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SOLCELLER
Bygningsklasse 2020 ved integrering af ca. 
150 m2 solceller. De producere energi til 
forsyning af bl.a. belysning og ventilation og 
medvirker til at overholde bygningsklasse 
2020.

VENTILATION
Energieffektivt højimpulssystem til 
ventilation af arenaen skaber optimalt 
indeklima i alle brugsscenarier i
arenaen.

SOLAFSKÆRMNING
Integreret udhæng afskærmer passivt for 
solen i sommermånederne, hvorved 
overtemperatur undgåes. 

LYS
Energibesparende belysningsanlæg med 
dagslysstyring samt lavenergiarmaturer 
medvirker til et minimalt elforbrug til 
belysning i alle rum.

FACADER
Store glasfacader sikre et højt dagslysniveau 
og er med til at reducere elforbruget til 
belysning.

MATERIALER
Valg af materialer med fokus på 
helhedsorienterede løsninger belaster 
miljøet minimalt og sikrer lang levetid ud fra 
cradle-to-cradle princippet.

NATURLIG VENTILATION
Naturlig ventilation muliggøres i 
aktivitetsområdet, foyer og VIP, hvilket 
medvirker til et lavere energiforbrug til 
ventilation samt et tilfredsstillende 
indeklima.

KLIMASKÆRM
Højisolerede konstruktioner og 
super-lavenergivinduer sikre et minimalt 
varmetab.

VENTILATION
Højeffektiv ventilation sørger for at ventilere 
opholdsarealer. Anlægget er  behovsstyret 
udfra CO2 og temperatur, og sikrer en høj 
varmegenvinding og et lavt elforbrug til 
ventilatorer

FACADE MOD SYDVEST/ 1:200ISOMETRI - DET SAMLEDE HALKOMPLEKS

AnkomstAnkomstAnkomst

BEVÆGELSESBÅNDET 
bruges til at lede brugere og besøgende rundt i komplekset og 
på den måde binde de forskellige aktiviteter sammen. Visionen 
med projektet er at betragte alle sportsfaciliteterne som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd 
med stor fleksibilitet, udnyttelsesgrad og vidensdeling.

MULIGHED FOR ADSKILLELSE
Den nye Arena Randers bliver disponeret så der er den højeste 
grad af fleksibilitet i forhold til anvendelse. Det betyder at det 
samlede arenabyggeri både kan bruges samlet eller opdelt.
Disponeringen giver med andre ord mulighed for at adskille de 
enkelte funktioner fra hinanden, når der er behov for det

ARKITEKTONISK INDPASNING
I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med 
eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført 
Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der  
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”    

FLEKSIBEL ANVENDELSE
Den nye Hal 4 udformes som en åben og overskuelig 
rumlighed uden faste vægge eller kerner. Det, sammen 
med de mobile tribuner, giver de bedst tænkelige rammer 
for en fleksibel udnyttelse, både til daglig brug samt for til 
brug ved store nationale og internationale begivenheder

I DIALOG MED OMGIVELSERNE 
Terrænet udnyttes til at skabe et byggeri, der udstråler den dynamik 
der findes inde i bebyggelsen. Det faldende landskab efterlader et slip 
under  bygningsvolumenet der udnyttes til at skabe åbenhed mellem 
inde og ude hvorved hallen får et inviterende og imødekommende 
udtryk

ANKOMST OG MODTAGELSE
Det store tagudhæng skaber et overdækket mødested og 
markerer samtidigt tydeligt hovedindgangen i 
bebyggelsen, der leder brugeren ind i hjertet af komplekset

INTENSITET OG OPLEVELSE
For at skabe mest mulige intensitet, oplevelse og sammenhæng 
har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt tribuneanlæg 360 
grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne
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ÅBEN STUEPLAN

Linjerne fra teglvolumenet i Hal 1 videreføres ud i facade-bearbejdningen 
på den nye hal. Denne facade synes ligeledes svævende i det nye byggeri, 
idet det faldende landskab efterlader et slip under dette volumen. derved 
skabes en stor grad af åbenhed i stueplan på den nye bebyggelse

BYGGEFELT

Byggefeltet ligger i forlængelse af det eksisterende halkompleks, der er 
bygget over mange omgange og derved fremstår med et sammensat 
arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra Viborgvej og 
Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset 

ANKOMST

Hjørnet mod syd skæres bort hvorved der opstår et overdækket mødested, 
der samtidig tydeligt markere hovedindgangen i bebyggelsen. Fra 
hovedindgangen er der direkte forbindelse til foyer, VIP og cafeteria 

LANDSKABSPLATEAUET

Den nye Hal 4 placeres på et landskabsplateau, der ligger i niveau med 
kælderplan i den eksisterende bebyggelse. Landskabsplateauet hæver sig 
let over parkeringsområdet og danner derved en stor flade der skiller de 
bløde trafikanter fra parkeringsområdet

ARKITEKTONISK BEARBEJDNING

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil 
bygningen fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende 
i sit udtryk. 

ÉT SAMLENDE TAG

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk 
udtryk til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et 
helhedsgreb der bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. 
Det svævende tag på hal 1 fortsættes således ud over den nye hal

HOVEDDISPONERING

Med vores helhedsgreb bindes Arena Randers sammen og der skabes en 
bedre kobling til byen og forpladsen. Helhedsgrebet er identitetsskabende 
og understøtter billedet af et arenakompleks, der kan rumme idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok samtidig 
med at åbenheden og nærheden til det omgivende byområde øges.

Hovedparkeringen er placeret på arealet foran den nye hal 4 mod Viborgvej. 
Parkeringsarealet er opbygget som en asfaltflade med parkeringsbåsene i 
termoplast. Parkeringsområdet er opbygget så man cirkulerer rundt når man skal 
finde en p-plads, og så man aldrig rammer en blind vej. Ud for hovedankomsten 
ved den ene indkørsel til parkeringsområdet kører man direkte ind til et ”Kiss 
and ride” område, hvor man kan afsætte folk, og hvor taxier kan hente og bringe. 
Parkeringsområdet indeholder 176 parkeringspladser samt parkeringsbåse til 
minibusser og motorcykler. Nord for Arena Randers findes ligeledes et mindre 
parkeringsområde med ca. 24 parkeringspladser, hvilket bringer det samlede 
antal parkeringspladser op på ca. 200 pladser.  

Den nye Hal 4 ligger sig på et plant plateau, der mod vest og syd trækkes forbi 
tagskiven. Derved opstår der et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet over 
parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod sydøst ligger 
plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de to flader optages 
via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for cykelparkering. 
Plateauet ligger i samme niveau som aktivitetsområderne inde i hal 4 og de åbne 
glasfacader skaber derved en stor sammenhæng mellem inde og ude og opfordre 
til at aktiviteterne indendøre på solskinsdage kan trækkes med ud på plateauets 
beskyttede flade.

Det plane plateau skaber samtidig en klar adskillelse mellem de bløde trafikanter 
og varehåndteringen til og fra byggeriet. Varegården i forbindelse med 
køkkenfunktionen er trukket væk fra ankomstsituationen, så man fra foyeren og 
loungen har direkte kontakt og udsigt til et attraktivt vestvendt udeområde, der 
på gode dage kan fungere som serveringsområde. Plateauet og en støttemur sikre 
en klar adskillelse mellem opholdszone og logistikzone. På modsatte side af den 
nye bebyggelse er der ligeledes gjort plads til varehåndtering. Logistikløsningen 
her adskiller sig også en smule fra det vedlagte skitseforslag, idet indkørslen ind 
på grunden er rykket længere ned ad Fynsgade. Ved denne løsning skabes en 
bedre adskillelse mellem logistik og gående brugere af byggeriet der kommer fra 
Fynsgade og samtidig reduceres mængden af støttemure mv. i området    

Det nye byggeri består af to horisontale volumener, der holdes let adskilt og 
forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår et dynamisk, levende udtryk, 
der samtidig tydeligt markerer indgang. Allerede på afstand bliver du ledt hen 
mod indgangen og foyeren. Plateauet og den udgravende tagskive danner en 
naturlig, genkendelig og tydelig mødeplads for besøgende. Ankomstpladsen 
vil kunne iscenesættes på forskellige måder ved større kulturarrangementer og 
messer ligesom den danner en flot kulisse forud for større håndboldkampe og 
lignende. Til dagligt vil pladsen kunne bruges til sportsaktiviteter og servering.

Den overordnede disponering af funktionerne i det nye byggeri følger mere eller 
mindre det medsendte skitseforslag. Foruden den nye arena er der på stueplan 
etableret en foyer med lounge og bred siddetrappe, der fører op til cafeteriaet på 
1. sal i det eksisterende byggeri samt til det nye VIP område.  

ANKOMST / FOYER / VIP

Indenfor hovedindgangen mødes man af en overskuelig, taktil og imødekommende 
foyer. Et rum som indbyder til ophold, fællesskab og aktivitet. Længere inde 
fortsætter en bred siddetrappe op mod cafeteriet og VIP-loungen på niveau 2. 
Foyeren har direkte kontakt til det overdækkede, vestvendte uderum, som vil 
kunne inddrages til forskellige arrangementer, når vejret tillader det. På højre side 
af indgangen er der adgang til hallens nedre niveau. Adskillelsen mellem foyer og 
hal består af en række dobbeltdøre i egefinér, der bibringer rummet stoflighed og 
karakter. Adskillelsen mellem foyeren og hallen benyttes både som en lydmæssig 
og brandmæssig adskillelse, samt naturligvis til at lukke selve hallen af, hvis den 
ikke er i brug, mens der er aktiviteter i andre områder af huset. Derudover vil der 
ved visse arrangementer med behov for særlig sikkerhed, som eksempelvis et 
større sportsarrangement, her kunne laves en adskillelse med sikkerhedscheck 
og billetkontrol. 

Elevatoren starter på niveau 1 i foyerområdet bag trappen og kører til foyerarealet 
på niveau 2 i et praktisk garderobeområde med toiletfaciliteter, hvor der er 
mulighed for at opstille aflåselige garderobeskabe til brug for hallens gæster og 
daglige brugere. 
På niveau 2, ovenfor den store trappe, fortsætter foyeren inden overgangen til Hal 
1, hvorfra man kan komme til VIP-loungen, til Hal 4, til Hal 1 og til administrationen. 
Det er også her, elevatoren stopper. 
Denne organisation har den kæmpe fordel, at den giver mulighed for at anvende 
VIP-loungen eller Hal 4, uden at Hal 1 er åben og omvendt.

