesker mødes i saunaen og snakker og diskutere alt
fra politiske emner til hverdagslivet. Nøgen fremfor dyre habitter - uden
tøj er vi alle ens.

Den mexikanske badekultur - Healing
Temazcal
Temazcal er en
ceremoni. Under en
ceremoni vil deltagerne komme ind i
en svedhytte (typisk
en igloformet hytte)
konstrueret af vulkansk sten, træ eller
cement.
Når de er inde, placeres varme vulkanske klipper i midten,
og vand hældes over
klipperne for at producere damp. Urter,
typisk salvie eller
kopal, tilsættes for at
hjælpe med rensningsprocessen.

Den russiske
badekultur - den
rustikke banya

Den islandske
badekultur - Den
varme kilde

Banya kan være
store og indholde
flere forskellige
bade, men banyaen kan også være
mere ligesom de
traditionelle finske
hyttesaunaer. Den
traditionelle sauna
har normalt tre
rum, et dampbad,
et vaskerum og et
omklædningsrum.

På grund af den
vulkanske aktivitet
på Island er der en
række varme kilder,
der blandt andet bruges til opvarmning
af bade.

I banyaen hænger
bundter af birkekviste til at lufte med
og til at give dufte,
når der hældes
vand på klipperne
i damprummet i
banyaen.

BILAG B

Den Blå Lagune er
en af Islands mest
populære attraktioner.
Det smukke mælkeblå
vand minder ikke om
noget andet jordisk
fænomen og står i
skarp kontrast til det
omkringliggende sorte
lavafelt og det krybende grå mos.
Vandtemperaturen
ligger på 39 °C året
rundt.

Den romerske badekultur - De luksuriøse bade
De romerske bade hed Termer. Romerne gennemgik en fastlagt
procedure. Først klædte de sig om i apodyterium, for derefter at
bade i et koldt frigidarium. Herefter fortsatte de til det lune bad
tepidarium og varmbadet caldarium. Eventuelt kunne badeproce duren afsluttes i svedebadet sudatorium, også kaldet laconicum.

Den japanske badekultur - Mineralrig onsen
Den japanske onsen findes i forskellige former og typer, og siges at have
helende kræfter fra mineralerne. De medicinske effekter har givet onsen
en central rolle i balneoterapi, der kaldes for ”Onsen-terapi”. Onsen-terapi er en omfattende badebehandling lavet for at fastholde helbredet,
normalisere dysfunktioner og forhindre sygdomme.

Den tyske badekultur - Kurbadenes mekka
Tyskland har i mange år været kendt for deres kurbade, hvor svage og
syge mennesker søgte behandling. På kurbadene var der adgang til
varme kilder, mineralholdigt vand, mudderbade og friske havbade. Tysklands nok mest kendte område er Baden-Baden. Kurbadene var modsat
andre steder i verden folkelige og åbne for alle sociale lag i samfundet.

Badekultur i verden
Mennesker rundt omkring i verden har altid badet. For
nogle er badet af hygiejniske grunde, og definitionen
her af er mange. Nogen har dyrket badet for det sociale samvær og fællesskab.
I dele af verden anses badet som en religiøs handling,
som en renselse af kroppen. Badet bliver også brugt
som en helbredelse og som medicinsk grund.
Mulighederne er mange, jeg har i min søgen på forskellige grunde fået ud af en ting - Hver land har hver
sin kultur, og jeg ønsker at gøre ”badet” til et genoptræningselement, således at mennesket kan få gavn af
vandets kræfter.

BILAG B

Den Tyrkiske
badekultur - Hamam
De tyrkiske hamam
bade er kendte for
deres sensuelle badning, hvor sanserne
spiller en kæmpe
rolle og især dufte
og aroma bade er en
stor del af hamam.

Den danske badekultur - Badestuer, svømmehaller og wellness
Badekulturen i Danmark har ændret sig mærkant gennem historien.
Man kender Badestuerne tilbage fra middelalderen, hvor også gadenavne har taget navn efter fænomenet. I 1900-tallet kom svømmehallerne til og danskerne blev fanget af det, senere tog danskerne alverdens former for wellness til sig, og i dag er det vandsport og træning i
og omkring vand, der er fylder billedet.

Hamam badene er
baseret på vand i
bevægelse, da man
mener at stilstående
vand er uhygiejniske
og ikke bidrager
til en sund og rask
krop.
Hamambadene er en
gammel tradition og
man kan spore den
helt tilbage i tiden.

BILAG B

VAND

LANDSKAB

Kildeskovshallen

Sea Ranch
...

...

Louisiana museum
vievs gennem museumet

Leca swimming pools
vievs gennem museumet

Vandhalla
...

BILAG C

IFB. MED VAND

BEVÆGELSE

Casa del puente
over vadnet

Kalundborg hallen
...

Den uendeligebro
i vandet

Spark - Marselisborg Centret
...