Som i skitseforslaget er der i nærværende konkurrenceforslag arbejdet 
med ”bevægelsesBÅNDET”, der binder alle faciliteterne sammen som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd. 
Båndet fører den besøgende fra ankomstpladsen mod hovedindgangen og ind i 
foyeren, hvor den deler sig i et bånd mod siddetrappen og Hal 1, og et bånd der 
bliver til en løbebane rundt om halgulvet i det nye byggeri. 

Løbebanen rundt om tribunerne binder hallen sammen i et loop. Med den 
valgte konstruktive løsning er planen fuldt åben. Samtidig er alle tribunerne 
mobiltribuner og tillader derved fleksibel opstilling, da alle tribuner kan køres 
i hallens X og Y retning. Det giver mulighed for at udnytte arealerne under 
tribunerne til selvstændige aktivitetsområder eller sammen med hallens areal i 
helt andre ruminddelinger. Facaden i niveau 1 mod syd er holdt fuldt åben, så der 
opstår en stor sammenhæng mellem ude og inde og så livet i aktivitetsområderne 
får tilført masser af dagslys. Samtidigt synliggøres aktiviteterne for omgivelserne, 
så der ikke blot bliver tale om et byggeri med et indre liv, men i stedet et byggeri 
der tillige rækker ud mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Foyer, lounge og aktivitetsområder danner tilsammen et dynamisk, levende 
og multianvendeligt aktivitetsområde med mulighed for fitness, løbebane, 
en amfitrappe, siddenicher og mulighed for foreningsfaciliteter såsom dart, 
bueskydning, bordtennis og lignende. 
Ligeledes kan man hygge og studere i opholdszonerne, mødes i foyeren og spise 
middag i VIP-området eller i cafeteriaet, inden aftenen afsluttes med en koncert 
eller en håndboldkamp i den nye arena. Fitness og andre sportsgrene kan bruge 
den indre løbebane til opvarmning, CrossFit og motionstræning.

Erfaringen viser, at fitnessrelateret motion er en af de mest populære 
sportsaktiviteter, som tiltrækker brugere i alle aldersgrupper. Derfor er åbenheden

FOKUSPUNKTER

Ovenstående fokuspunkter er brugt som udgangs-
punkt og som grundlæggende målsætning for 
projektet. Fokuspunkterne har således fulgt projektet 
i hele skitsefasen

KONCEPTSNIT

Etagen i stueplan åbnes så der opstår en høj grad af sammenhæng mellem 
aktivitetsområderne indenfor og den beskyttede flade udenfor og så husets aktiviteter 
gøres synligt for den omgivende bydel. Hallen holdes helt åben uden forstyrrende 
søjler og kerner der begrænser udsyn, sammenhæng og stemningsintensitet

ADSKILLELSEN MELLEM TRAFIKFORMER

Plateauet danner et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet 
over parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod 
sydøst ligger plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de 
to flader optages via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for 
cykelparkering

VAREHÅNDTERING

Plateauet skaber en klar adskillelse mellem de bløde 
trafikanter og varehåndteringen til og fra byggeriet. Der 
findes varehåndtering på begge sider af byggeriet, men 
i begge situationer er der en tydelig adskillelse mellem 
logistik og gående brugere til og fra byggeriet

mod netop aktivitetsområderne, der kan indeholde disse funktioner oplagt. I 
tilknytning til aktivitetsområderne mod syd er der udenfor skabt en overdækket 
og beskyttet zone på plateauet, som kan benyttes i sommermånederne til bl.a. 
boksetræning og CrossFit eller som mødested/opvarmningsområde for den 
lokale løbeklub.

VIP-loungen og VIP-flexrummene på niveau 2 er disponeret som én større, fleksibel 
rumlighed med mulighed for opdeling med mobilvægge. VIP-flexrummene ligger 
i forlængelse af VIP-loungen og er afskærmet med mobilvægge, så de kan indgå 
som en udvidelse af VIP-loungen 

Loftshøjden i VIP-loungen er 4,8 m, så tilhørere bagerst i VIP-loungen kan se 
eventuelle fremvisninger på filmlærredet. VIP-loungen kan sammen med VIP-
flexrummene rumme ca. 500 gæster til spisning ved buffet.

VIP-loungen er disponeret, så den kan indrettes til foredrag med stole og stole-/
bordopstillinger, og der er fastmonteret projektor og fremviserlærreder til 
foredrag og filmfremvisninger. VIP-loungen er desuden indrettet med mulighed 
for at Arena Randers senere, efter behov, kan montere 2 stk. mobilvægge til 
opdeling i mindre mødelokaler. 

Adskillelsen mellem VIP-loungen og Hallen er udført i glas med døre, der giver 
maksimal visuel kontakt mellem VIP-loungen og hallen, samtidig med at væggen 
udgør den nødvendige lyd- og brandmæssige adskillelse; en adskillelse der ikke 
kan etableres med mobile vægsystemer af glas, da selv de bedste på markedet 
ikke kan overholde lydkravene eller forsynes med automatisk branddørslukning 
(ABDL).

HALLEN

Centralt i det nye byggeri er naturligvis den nye hal, dimensioneret efter to 
håndboldbaner – ja faktisk med mulighed og plads til hele tre håndboldbaner 
med god plads omkring hver bane. Håndboldbanerne kan adskilles med en 
hejsevæg på tværs, så man efter behov har to idrætshaller. Andre gange vil hallen 
sammenlægges til en opvisningshal, en stor multifunktionel hal til koncerter, 
generalforsamlinger, konkurrencer, udstillinger, konferencer m.m. Mulighederne 
er kun begrænset af fantasien, fordi hallens tribuner alle er fuldt mobile, og hallens 
akustik og adgangsforhold er helt i særklasse.

Hallen er indrettet på baggrund af programmets intentioner, med mulighed for 
opstilling af scene i den ene ende og tilknyttet omklædning samt disponible 
rum. Hver etage indeholder toiletfaciliteter, ligesom der er omklædning, 
dommeromklædning, kiosk m.v. På øverste niveau er der desuden aktivitets- og 
opholdsområder i forbindelse med rundgangen, hvor der ligeledes findes mobile 
skyboxes med glasvægge, som kan opstilles vilkårlige steder på rundgangen, 
langs facaden mod syd, eller køres ind i Hal 1.

Der indarbejdes mobile teleskoptribuner hele vejen rundt omkring halgulvet. Vi 
har i skitseringen af projektet haft fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse 
ved afvikling af sportsarrangementer og koncerter. For at skabe mest mulig 
intensitet, oplevelse og sammenhæng har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt 
tribuneanlæg 360 grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne. 
Løsningen giver desuden en højere grad af fleksibilitet i hallen, da hjørnerne ikke 
er fastlåste, og samtidig øger den overblikket i hallen. Tribunerne kan rykkes frem 
mod banen, så en mere intim stemning opnås, eller de kan alle parkeres i den 
ene ende af hallen, så fuld åbenhed opnås. Rulles tribunerne blot lige tilbage i 
vægopstilling, står de under rundgangen på niveau 2, så øverste rundgang er i sin 
fulde udstrækning og uafhængig af tribunerne, samtidig med at der er maksimal 
friplads på banen. 

Det valgte arkitektoniske greb, hvor det nye byggeri opbygges af to horisontale 
volumener, kommer også til udtryk indenfor i byggeriet, hvor tagkonstruktionen 
kommer til at svæve over tribuneanlægget og derved får tilført en dynamik 
og spændstighed, der matcher aktiviteterne på sportsbanerne. De forskudte 
volumener skaber samtidigt en tilbagetrukket rundgang på niveau 2. Vores mål 
er, at man overalt i den nye hal skal kunne følge med i, hvad der sker på banen.
Det samlede antal siddepladser på tribunerne er 3.202 pladser. I alt kan hallen 
rumme op til 6.000 gæster.

Mod nord ligger depotrum, kiosk og omklædning i overgangen mellem det nye 
byggeri og Hal 1. Funktionerne vil derved kunne anvendes af begge haller. Fra den 
overdækkede varegård mod øst er der indgang til hallen og videre til depotrum i 
Hal 1 og til omklædningsrummene. Logistikken i dette område er derfor særdeles 
velegnet til back-stage funktioner ved koncerter og lignende arrangementer. 
Udformningen sikrer tilstrækkelig plads til, at opstilling, sceneopbygning og 
prøver m.m. i forbindelse med større, kulturelle arrangementer kan foregå uden 

at genere brugen af hallen og de øvrige faciliteter. Med andre ord er området 
bevidst givet en udformning, som sikrer fleksibilitet og multianvendelighed.

Over rundgangen på niveau 2 placeres et indskudt dæk med hejsbar trappe, der 
fungerer som TV- eller VIP-platform. Kameravinklen herfra er ca. 9,3m oppe og ca. 
12m til nærmeste sidelinje. 

MATERIALER OG ATMOSFÆRE

Helhedsgrebet og den nye Hal 4 repræsenterer et moderne, poetisk udtryk, 
der lægger ekstra lag og skalagivende elementer på den eksisterende 
bebyggelsesstruktur. I stedet for at ændre bebyggelsens overordnede egenart 
eller tilføre endnu et arkitektonisk udtryk, fastholdes de horisontale skiver. Den 
nye hal giver Arena Randers et smukt og tidssvarende ansigt mod byen og skaber 
sammen med det faldende landskab en dynamisk og elegant ramme for de 
fremtidige sports- og kulturarrangementer i Randers.

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil bygningen 
fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende i sit udtryk. Den 
vil være interessant og behagelig både at beskue, at bevæge sig rundt om, ind 
under og ind i! Den danner tidssvarende rammer om sporten og kulturen og 
interagerer med den omgivende bydel og byder den besøgende indenfor.
Det arkitektoniske udtryk er råt, men samtidigt varmt og taktilt, specielt i det 
nære møde med bygningen. Materialemæssigt bygges det nye byggeri op i en 
søjle-bjælkekonstruktion i stål, der sikrer at den indre rumlighed holdes så åben 
og fleksibel som muligt, samtidigt med at rummet har den nødvendige styrke til 
at kunne holde til hyppige rokader og større folkemængder.

Tagskiven på både Hal 1 og Hal 4 beklædes med sandwichelementer i stål/
isoleringstål med en overflade i lys grå, mat metallic lakering (Sablé lakering). 
Hjørnesamlinger skæres i smig og bukkes for at sikre, at tagskiven får et præcist, 
stramt udtryk uden skæmmende hjørneprofiler. Således samler tagskiven de to 
haller, da tagskiven opleves som ét samlet volumen. 

Facaden på niveau 2 er opbygget af samme type sandwichelementer. For at skabe 
dybde i facaden er der monteret lameller i zink eller varmforzinket stål udenpå 
facaden. Bag lamellerne er der indarbejdet en række kvadratiske vinduesåbninger 
i et eget, vilkårligt system, som giver dynamik til facaden. Facaden på niveau 1 
udgøres i det væsentlige af et langt, sammenhængende vinduesbånd, der ligger 
tilbagetrukket fra det overliggende volumen, hvorved der opstår en arkade 
nedenunder. To trappeforløb, der ligeledes er holdt åbne i glas, træder ud af den 
nederste facade. Vinduesbåndet er holdt i olieret eller klarlakeret egetræ, som 
giver en varm, naturlig og nærværende glød, og som skaber en smuk kontrast til 
metallamellerne på facaden ovenover. Da vinduesbåndet i overvejende grad er 
beskyttet at store tagudhæng, kan træet forventes at have meget lang levetid og 
lav drift. Desuden ses skrammer ikke så tydeligt på massivt naturtræ, i forhold til 
f.eks. hvidmalede vinduesrammer. 

INTERIØR
Interiøret er rummeligt og elegant med en rå karakter. Her er en udpræget 
materialitet og stoflighed gennem valget af stålsøjlerne og det glittede/polerede 
betongulv, med vægelementer, vinduesrammer og tribunesæder i egetræ som 
kontrast. Der tages udgangspunkt i en afgrænset og velovervejet palette af 
materialer og overflader, der er afstemt i forhold til bygningens samlede udtryk, 
den konkrete funktion og ikke mindst ønsket om at skabe et taktilt, elegant og 
robust rum. 

Generelt arbejder vi med en nordisk stemning og karakter og et særligt fokus 
på at skabe store, overskuelige rum med muligheder for mindre rumligheder. 
På den indvendige side af facaderne op til ca. 3,7m hhv. 2,8m over gulv på 
de to etager monteres gennemfarvede, lyse fibercementfacadeplader med 
superrobust overfladebehandling fra fabrik. De giver en flot, eksklusiv overflade 
på sandwichpanelerne, som kan holde i rigtigt mange år udelukkende med 
almindelig rengøring, da ridser og skrammer er mindre synlige på en gennemfarvet 
plade end på en malet overflade. Og skulle en plade blive beskadiget, kan den 
nemt udskiftes. Over fibercementpladerne monteres mineraluldsabsorbenter 
på væggene med skjult skinnesystem. Således opnås fortræffelige akustiske 
kvaliteter i hovedrummene.

Lofter er generelt nedhængte, demonterbare mineraluldslofter med skjult 
skinnesystem i gråsort farve, som bidrager til at rette fokus mod det væsentlige: 
aktiviteten på banen! Derudover er mørke lofter mindre følsomme over for tidens 
tand, så de forventes at holde sig pæne i rigtig mange år.
Dagslyset optræder overalt som en gennemgående kvalitet og er sammen 
med materialevalget med til at differentiere de indre rumligheder og skabe 
overskuelighed og variation – altid i en menneskelig, skala og med øje for det 
praktiske og vedligeholdelsesfrie.

PLAN 00/ 1:200 PLAN 01/ 1:200

BÆREDYGTIGHED

Hal 4 er udviklet med miljømæssig omsorg, energirigtige principper og driftsvenlige 
løsninger, og vi har i projektet lagt vægt på at skabe en optimal balance mellem 
anlægsudgifter og driftsudgifter. Det er vores erfaring, at den bedste totaløkonomi opnås 
ved først at minimere energibehovet mest muligt og først herefter gøre brug af lokal 
produceret, vedvarende energi. 

Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der 
er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt med arenaens 
behov og de lokale forhold. 

ENERGIRIGTIGT BYGNINGSDESIGN
Arena Randers Hal 4 skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 iht. BR15. Det 
betyder, at der skal anvendes højisolerede bygningsdele, at klimaskærmen skal udføres 
med særlig fokus på tæthed og eliminering af kuldebroer, og at tekniske installationer 
skal være energieffektive. 

For at reducere energiforbruget til opvarmning mest muligt er der anvendt højisolerede 
konstruktioner med særlig fokus på minimering af kuldebroer. Det resulterer i følgende 
lave U-værdier:
Ydervægge
U-værdi på 0,09 W/m2K (200 mm isolering kl. 18)

Terrændæk
U-værdi på 0,12W/m2K (250 mm isolering kl. 35)

Tagkonstruktion
U-værdi på 0,09 W/m2K (400 mm isolering kl. 37)

Alle vinduer har størst mulig sol- og dagslystransmittans for bedst mulig udnyttelse af 
solenergi og tilførsel af dagslys. 

Vinduer udføres med superlavenergiruder med tre lag glas med en gennemsnitlig U-værdi 
på 0,9 W/m²K for hele vinduet.

ØVRIGE ENERGITILTAG

• Særdeles tæt bygning med et maksimalt luftskifte på 1,0 l/s pr. m2 ved en trykprøvning 
på 50 Pa.

• Behovsstyret ventilation med højeffektive mekaniske ventilationsanlæg med høj 
varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

• Mulighed for naturlig/hybrid ventilation i aktivitetsområder, foyer og VIP-områder via 
opluk i facaden.

• Optimale dagslysforhold der minimerer energiforbrug til kunstbelysning.

Integrering af ovenstående designprincipper samt anvendelse af energieffektive 
installationer medfører, at byggeprogrammets krav til overholdelse af bygningsklasse 
2015 overholdes. 

OVERHOLDELSE AF LAVENERGIKLASSE 2020
For at leve op til de fremtidige energikrav i 2020 er det vurderet, hvad der skal til for at 
opnå dette krav.

Kravet for bygningsklasse 2020 kan overholdes ved at integrere ca. 150 m2 solceller (tilkøb) 
på arenaens tag. Solcellerne vil være med at forsyne bygningens ventilationsanlæg, 
belysning mv. og vil være med til at profilere Arena Randers som et grønt og bæredygtigt 
byggeri. 

Bygningsklasse 2020 har yderligere skærpede krav i forhold til bygningsklasse 2015. Det 
drejer sig f.eks. om transmissionstab, højere dagslysniveau, effektivitet af ventilationsanlæg 
mv. Disse skærpede krav kan alle imødekommes med det tilbudte forslag.

INTRO

Arena Randers er et kulturelt kraftcenter i Randers by og en del af et større fælles 
sportsområde bestående af Randers stadion, Water and Wellness og Randers 
Tennishal samt selvfølgelig de eksisterende 3 haller. Med tilføjelsen af den nye 
hal opstår der en enestående mulighed for at etablere et dynamisk, fleksibelt og 
multifunktionelt halkompleks, der både kan danne ramme om større idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende, samtidigt med at variationen 
i rumudformningen i både nyt og gammelt fremmer mangfoldigheden, der giver 
afsæt for mødet mellem forskellige idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Der er mulighed for forskellige zoner og plads til forskellige aktiviteter, uden at 
den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Hele Arena Randers skal kunne 
bruges samlet som en helhed og samtidig skal der være mulighed for at bruge de 
enkelte haller og aktivitetsområder til et væld af forskellige aktiviteter på samme 
tid. 

Fremtidens Arena Randers imødekommer de udfordringer, som udviklingen 
i idrætsbilledet og kulturen byder på og appellerer til familien, ungdommen, 
motionisten, konkurrenceidrætten, musikelskeren og pensionisten – kort sagt 
hele det omgivende samfund.

Den nye Hal 4 med tilhørende funktioner er designet, så der er mulighed for 
rumopdeling og afskærmning efter behov, i et balanceret hensyn til helheden 
og forskelligheden i bygningens funktioner. Sammenhæng i rumforløb, udkig 
til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag har høj prioritet; der skabes en 
direkte forbindelse imellem inde- og udearealer, men også mellem hallens 
forskellige områder.

Det er vigtigt, at man allerede ved ankomsten til Arena Randers, uanset om man 
ankommer til fods, løbende, i bil, på cykel eller med offentlig transport, føler sig 
velkommen og inspireret til at tage bygningen i brug, og at der er åbenhed og 
transparens overalt.

I sin funktion som offentligt sportsanlæg er det vigtigt, at Arena Randers 
fremstår imødekommende og lige så dynamisk som det liv, der udfolder sig der. 
Arena Randers’ identitet som byens kulturelle kraftcenter bestyrkes gennem 
arkitekturen, så man ikke er i tvivl om, at dette hus er et væsentligt byggeri, og 
at det er et sted for alle byens borgere. Store glaspartier åbner halkomplekset op 
mod omgivelserne og opløser overgangen mellem ude og inde. Også indendørs 
er der stor åbenhed; velplacerede glaspartier gør alle offentlige aktiviteter synlige 
og attraktive for brugerne.

Det nye byggeri udvikles med udgangspunkt i klassiske arkitektoniske, 
landskabelige og sociale kvaliteter som lys, skygge, materialitet, kontekstforståelse, 
udsigt, sammenhæng, nærhed, variation og åbenhed. 

Vi har brugt det udarbejdede skitseforslags udmærkede intentioner om at lade 
Hal 4 indpasse sig som en harmonisk forlængelse af hele komplekset. Tillige har vi 
lagt meget vægt på at skabe åbenhed og interaktion ligesom en generel åben og 
logisk planløsning har været i fokus.

ARKITEKTUR/ HOVEDIDÉ

Vores forslag til udformningen af den nye Hal 4 med tilhørende faciliteter 
tager overordnet udgangspunkt i stedets eksisterende karakter og kvaliteter, i 
programmets vision om et åbent, multianvendeligt halkompleks og i intentionerne 
om en dynamisk, levende bygning i kontakt med de nære omgivelser.

Det eksisterende halkompleks er bygget over mange omgange og har derved 
fået et sammensat arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra 
Viborgvej og Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset. 
Den er kendetegnet ved sin horisontale arkitektur med et stort, svævende tag 
over et underliggende teglvolumen. Tagskive og teglvolumen er let adskilt via et 
horisontalt vinduesparti.