BADEKULTUR

CASESTUDIER
vejlefjord spa
spa og wellness

Gennem projektet har jeg kigget på forskellige projekter, og i større eller mindre grad brugt dem som
casestudier for mit projekt. Jeg har arbejdet med
forskellige typer og emner.
- Svømmehaller
Kildeskovshallen
Vandhalla
- Landskabet
Sea Ranch
Louisiana Museum
Leca Swimming pool
- Bevægelse
Kalundborg Hallen
SPARK - MarseligborgCentret
- Vand
Casa del Puente
Den uendelige bro
- Badekultur
Vejlefjord SPA

BILAG C

BILAG D

ORGANISATIONSDIAGRAMMER
Gennem projektet har jeg kigget på forskellige projekter, og i større eller mindre grad brugt dem som
casestudier for mit projekt. Jeg har arbejdet med
forskellige typer og emner.
- Svømmehaller
Kildeskovshallen
Vandhalla
- Landskabet
Sea Ranch
Louisiana Museum
Leca Swimming pool
- Bevægelse
Kalundborg Hallen
SPARK - MarseligborgCentret
- Vand
Casa del Puente
Den uendelige bro
- Badekultur
Vejlefjord SPA

BILAG D

ET CENTER FOR BEVÆGELSE GENOPTRÆNING

-

Ankomst

ET CENTER FOR BEVÆGELSE BOTILBUD

30 m²

-

-

Omklædningsrum - Dame

80 m²

-

Omklædningsrum - Herre

80 m²

-

Omklædningsrum - Individuelt
Enkelte rum med plads til kørestolsbruger og hjælper. Eller til brug for familier.

-

Behandlingsrum - Fysio og Ergo
Centeret skal have minimum to
behandlingsrum - en til fysioterapeuten og en til ergoterapeuten

-

10 m²
(x 4 stk.)

-

træning udenfor vandet - En sal til fysisk
træning, som kunne være stationstræning
og en sal til mental træning

-

Holdtræningsbassin

-

Træningsbassin - Stationstræning

100 m²
(x 2 stk.)

-

Varmtvandsbassin

250 m²

-

Sauna - Tør varme

Dampbad - Fugtig varme

Toiletter
I forbindelse med trænings arealerne
skal der være toiletter

-

Kontor - Administrativ

Personalerum

Personaleomklædning / Toilet

-

Depot - Til redskaber osv.

100 m²

5 m²

Rengøring

20 m²

2.100 m²
+ 1.000 m²

150 m²
3.100 m²

25 m²

25 m²

5 m²
(x 14 stk.)
50 m²

50 m²

Personalerum, hvor de kan trække sig tilbage i
forhold til administrativt arbejde eller et åndehul

-

Toiletter

(Tillægs faktor)

Til at organisere centerets hverdag,
med aktiviteter osv.

-

Spisning - Køkken

150 m²

Dampbad kan være anvendlig både inden
træning til at opvarme muskler og efter træning,
som restituering.

-

40 m²

820 m²

Saunaen ligger i forbindelse med bassinerne og
ikke nødvendigvis omklædningsrummene

-

Fællesstue

Rengøringsrum og depot

Varmtvandsbassinet er godt for nogle til fysisk
træning men for andre er det godt til den mentale
træning og restitution

-

15 m²

Værelserne skal alle have private toiletter,
men rundt omkring i centeret skal der være
toiletter tilgængeligt på gange osv.
6 stk

Trænings bassinet skal være til forskellige
typer at træning og med forskellige udfordringer
i vandet. Her skal der arbejdes med bevægelse
i vandet og ændringer i.

-

Personale værelser

Stedet skal kunne rumme 20 deltager
og 20 medarbejdere

Der skal være et større bassin hvor
der er plads til holdtræning - Holdtræning
er godt for alle og giver en følelse af
fællesskab om noget der kan være hårdt for
den enkelte - Hæve-sænke bund

-

30 m²

Fællesskab er vigtigt og især når træningen
er slut - En stue til at se tv og slappe af i,
og en stue til at være mere aktiv og spille spil
rundt om et bord og mulighed for at læse bøger
2 stk

20 m²
(x 2 stk.)

Haltræning
To haller eller sale hvor der er plads til

Familie værelse

Plads til 6 medarbejder, der kan have
et værelse i tilfælde af døgnvagter.
6 stk

Fælles omklædning for mænd med
god plads til kørestole.

-

15 m²

Familie værelse hvor man kan have
familien boende mere permenent.
8 stk

Fælles omklædning for kvinder med
god plads til kørestole.

-

Enkelt værelse / dobbeltværelse
Enkelt værelse med plads til at have
kæreste eller ægtefælle på besøg.
12 stk

Ankomsten til bygningen skal ikke
være en stor foyer eller reception,
men mere en indbydelse til at komme
ind og se hvad centret kan tilbyde.

10 m²
(x2 stk.)
20 m²
(x 2 stk.)

1.280 m²

BILAG E