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk 
til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der 
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. Dette helhedsgreb 
skaber et klart hierarki i de mange bygninger og muliggør samtidig en tilbygning 
i en nutidig, moderne arkitektur, der integrerer den eksisterende administrations- 
og lagerbygning.   
Den nye Hal 4 lægger sig på et plateau på grunden i det let skrånende landskab 
ned mod Viborgvej og Gudenåen. Det svævende tag på den nuværende Hal 1 
fortsættes ud over den nye Hal 4. Samtidig videreføres linjerne fra teglvolumenet 
ud i facadebearbejdningen på den nye hal. Denne facade synes ligeledes 
svævende i det nye byggeri, idet det faldende landskab efterlader et slip under 
dette volumen. De to horisontale volumener, som det nye halbyggeri således 
består af, holdes let adskilt og forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår 
et dynamisk, levende udtryk, der samtidigt tydeligt signalerer bygningens 
indgangsområde. Det arkitektoniske greb sikrer en åben og inviterende stueplan, 
hvor uderummene og de indeliggende aktivitetsrum flyder sammen. 

Det samlede Arena-kompleks får derved en klar og let forståelig arkitektur med 
en stærk, landskabelig relation mellem det skrånende terræn og den svævende, 
horisontale tagflade.

En af hovedidéerne bag den nye Hal 4 er ønsket om at udnytte fordelene ved 
synergi og fleksibilitet. Arena Randers har i dag udfordringer med at afholde 
idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok. 
Ved at bygge en ny hal samt tilhørende lounge-, møde- og VIP-faciliteter på det 
samlede kompleks og samtidig udbygge de nuværende køkkenfaciliteter vil Arena 
Randers i højere grad kunne tiltrække store arrangementer på både nationalt og 
internationalt niveau.

Opbygningen og valget af konstruktionsprincip sikrer, at man opnår mest mulig 
fleksibilitet og åbenhed. Det samlede byggeri skal naturligvis understøtte en 
optimal logistik og flow i hverdagen, og samtidig skal den nye hal danne den bedst 
tænkelige ramme om større arrangementer som f.eks. EHF-håndboldkampe. Der 
skal være attraktive rammer for bespisning af VIP-gæster, en indbydende foyer og 
ankomstområde samt naturligvis en sportsarena, der giver den bedst tænkelige 
oplevelse for både tilskueren og atleten. 

Vi har i projektet valgt et konstruktionsprincip, der sikrer en helt åben hal med 
tilskuerpladser hele vejen rundt om hallens gulv, da det giver den mest intense 
og stemningsfyldte oplevelse ved eksempelvis håndboldkampe. Fleksibiliteten 
og overskueligheden øges desuden betragteligt, når hjørnerne holdes åbne, som 
i den flotte Hal 1.  

SITUATIONSPLAN/ 1:500
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AKUSTIK

Det akustiske design i projektet tager udgangspunkt i byggeprogrammets ønske om at 
tilvejebringe tilfredsstillende indeklimaforhold herunder opfyldelse af kravene i BR15, 
kap. 6.4, Akustisk indeklima, At-vejledning A.1.16/2008, ”Akustik i arbejdsrum” samt 
Miljøstyrelsens krav vedrørende støj fra virksomheder og trafikstøj. 

RUMAKUSTIK
Der er i konkurrencefasen udarbejdet vejledende 3D-computermodeller med henblik 
på gennemførelse af orienterende, rumakustiske beregninger af bl.a. forventede 
efterklangstider i 2 situationer, hvor hallen anvendes til aktiviteter 1.) med udslåede 
publikumstribuner og 2.) med sammenpakkede publikumstribuner parkeret under 
altangange, jf. nedenstående figurer. Beregningerne er udført ved anvendelse af 
regneprogrammet ODEON.

De rumakustiske funktionsønsker tilgodeses ved anvendelse af lydregulerende, 
nedhængte systemlofter af forseglet mineraluld kombineret med lydregulerende 
vægabsorbenter på dele af de frie vægflader. Loft over gitterspær i hallen udføres af 
perforerede trapezplader.
Bagsiden af de fleksible tribuner udføres lydabsorberende i hensigtsmæssigt omfang, 
således at de i parkeret tilstand, jf. figur, vender med bagsiden mod hallen og derved 
tilfører hallen bedre lydabsorption ved lave frekvenser (dybe toner).   

Efterklangstider i mindre lokaliteter, herunder kontorer, møderum og mindre fællesrum 
bestemmes på grundlag af metoder som beskrevet i DS/EN 12354-6:”Beregning af 
bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber – del 6: 
Lydabsorption i lukkede rum”.   

Den endelige rumakustiske projektering/dimensionering samt udformningen og 
placeringen af nødvendige lydregulerende foranstaltninger i Hal 4, foyer, lounge samt i 
høje fællesområder o. lign. dokumenteres løbende i projekteringsfasen ved anvendelse 
af 3D-computersimulering i regneprogrammet ODEON. Resultaterne af de gennemførte 
computersimuleringer vil typisk omfatte efterklangstider, taleforståelighed samt 
ækvivalente absorptionsarealer. 

BYGNINGSAKUSTIK
Byggeprogrammets ønsker til luftlydisolation, R’w og trinlydniveau, L’n,w  tilgodeses 
generelt ved anvendelse af almindeligt kendte bygningskonstruktioner - herunder 
betonetageadskiller. Der udføres så vidt muligt ikke gennemgående bagvægge i facader.  
Betonetageadskillelsen mellem loungeområdet og foyerområdet suppleres med 
nedhængte, lydisolerende lofter henholdsvis svømmende betongulve i nødvendigt 
omfang. Beregninger/vurderinger baseres på metoder som beskrevet i DS/EN 
12354-serien.

Væggen mellem Hal 4 og lounge på niveau 2 udføres som fast glasvæg med gående døre 
med luftlydsisolation på 42 db.
Fleksible mobilvægge ved VIP flexrum udføres af finerede foldevægge med luftlydsisolation 
på 42 db.
Væg af dobbeltdøre mellem hal og foyer udføres af finerede døre.

Det bemærkes, at vores prioritering af luftlydsisolation for disse vægge er udtryk for en 
fornuftigt afvejning af økonomi i forhold til akustisk ydeevne.

STØJ FRA TEKNISKE INSTALLATIONER
Ventilationsanlæg og tilhørende kanalsystemer forsynes med hensigtsmæssige lyd- og 
vibrationsdæmpere, således at lydisolationsevnen for vægge og etageadskillelser ikke 
forringes. 

TRAFIKSTØJ
Trafikstøjforholdene i området for konkurrenceprojektet er beskrevet i Miljørapport, bilag 
B til Lokalplan nr.637, udarbejdet af Randers Kommune. Trafikstøjen hidrører primært fra 
trafikken på Viborgvej samt fra parkeringsaktiviteter i forbindelse med afvikling af sports- 
og koncertarrangementer.

ARENA RANDERS
NY HAL 4
JULI 2017
MAX BÖGL/ LINK ARKITEKTUR / ORBICON

FACADE MOD SYDØST/ 1:200

PLAN 01
International håndboldkamp - 3.202 siddepladser samt VIP 
faciliteter til ca 500 spisende

PLAN 01
Koncert. Endetribunerne nedtages og der opstilles scene med 
mulighed for optimalt lydanlæg i hjørnerne 

PLAN 01
To i én. Den mobile væg muliggør opdeling af hallen i to 
selvstændige haller

FLEKSIBILITET
Hallerne vil kunne bruges sammen eller hver for sig. Byggeriet 
er disponeret så der er mulighed for adskillelse mellem de 
enkelte funktioner. Foyeren kan bruges alene hvor adgangen 
til de øvrige faciliteter er lukket af

FLEKSIBILITET
Foyer og VIP kan også bruges i sammenhæng med 
hinanden men adskilt fra de øvrige haller og cafeteriet til 
større sponsorarrangementer eller lignende

FLEKSIBILITET
Endelig kan foyeren bruges i sammenhæng med en eller flere 
af hallerne samtidig med at VIP faciliteterne bruges til andre 
formål

PLAN 01
Håndboldstævne - U10. Den åbne planløsning giver mulighed 
for 3 håndboldbaner i det nye byggeri

PLAN 00
Messe. Den åbne planløsning muliggør en fuldstændig åben 
stueplan med sammenhæng til opholdsfladen udenfor

PLAN 00
Fleksibilitet. De mobile tribuner kan bruges som rumdelere, så 
hallen kan underopdeles i en række mindre rum

SNIT BB/ 1:200

SNIT AA/ 1:200

FORELØBIGE BRANDPLANER

FACADE MOD NORDØST/ 1:200

PLANCHER
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SOLCELLER
Bygningsklasse 2020 ved integrering af ca. 
150 m2 solceller. De producere energi til 
forsyning af bl.a. belysning og ventilation og 
medvirker til at overholde bygningsklasse 
2020.

VENTILATION
Energieffektivt højimpulssystem til 
ventilation af arenaen skaber optimalt 
indeklima i alle brugsscenarier i
arenaen.

SOLAFSKÆRMNING
Integreret udhæng afskærmer passivt for 
solen i sommermånederne, hvorved 
overtemperatur undgåes. 

LYS
Energibesparende belysningsanlæg med 
dagslysstyring samt lavenergiarmaturer 
medvirker til et minimalt elforbrug til 
belysning i alle rum.

FACADER
Store glasfacader sikre et højt dagslysniveau 
og er med til at reducere elforbruget til 
belysning.

MATERIALER
Valg af materialer med fokus på 
helhedsorienterede løsninger belaster 
miljøet minimalt og sikrer lang levetid ud fra 
cradle-to-cradle princippet.

NATURLIG VENTILATION
Naturlig ventilation muliggøres i 
aktivitetsområdet, foyer og VIP, hvilket 
medvirker til et lavere energiforbrug til 
ventilation samt et tilfredsstillende 
indeklima.

KLIMASKÆRM
Højisolerede konstruktioner og 
super-lavenergivinduer sikre et minimalt 
varmetab.

VENTILATION
Højeffektiv ventilation sørger for at ventilere 
opholdsarealer. Anlægget er  behovsstyret 
udfra CO2 og temperatur, og sikrer en høj 
varmegenvinding og et lavt elforbrug til 
ventilatorer

FACADE MOD SYDVEST/ 1:200ISOMETRI - DET SAMLEDE HALKOMPLEKS

AnkomstAnkomstAnkomst

BEVÆGELSESBÅNDET 
bruges til at lede brugere og besøgende rundt i komplekset og 
på den måde binde de forskellige aktiviteter sammen. Visionen 
med projektet er at betragte alle sportsfaciliteterne som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd 
med stor fleksibilitet, udnyttelsesgrad og vidensdeling.

MULIGHED FOR ADSKILLELSE
Den nye Arena Randers bliver disponeret så der er den højeste 
grad af fleksibilitet i forhold til anvendelse. Det betyder at det 
samlede arenabyggeri både kan bruges samlet eller opdelt.
Disponeringen giver med andre ord mulighed for at adskille de 
enkelte funktioner fra hinanden, når der er behov for det

ARKITEKTONISK INDPASNING
I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med 
eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført 
Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der  
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”    

FLEKSIBEL ANVENDELSE
Den nye Hal 4 udformes som en åben og overskuelig 
rumlighed uden faste vægge eller kerner. Det, sammen 
med de mobile tribuner, giver de bedst tænkelige rammer 
for en fleksibel udnyttelse, både til daglig brug samt for til 
brug ved store nationale og internationale begivenheder

I DIALOG MED OMGIVELSERNE 
Terrænet udnyttes til at skabe et byggeri, der udstråler den dynamik 
der findes inde i bebyggelsen. Det faldende landskab efterlader et slip 
under  bygningsvolumenet der udnyttes til at skabe åbenhed mellem 
inde og ude hvorved hallen får et inviterende og imødekommende 
udtryk

ANKOMST OG MODTAGELSE
Det store tagudhæng skaber et overdækket mødested og 
markerer samtidigt tydeligt hovedindgangen i 
bebyggelsen, der leder brugeren ind i hjertet af komplekset

INTENSITET OG OPLEVELSE
For at skabe mest mulige intensitet, oplevelse og sammenhæng 
har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt tribuneanlæg 360 
grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne
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ÅBEN STUEPLAN

Linjerne fra teglvolumenet i Hal 1 videreføres ud i facade-bearbejdningen 
på den nye hal. Denne facade synes ligeledes svævende i det nye byggeri, 
idet det faldende landskab efterlader et slip under dette volumen. derved 
skabes en stor grad af åbenhed i stueplan på den nye bebyggelse

BYGGEFELT

Byggefeltet ligger i forlængelse af det eksisterende halkompleks, der er 
bygget over mange omgange og derved fremstår med et sammensat 
arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra Viborgvej og 
Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset 

ANKOMST

Hjørnet mod syd skæres bort hvorved der opstår et overdækket mødested, 
der samtidig tydeligt markere hovedindgangen i bebyggelsen. Fra 
hovedindgangen er der direkte forbindelse til foyer, VIP og cafeteria 

LANDSKABSPLATEAUET

Den nye Hal 4 placeres på et landskabsplateau, der ligger i niveau med 
kælderplan i den eksisterende bebyggelse. Landskabsplateauet hæver sig 
let over parkeringsområdet og danner derved en stor flade der skiller de 
bløde trafikanter fra parkeringsområdet

ARKITEKTONISK BEARBEJDNING

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil 
bygningen fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende 
i sit udtryk. 

ÉT SAMLENDE TAG

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk 
udtryk til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et 
helhedsgreb der bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. 
Det svævende tag på hal 1 fortsættes således ud over den nye hal

HOVEDDISPONERING

Med vores helhedsgreb bindes Arena Randers sammen og der skabes en 
bedre kobling til byen og forpladsen. Helhedsgrebet er identitetsskabende 
og understøtter billedet af et arenakompleks, der kan rumme idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok samtidig 
med at åbenheden og nærheden til det omgivende byområde øges.

Hovedparkeringen er placeret på arealet foran den nye hal 4 mod Viborgvej. 
Parkeringsarealet er opbygget som en asfaltflade med parkeringsbåsene i 
termoplast. Parkeringsområdet er opbygget så man cirkulerer rundt når man skal 
finde en p-plads, og så man aldrig rammer en blind vej. Ud for hovedankomsten 
ved den ene indkørsel til parkeringsområdet kører man direkte ind til et ”Kiss 
and ride” område, hvor man kan afsætte folk, og hvor taxier kan hente og bringe. 
Parkeringsområdet indeholder 176 parkeringspladser samt parkeringsbåse til 
minibusser og motorcykler. Nord for Arena Randers findes ligeledes et mindre 
parkeringsområde med ca. 24 parkeringspladser, hvilket bringer det samlede 
antal parkeringspladser op på ca. 200 pladser.  

Den nye Hal 4 ligger sig på et plant plateau, der mod vest og syd trækkes forbi 
tagskiven. Derved opstår der et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet over 
parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod sydøst ligger 
plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de to flader optages 
via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for cykelparkering. 
Plateauet ligger i samme niveau som aktivitetsområderne inde i hal 4 og de åbne 
glasfacader skaber derved en stor sammenhæng mellem inde og ude og opfordre 
til at aktiviteterne indendøre på solskinsdage kan trækkes med ud på plateauets 
beskyttede flade.

Det plane plateau skaber samtidig en klar adskillelse mellem de bløde trafikanter 
og varehåndteringen til og fra byggeriet. Varegården i forbindelse med 
køkkenfunktionen er trukket væk fra ankomstsituationen, så man fra foyeren og 
loungen har direkte kontakt og udsigt til et attraktivt vestvendt udeområde, der 
på gode dage kan fungere som serveringsområde. Plateauet og en støttemur sikre 
en klar adskillelse mellem opholdszone og logistikzone. På modsatte side af den 
nye bebyggelse er der ligeledes gjort plads til varehåndtering. Logistikløsningen 
her adskiller sig også en smule fra det vedlagte skitseforslag, idet indkørslen ind 
på grunden er rykket længere ned ad Fynsgade. Ved denne løsning skabes en 
bedre adskillelse mellem logistik og gående brugere af byggeriet der kommer fra 
Fynsgade og samtidig reduceres mængden af støttemure mv. i området    

Det nye byggeri består af to horisontale volumener, der holdes let adskilt og 
forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår et dynamisk, levende udtryk, 
der samtidig tydeligt markerer indgang. Allerede på afstand bliver du ledt hen 
mod indgangen og foyeren. Plateauet og den udgravende tagskive danner en 
naturlig, genkendelig og tydelig mødeplads for besøgende. Ankomstpladsen 
vil kunne iscenesættes på forskellige måder ved større kulturarrangementer og 
messer ligesom den danner en flot kulisse forud for større håndboldkampe og 
lignende. Til dagligt vil pladsen kunne bruges til sportsaktiviteter og servering.

Den overordnede disponering af funktionerne i det nye byggeri følger mere eller 
mindre det medsendte skitseforslag. Foruden den nye arena er der på stueplan 
etableret en foyer med lounge og bred siddetrappe, der fører op til cafeteriaet på 
1. sal i det eksisterende byggeri samt til det nye VIP område.  

ANKOMST / FOYER / VIP

Indenfor hovedindgangen mødes man af en overskuelig, taktil og imødekommende 
foyer. Et rum som indbyder til ophold, fællesskab og aktivitet. Længere inde 
fortsætter en bred siddetrappe op mod cafeteriet og VIP-loungen på niveau 2. 
Foyeren har direkte kontakt til det overdækkede, vestvendte uderum, som vil 
kunne inddrages til forskellige arrangementer, når vejret tillader det. På højre side 
af indgangen er der adgang til hallens nedre niveau. Adskillelsen mellem foyer og 
hal består af en række dobbeltdøre i egefinér, der bibringer rummet stoflighed og 
karakter. Adskillelsen mellem foyeren og hallen benyttes både som en lydmæssig 
og brandmæssig adskillelse, samt naturligvis til at lukke selve hallen af, hvis den 
ikke er i brug, mens der er aktiviteter i andre områder af huset. Derudover vil der 
ved visse arrangementer med behov for særlig sikkerhed, som eksempelvis et 
større sportsarrangement, her kunne laves en adskillelse med sikkerhedscheck 
og billetkontrol. 

Elevatoren starter på niveau 1 i foyerområdet bag trappen og kører til foyerarealet 
på niveau 2 i et praktisk garderobeområde med toiletfaciliteter, hvor der er 
mulighed for at opstille aflåselige garderobeskabe til brug for hallens gæster og 
daglige brugere. 
På niveau 2, ovenfor den store trappe, fortsætter foyeren inden overgangen til Hal 
1, hvorfra man kan komme til VIP-loungen, til Hal 4, til Hal 1 og til administrationen. 
Det er også her, elevatoren stopper. 
Denne organisation har den kæmpe fordel, at den giver mulighed for at anvende 
VIP-loungen eller Hal 4, uden at Hal 1 er åben og omvendt.

Som i skitseforslaget er der i nærværende konkurrenceforslag arbejdet 
med ”bevægelsesBÅNDET”, der binder alle faciliteterne sammen som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd. 
Båndet fører den besøgende fra ankomstpladsen mod hovedindgangen og ind i 
foyeren, hvor den deler sig i et bånd mod siddetrappen og Hal 1, og et bånd der 
bliver til en løbebane rundt om halgulvet i det nye byggeri. 

Løbebanen rundt om tribunerne binder hallen sammen i et loop. Med den 
valgte konstruktive løsning er planen fuldt åben. Samtidig er alle tribunerne 
mobiltribuner og tillader derved fleksibel opstilling, da alle tribuner kan køres 
i hallens X og Y retning. Det giver mulighed for at udnytte arealerne under 
tribunerne til selvstændige aktivitetsområder eller sammen med hallens areal i 
helt andre ruminddelinger. Facaden i niveau 1 mod syd er holdt fuldt åben, så der 
opstår en stor sammenhæng mellem ude og inde og så livet i aktivitetsområderne 
får tilført masser af dagslys. Samtidigt synliggøres aktiviteterne for omgivelserne, 
så der ikke blot bliver tale om et byggeri med et indre liv, men i stedet et byggeri 
der tillige rækker ud mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Foyer, lounge og aktivitetsområder danner tilsammen et dynamisk, levende 
og multianvendeligt aktivitetsområde med mulighed for fitness, løbebane, 
en amfitrappe, siddenicher og mulighed for foreningsfaciliteter såsom dart, 
bueskydning, bordtennis og lignende. 
Ligeledes kan man hygge og studere i opholdszonerne, mødes i foyeren og spise 
middag i VIP-området eller i cafeteriaet, inden aftenen afsluttes med en koncert 
eller en håndboldkamp i den nye arena. Fitness og andre sportsgrene kan bruge 
den indre løbebane til opvarmning, CrossFit og motionstræning.

Erfaringen viser, at fitnessrelateret motion er en af de mest populære 
sportsaktiviteter, som tiltrækker brugere i alle aldersgrupper. Derfor er åbenheden

FOKUSPUNKTER

Ovenstående fokuspunkter er brugt som udgangs-
punkt og som grundlæggende målsætning for 
projektet. Fokuspunkterne har således fulgt projektet 
i hele skitsefasen

KONCEPTSNIT

Etagen i stueplan åbnes så der opstår en høj grad af sammenhæng mellem 
aktivitetsområderne indenfor og den beskyttede flade udenfor og så husets aktiviteter 
gøres synligt for den omgivende bydel. Hallen holdes helt åben uden forstyrrende 
søjler og kerner der begrænser udsyn, sammenhæng og stemningsintensitet

ADSKILLELSEN MELLEM TRAFIKFORMER

Plateauet danner et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet 
over parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod 
sydøst ligger plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de 
to flader optages via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for 
cykelparkering

VAREHÅNDTERING

Plateauet skaber en klar adskillelse mellem de bløde 
trafikanter og varehåndteringen til og fra byggeriet. Der 
findes varehåndtering på begge sider af byggeriet, men 
i begge situationer er der en tydelig adskillelse mellem 
logistik og gående brugere til og fra byggeriet

mod netop aktivitetsområderne, der kan indeholde disse funktioner oplagt. I 
tilknytning til aktivitetsområderne mod syd er der udenfor skabt en overdækket 
og beskyttet zone på plateauet, som kan benyttes i sommermånederne til bl.a. 
boksetræning og CrossFit eller som mødested/opvarmningsområde for den 
lokale løbeklub.

VIP-loungen og VIP-flexrummene på niveau 2 er disponeret som én større, fleksibel 
rumlighed med mulighed for opdeling med mobilvægge. VIP-flexrummene ligger 
i forlængelse af VIP-loungen og er afskærmet med mobilvægge, så de kan indgå 
som en udvidelse af VIP-loungen 

Loftshøjden i VIP-loungen er 4,8 m, så tilhørere bagerst i VIP-loungen kan se 
eventuelle fremvisninger på filmlærredet. VIP-loungen kan sammen med VIP-
flexrummene rumme ca. 500 gæster til spisning ved buffet.

VIP-loungen er disponeret, så den kan indrettes til foredrag med stole og stole-/
bordopstillinger, og der er fastmonteret projektor og fremviserlærreder til 
foredrag og filmfremvisninger. VIP-loungen er desuden indrettet med mulighed 
for at Arena Randers senere, efter behov, kan montere 2 stk. mobilvægge til 
opdeling i mindre mødelokaler. 

Adskillelsen mellem VIP-loungen og Hallen er udført i glas med døre, der giver 
maksimal visuel kontakt mellem VIP-loungen og hallen, samtidig med at væggen 
udgør den nødvendige lyd- og brandmæssige adskillelse; en adskillelse der ikke 
kan etableres med mobile vægsystemer af glas, da selv de bedste på markedet 
ikke kan overholde lydkravene eller forsynes med automatisk branddørslukning 
(ABDL).

HALLEN

Centralt i det nye byggeri er naturligvis den nye hal, dimensioneret efter to 
håndboldbaner – ja faktisk med mulighed og plads til hele tre håndboldbaner 
med god plads omkring hver bane. Håndboldbanerne kan adskilles med en 
hejsevæg på tværs, så man efter behov har to idrætshaller. Andre gange vil hallen 
sammenlægges til en opvisningshal, en stor multifunktionel hal til koncerter, 
generalforsamlinger, konkurrencer, udstillinger, konferencer m.m. Mulighederne 
er kun begrænset af fantasien, fordi hallens tribuner alle er fuldt mobile, og hallens 
akustik og adgangsforhold er helt i særklasse.

Hallen er indrettet på baggrund af programmets intentioner, med mulighed for 
opstilling af scene i den ene ende og tilknyttet omklædning samt disponible 
rum. Hver etage indeholder toiletfaciliteter, ligesom der er omklædning, 
dommeromklædning, kiosk m.v. På øverste niveau er der desuden aktivitets- og 
opholdsområder i forbindelse med rundgangen, hvor der ligeledes findes mobile 
skyboxes med glasvægge, som kan opstilles vilkårlige steder på rundgangen, 
langs facaden mod syd, eller køres ind i Hal 1.

Der indarbejdes mobile teleskoptribuner hele vejen rundt omkring halgulvet. Vi 
har i skitseringen af projektet haft fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse 
ved afvikling af sportsarrangementer og koncerter. For at skabe mest mulig 
intensitet, oplevelse og sammenhæng har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt 
tribuneanlæg 360 grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne. 
Løsningen giver desuden en højere grad af fleksibilitet i hallen, da hjørnerne ikke 
er fastlåste, og samtidig øger den overblikket i hallen. Tribunerne kan rykkes frem 
mod banen, så en mere intim stemning opnås, eller de kan alle parkeres i den 
ene ende af hallen, så fuld åbenhed opnås. Rulles tribunerne blot lige tilbage i 
vægopstilling, står de under rundgangen på niveau 2, så øverste rundgang er i sin 
fulde udstrækning og uafhængig af tribunerne, samtidig med at der er maksimal 
friplads på banen. 

Det valgte arkitektoniske greb, hvor det nye byggeri opbygges af to horisontale 
volumener, kommer også til udtryk indenfor i byggeriet, hvor tagkonstruktionen 
kommer til at svæve over tribuneanlægget og derved får tilført en dynamik 
og spændstighed, der matcher aktiviteterne på sportsbanerne. De forskudte 
volumener skaber samtidigt en tilbagetrukket rundgang på niveau 2. Vores mål 
er, at man overalt i den nye hal skal kunne følge med i, hvad der sker på banen.
Det samlede antal siddepladser på tribunerne er 3.202 pladser. I alt kan hallen 
rumme op til 6.000 gæster.

Mod nord ligger depotrum, kiosk og omklædning i overgangen mellem det nye 
byggeri og Hal 1. Funktionerne vil derved kunne anvendes af begge haller. Fra den 
overdækkede varegård mod øst er der indgang til hallen og videre til depotrum i 
Hal 1 og til omklædningsrummene. Logistikken i dette område er derfor særdeles 
velegnet til back-stage funktioner ved koncerter og lignende arrangementer. 
Udformningen sikrer tilstrækkelig plads til, at opstilling, sceneopbygning og 
prøver m.m. i forbindelse med større, kulturelle arrangementer kan foregå uden 

at genere brugen af hallen og de øvrige faciliteter. Med andre ord er området 
bevidst givet en udformning, som sikrer fleksibilitet og multianvendelighed.

Over rundgangen på niveau 2 placeres et indskudt dæk med hejsbar trappe, der 
fungerer som TV- eller VIP-platform. Kameravinklen herfra er ca. 9,3m oppe og ca. 
12m til nærmeste sidelinje. 

MATERIALER OG ATMOSFÆRE

Helhedsgrebet og den nye Hal 4 repræsenterer et moderne, poetisk udtryk, 
der lægger ekstra lag og skalagivende elementer på den eksisterende 
bebyggelsesstruktur. I stedet for at ændre bebyggelsens overordnede egenart 
eller tilføre endnu et arkitektonisk udtryk, fastholdes de horisontale skiver. Den 
nye hal giver Arena Randers et smukt og tidssvarende ansigt mod byen og skaber 
sammen med det faldende landskab en dynamisk og elegant ramme for de 
fremtidige sports- og kulturarrangementer i Randers.

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil bygningen 
fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende i sit udtryk. Den 
vil være interessant og behagelig både at beskue, at bevæge sig rundt om, ind 
under og ind i! Den danner tidssvarende rammer om sporten og kulturen og 
interagerer med den omgivende bydel og byder den besøgende indenfor.
Det arkitektoniske udtryk er råt, men samtidigt varmt og taktilt, specielt i det 
nære møde med bygningen. Materialemæssigt bygges det nye byggeri op i en 
søjle-bjælkekonstruktion i stål, der sikrer at den indre rumlighed holdes så åben 
og fleksibel som muligt, samtidigt med at rummet har den nødvendige styrke til 
at kunne holde til hyppige rokader og større folkemængder.

Tagskiven på både Hal 1 og Hal 4 beklædes med sandwichelementer i stål/
isoleringstål med en overflade i lys grå, mat metallic lakering (Sablé lakering). 
Hjørnesamlinger skæres i smig og bukkes for at sikre, at tagskiven får et præcist, 
stramt udtryk uden skæmmende hjørneprofiler. Således samler tagskiven de to 
haller, da tagskiven opleves som ét samlet volumen. 

Facaden på niveau 2 er opbygget af samme type sandwichelementer. For at skabe 
dybde i facaden er der monteret lameller i zink eller varmforzinket stål udenpå 
facaden. Bag lamellerne er der indarbejdet en række kvadratiske vinduesåbninger 
i et eget, vilkårligt system, som giver dynamik til facaden. Facaden på niveau 1 
udgøres i det væsentlige af et langt, sammenhængende vinduesbånd, der ligger 
tilbagetrukket fra det overliggende volumen, hvorved der opstår en arkade 
nedenunder. To trappeforløb, der ligeledes er holdt åbne i glas, træder ud af den 
nederste facade. Vinduesbåndet er holdt i olieret eller klarlakeret egetræ, som 
giver en varm, naturlig og nærværende glød, og som skaber en smuk kontrast til 
metallamellerne på facaden ovenover. Da vinduesbåndet i overvejende grad er 
beskyttet at store tagudhæng, kan træet forventes at have meget lang levetid og 
lav drift. Desuden ses skrammer ikke så tydeligt på massivt naturtræ, i forhold til 
f.eks. hvidmalede vinduesrammer. 

INTERIØR
Interiøret er rummeligt og elegant med en rå karakter. Her er en udpræget 
materialitet og stoflighed gennem valget af stålsøjlerne og det glittede/polerede 
betongulv, med vægelementer, vinduesrammer og tribunesæder i egetræ som 
kontrast. Der tages udgangspunkt i en afgrænset og velovervejet palette af 
materialer og overflader, der er afstemt i forhold til bygningens samlede udtryk, 
den konkrete funktion og ikke mindst ønsket om at skabe et taktilt, elegant og 
robust rum. 

Generelt arbejder vi med en nordisk stemning og karakter og et særligt fokus 
på at skabe store, overskuelige rum med muligheder for mindre rumligheder. 
På den indvendige side af facaderne op til ca. 3,7m hhv. 2,8m over gulv på 
de to etager monteres gennemfarvede, lyse fibercementfacadeplader med 
superrobust overfladebehandling fra fabrik. De giver en flot, eksklusiv overflade 
på sandwichpanelerne, som kan holde i rigtigt mange år udelukkende med 
almindelig rengøring, da ridser og skrammer er mindre synlige på en gennemfarvet 
plade end på en malet overflade. Og skulle en plade blive beskadiget, kan den 
nemt udskiftes. Over fibercementpladerne monteres mineraluldsabsorbenter 
på væggene med skjult skinnesystem. Således opnås fortræffelige akustiske 
kvaliteter i hovedrummene.

Lofter er generelt nedhængte, demonterbare mineraluldslofter med skjult 
skinnesystem i gråsort farve, som bidrager til at rette fokus mod det væsentlige: 
aktiviteten på banen! Derudover er mørke lofter mindre følsomme over for tidens 
tand, så de forventes at holde sig pæne i rigtig mange år.
Dagslyset optræder overalt som en gennemgående kvalitet og er sammen 
med materialevalget med til at differentiere de indre rumligheder og skabe 
overskuelighed og variation – altid i en menneskelig, skala og med øje for det 
praktiske og vedligeholdelsesfrie.

PLAN 00/ 1:200 PLAN 01/ 1:200

BÆREDYGTIGHED

Hal 4 er udviklet med miljømæssig omsorg, energirigtige principper og driftsvenlige 
løsninger, og vi har i projektet lagt vægt på at skabe en optimal balance mellem 
anlægsudgifter og driftsudgifter. Det er vores erfaring, at den bedste totaløkonomi opnås 
ved først at minimere energibehovet mest muligt og først herefter gøre brug af lokal 
produceret, vedvarende energi. 

Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der 
er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt med arenaens 
behov og de lokale forhold. 

ENERGIRIGTIGT BYGNINGSDESIGN
Arena Randers Hal 4 skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 iht. BR15. Det 
betyder, at der skal anvendes højisolerede bygningsdele, at klimaskærmen skal udføres 
med særlig fokus på tæthed og eliminering af kuldebroer, og at tekniske installationer 
skal være energieffektive. 

For at reducere energiforbruget til opvarmning mest muligt er der anvendt højisolerede 
konstruktioner med særlig fokus på minimering af kuldebroer. Det resulterer i følgende 
lave U-værdier:
Ydervægge
U-værdi på 0,09 W/m2K (200 mm isolering kl. 18)

Terrændæk
U-værdi på 0,12W/m2K (250 mm isolering kl. 35)

Tagkonstruktion
U-værdi på 0,09 W/m2K (400 mm isolering kl. 37)

Alle vinduer har størst mulig sol- og dagslystransmittans for bedst mulig udnyttelse af 
solenergi og tilførsel af dagslys. 

Vinduer udføres med superlavenergiruder med tre lag glas med en gennemsnitlig U-værdi 
på 0,9 W/m²K for hele vinduet.

ØVRIGE ENERGITILTAG

• Særdeles tæt bygning med et maksimalt luftskifte på 1,0 l/s pr. m2 ved en trykprøvning 
på 50 Pa.

• Behovsstyret ventilation med højeffektive mekaniske ventilationsanlæg med høj 
varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

• Mulighed for naturlig/hybrid ventilation i aktivitetsområder, foyer og VIP-områder via 
opluk i facaden.

• Optimale dagslysforhold der minimerer energiforbrug til kunstbelysning.

Integrering af ovenstående designprincipper samt anvendelse af energieffektive 
installationer medfører, at byggeprogrammets krav til overholdelse af bygningsklasse 
2015 overholdes. 

OVERHOLDELSE AF LAVENERGIKLASSE 2020
For at leve op til de fremtidige energikrav i 2020 er det vurderet, hvad der skal til for at 
opnå dette krav.

Kravet for bygningsklasse 2020 kan overholdes ved at integrere ca. 150 m2 solceller (tilkøb) 
på arenaens tag. Solcellerne vil være med at forsyne bygningens ventilationsanlæg, 
belysning mv. og vil være med til at profilere Arena Randers som et grønt og bæredygtigt 
byggeri. 

Bygningsklasse 2020 har yderligere skærpede krav i forhold til bygningsklasse 2015. Det 
drejer sig f.eks. om transmissionstab, højere dagslysniveau, effektivitet af ventilationsanlæg 
mv. Disse skærpede krav kan alle imødekommes med det tilbudte forslag.

INTRO

Arena Randers er et kulturelt kraftcenter i Randers by og en del af et større fælles 
sportsområde bestående af Randers stadion, Water and Wellness og Randers 
Tennishal samt selvfølgelig de eksisterende 3 haller. Med tilføjelsen af den nye 
hal opstår der en enestående mulighed for at etablere et dynamisk, fleksibelt og 
multifunktionelt halkompleks, der både kan danne ramme om større idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende, samtidigt med at variationen 
i rumudformningen i både nyt og gammelt fremmer mangfoldigheden, der giver 
afsæt for mødet mellem forskellige idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Der er mulighed for forskellige zoner og plads til forskellige aktiviteter, uden at 
den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Hele Arena Randers skal kunne 
bruges samlet som en helhed og samtidig skal der være mulighed for at bruge de 
enkelte haller og aktivitetsområder til et væld af forskellige aktiviteter på samme 
tid. 

Fremtidens Arena Randers imødekommer de udfordringer, som udviklingen 
i idrætsbilledet og kulturen byder på og appellerer til familien, ungdommen, 
motionisten, konkurrenceidrætten, musikelskeren og pensionisten – kort sagt 
hele det omgivende samfund.

Den nye Hal 4 med tilhørende funktioner er designet, så der er mulighed for 
rumopdeling og afskærmning efter behov, i et balanceret hensyn til helheden 
og forskelligheden i bygningens funktioner. Sammenhæng i rumforløb, udkig 
til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag har høj prioritet; der skabes en 
direkte forbindelse imellem inde- og udearealer, men også mellem hallens 
forskellige områder.

Det er vigtigt, at man allerede ved ankomsten til Arena Randers, uanset om man 
ankommer til fods, løbende, i bil, på cykel eller med offentlig transport, føler sig 
velkommen og inspireret til at tage bygningen i brug, og at der er åbenhed og 
transparens overalt.

I sin funktion som offentligt sportsanlæg er det vigtigt, at Arena Randers 
fremstår imødekommende og lige så dynamisk som det liv, der udfolder sig der. 
Arena Randers’ identitet som byens kulturelle kraftcenter bestyrkes gennem 
arkitekturen, så man ikke er i tvivl om, at dette hus er et væsentligt byggeri, og 
at det er et sted for alle byens borgere. Store glaspartier åbner halkomplekset op 
mod omgivelserne og opløser overgangen mellem ude og inde. Også indendørs 
er der stor åbenhed; velplacerede glaspartier gør alle offentlige aktiviteter synlige 
og attraktive for brugerne.

Det nye byggeri udvikles med udgangspunkt i klassiske arkitektoniske, 
landskabelige og sociale kvaliteter som lys, skygge, materialitet, kontekstforståelse, 
udsigt, sammenhæng, nærhed, variation og åbenhed. 

Vi har brugt det udarbejdede skitseforslags udmærkede intentioner om at lade 
Hal 4 indpasse sig som en harmonisk forlængelse af hele komplekset. Tillige har vi 
lagt meget vægt på at skabe åbenhed og interaktion ligesom en generel åben og 
logisk planløsning har været i fokus.

ARKITEKTUR/ HOVEDIDÉ

Vores forslag til udformningen af den nye Hal 4 med tilhørende faciliteter 
tager overordnet udgangspunkt i stedets eksisterende karakter og kvaliteter, i 
programmets vision om et åbent, multianvendeligt halkompleks og i intentionerne 
om en dynamisk, levende bygning i kontakt med de nære omgivelser.

Det eksisterende halkompleks er bygget over mange omgange og har derved 
fået et sammensat arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra 
Viborgvej og Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset. 
Den er kendetegnet ved sin horisontale arkitektur med et stort, svævende tag 
over et underliggende teglvolumen. Tagskive og teglvolumen er let adskilt via et 
horisontalt vinduesparti.

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk 
til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der 
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. Dette helhedsgreb 
skaber et klart hierarki i de mange bygninger og muliggør samtidig en tilbygning 
i en nutidig, moderne arkitektur, der integrerer den eksisterende administrations- 
og lagerbygning.   
Den nye Hal 4 lægger sig på et plateau på grunden i det let skrånende landskab 
ned mod Viborgvej og Gudenåen. Det svævende tag på den nuværende Hal 1 
fortsættes ud over den nye Hal 4. Samtidig videreføres linjerne fra teglvolumenet 
ud i facadebearbejdningen på den nye hal. Denne facade synes ligeledes 
svævende i det nye byggeri, idet det faldende landskab efterlader et slip under 
dette volumen. De to horisontale volumener, som det nye halbyggeri således 
består af, holdes let adskilt og forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår 
et dynamisk, levende udtryk, der samtidigt tydeligt signalerer bygningens 
indgangsområde. Det arkitektoniske greb sikrer en åben og inviterende stueplan, 
hvor uderummene og de indeliggende aktivitetsrum flyder sammen. 

Det samlede Arena-kompleks får derved en klar og let forståelig arkitektur med 
en stærk, landskabelig relation mellem det skrånende terræn og den svævende, 
horisontale tagflade.

En af hovedidéerne bag den nye Hal 4 er ønsket om at udnytte fordelene ved 
synergi og fleksibilitet. Arena Randers har i dag udfordringer med at afholde 
idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok. 
Ved at bygge en ny hal samt tilhørende lounge-, møde- og VIP-faciliteter på det 
samlede kompleks og samtidig udbygge de nuværende køkkenfaciliteter vil Arena 
Randers i højere grad kunne tiltrække store arrangementer på både nationalt og 
internationalt niveau.

Opbygningen og valget af konstruktionsprincip sikrer, at man opnår mest mulig 
fleksibilitet og åbenhed. Det samlede byggeri skal naturligvis understøtte en 
optimal logistik og flow i hverdagen, og samtidig skal den nye hal danne den bedst 
tænkelige ramme om større arrangementer som f.eks. EHF-håndboldkampe. Der 
skal være attraktive rammer for bespisning af VIP-gæster, en indbydende foyer og 
ankomstområde samt naturligvis en sportsarena, der giver den bedst tænkelige 
oplevelse for både tilskueren og atleten. 

Vi har i projektet valgt et konstruktionsprincip, der sikrer en helt åben hal med 
tilskuerpladser hele vejen rundt om hallens gulv, da det giver den mest intense 
og stemningsfyldte oplevelse ved eksempelvis håndboldkampe. Fleksibiliteten 
og overskueligheden øges desuden betragteligt, når hjørnerne holdes åbne, som 
i den flotte Hal 1.  

SITUATIONSPLAN/ 1:500

N N

Til planer Til situationsplan

AKUSTIK

Det akustiske design i projektet tager udgangspunkt i byggeprogrammets ønske om at 
tilvejebringe tilfredsstillende indeklimaforhold herunder opfyldelse af kravene i BR15, 
kap. 6.4, Akustisk indeklima, At-vejledning A.1.16/2008, ”Akustik i arbejdsrum” samt 
Miljøstyrelsens krav vedrørende støj fra virksomheder og trafikstøj. 

RUMAKUSTIK
Der er i konkurrencefasen udarbejdet vejledende 3D-computermodeller med henblik 
på gennemførelse af orienterende, rumakustiske beregninger af bl.a. forventede 
efterklangstider i 2 situationer, hvor hallen anvendes til aktiviteter 1.) med udslåede 
publikumstribuner og 2.) med sammenpakkede publikumstribuner parkeret under 
altangange, jf. nedenstående figurer. Beregningerne er udført ved anvendelse af 
regneprogrammet ODEON.

De rumakustiske funktionsønsker tilgodeses ved anvendelse af lydregulerende, 
nedhængte systemlofter af forseglet mineraluld kombineret med lydregulerende 
vægabsorbenter på dele af de frie vægflader. Loft over gitterspær i hallen udføres af 
perforerede trapezplader.
Bagsiden af de fleksible tribuner udføres lydabsorberende i hensigtsmæssigt omfang, 
således at de i parkeret tilstand, jf. figur, vender med bagsiden mod hallen og derved 
tilfører hallen bedre lydabsorption ved lave frekvenser (dybe toner).   

Efterklangstider i mindre lokaliteter, herunder kontorer, møderum og mindre fællesrum 
bestemmes på grundlag af metoder som beskrevet i DS/EN 12354-6:”Beregning af 
bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber – del 6: 
Lydabsorption i lukkede rum”.   

Den endelige rumakustiske projektering/dimensionering samt udformningen og 
placeringen af nødvendige lydregulerende foranstaltninger i Hal 4, foyer, lounge samt i 
høje fællesområder o. lign. dokumenteres løbende i projekteringsfasen ved anvendelse 
af 3D-computersimulering i regneprogrammet ODEON. Resultaterne af de gennemførte 
computersimuleringer vil typisk omfatte efterklangstider, taleforståelighed samt 
ækvivalente absorptionsarealer. 

BYGNINGSAKUSTIK
Byggeprogrammets ønsker til luftlydisolation, R’w og trinlydniveau, L’n,w  tilgodeses 
generelt ved anvendelse af almindeligt kendte bygningskonstruktioner - herunder 
betonetageadskiller. Der udføres så vidt muligt ikke gennemgående bagvægge i facader.  
Betonetageadskillelsen mellem loungeområdet og foyerområdet suppleres med 
nedhængte, lydisolerende lofter henholdsvis svømmende betongulve i nødvendigt 
omfang. Beregninger/vurderinger baseres på metoder som beskrevet i DS/EN 
12354-serien.

Væggen mellem Hal 4 og lounge på niveau 2 udføres som fast glasvæg med gående døre 
med luftlydsisolation på 42 db.
Fleksible mobilvægge ved VIP flexrum udføres af finerede foldevægge med luftlydsisolation 
på 42 db.
Væg af dobbeltdøre mellem hal og foyer udføres af finerede døre.

Det bemærkes, at vores prioritering af luftlydsisolation for disse vægge er udtryk for en 
fornuftigt afvejning af økonomi i forhold til akustisk ydeevne.

STØJ FRA TEKNISKE INSTALLATIONER
Ventilationsanlæg og tilhørende kanalsystemer forsynes med hensigtsmæssige lyd- og 
vibrationsdæmpere, således at lydisolationsevnen for vægge og etageadskillelser ikke 
forringes. 

TRAFIKSTØJ
Trafikstøjforholdene i området for konkurrenceprojektet er beskrevet i Miljørapport, bilag 
B til Lokalplan nr.637, udarbejdet af Randers Kommune. Trafikstøjen hidrører primært fra 
trafikken på Viborgvej samt fra parkeringsaktiviteter i forbindelse med afvikling af sports- 
og koncertarrangementer.

ARENA RANDERS
NY HAL 4
JULI 2017
MAX BÖGL/ LINK ARKITEKTUR / ORBICON

FACADE MOD SYDØST/ 1:200

PLAN 01
International håndboldkamp - 3.202 siddepladser samt VIP 
faciliteter til ca 500 spisende

PLAN 01
Koncert. Endetribunerne nedtages og der opstilles scene med 
mulighed for optimalt lydanlæg i hjørnerne 

PLAN 01
To i én. Den mobile væg muliggør opdeling af hallen i to 
selvstændige haller

FLEKSIBILITET
Hallerne vil kunne bruges sammen eller hver for sig. Byggeriet 
er disponeret så der er mulighed for adskillelse mellem de 
enkelte funktioner. Foyeren kan bruges alene hvor adgangen 
til de øvrige faciliteter er lukket af

FLEKSIBILITET
Foyer og VIP kan også bruges i sammenhæng med 
hinanden men adskilt fra de øvrige haller og cafeteriet til 
større sponsorarrangementer eller lignende

FLEKSIBILITET
Endelig kan foyeren bruges i sammenhæng med en eller flere 
af hallerne samtidig med at VIP faciliteterne bruges til andre 
formål

PLAN 01
Håndboldstævne - U10. Den åbne planløsning giver mulighed 
for 3 håndboldbaner i det nye byggeri

PLAN 00
Messe. Den åbne planløsning muliggør en fuldstændig åben 
stueplan med sammenhæng til opholdsfladen udenfor

PLAN 00
Fleksibilitet. De mobile tribuner kan bruges som rumdelere, så 
hallen kan underopdeles i en række mindre rum

SNIT BB/ 1:200

SNIT AA/ 1:200

FORELØBIGE BRANDPLANER

FACADE MOD NORDØST/ 1:200

PLANCHER
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SOLCELLER
Bygningsklasse 2020 ved integrering af ca. 
150 m2 solceller. De producere energi til 
forsyning af bl.a. belysning og ventilation og 
medvirker til at overholde bygningsklasse 
2020.

VENTILATION
Energieffektivt højimpulssystem til 
ventilation af arenaen skaber optimalt 
indeklima i alle brugsscenarier i
arenaen.

SOLAFSKÆRMNING
Integreret udhæng afskærmer passivt for 
solen i sommermånederne, hvorved 
overtemperatur undgåes. 

LYS
Energibesparende belysningsanlæg med 
dagslysstyring samt lavenergiarmaturer 
medvirker til et minimalt elforbrug til 
belysning i alle rum.

FACADER
Store glasfacader sikre et højt dagslysniveau 
og er med til at reducere elforbruget til 
belysning.

MATERIALER
Valg af materialer med fokus på 
helhedsorienterede løsninger belaster 
miljøet minimalt og sikrer lang levetid ud fra 
cradle-to-cradle princippet.

NATURLIG VENTILATION
Naturlig ventilation muliggøres i 
aktivitetsområdet, foyer og VIP, hvilket 
medvirker til et lavere energiforbrug til 
ventilation samt et tilfredsstillende 
indeklima.

KLIMASKÆRM
Højisolerede konstruktioner og 
super-lavenergivinduer sikre et minimalt 
varmetab.

VENTILATION
Højeffektiv ventilation sørger for at ventilere 
opholdsarealer. Anlægget er  behovsstyret 
udfra CO2 og temperatur, og sikrer en høj 
varmegenvinding og et lavt elforbrug til 
ventilatorer

FACADE MOD SYDVEST/ 1:200ISOMETRI - DET SAMLEDE HALKOMPLEKS

AnkomstAnkomstAnkomst

BEVÆGELSESBÅNDET 
bruges til at lede brugere og besøgende rundt i komplekset og 
på den måde binde de forskellige aktiviteter sammen. Visionen 
med projektet er at betragte alle sportsfaciliteterne som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd 
med stor fleksibilitet, udnyttelsesgrad og vidensdeling.

MULIGHED FOR ADSKILLELSE
Den nye Arena Randers bliver disponeret så der er den højeste 
grad af fleksibilitet i forhold til anvendelse. Det betyder at det 
samlede arenabyggeri både kan bruges samlet eller opdelt.
Disponeringen giver med andre ord mulighed for at adskille de 
enkelte funktioner fra hinanden, når der er behov for det

ARKITEKTONISK INDPASNING
I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med 
eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført 
Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der  
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”    

FLEKSIBEL ANVENDELSE
Den nye Hal 4 udformes som en åben og overskuelig 
rumlighed uden faste vægge eller kerner. Det, sammen 
med de mobile tribuner, giver de bedst tænkelige rammer 
for en fleksibel udnyttelse, både til daglig brug samt for til 
brug ved store nationale og internationale begivenheder

I DIALOG MED OMGIVELSERNE 
Terrænet udnyttes til at skabe et byggeri, der udstråler den dynamik 
der findes inde i bebyggelsen. Det faldende landskab efterlader et slip 
under  bygningsvolumenet der udnyttes til at skabe åbenhed mellem 
inde og ude hvorved hallen får et inviterende og imødekommende 
udtryk

ANKOMST OG MODTAGELSE
Det store tagudhæng skaber et overdækket mødested og 
markerer samtidigt tydeligt hovedindgangen i 
bebyggelsen, der leder brugeren ind i hjertet af komplekset

INTENSITET OG OPLEVELSE
For at skabe mest mulige intensitet, oplevelse og sammenhæng 
har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt tribuneanlæg 360 
grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne
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ÅBEN STUEPLAN

Linjerne fra teglvolumenet i Hal 1 videreføres ud i facade-bearbejdningen 
på den nye hal. Denne facade synes ligeledes svævende i det nye byggeri, 
idet det faldende landskab efterlader et slip under dette volumen. derved 
skabes en stor grad af åbenhed i stueplan på den nye bebyggelse

BYGGEFELT

Byggefeltet ligger i forlængelse af det eksisterende halkompleks, der er 
bygget over mange omgange og derved fremstår med et sammensat 
arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra Viborgvej og 
Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset 

ANKOMST

Hjørnet mod syd skæres bort hvorved der opstår et overdækket mødested, 
der samtidig tydeligt markere hovedindgangen i bebyggelsen. Fra 
hovedindgangen er der direkte forbindelse til foyer, VIP og cafeteria 

LANDSKABSPLATEAUET

Den nye Hal 4 placeres på et landskabsplateau, der ligger i niveau med 
kælderplan i den eksisterende bebyggelse. Landskabsplateauet hæver sig 
let over parkeringsområdet og danner derved en stor flade der skiller de 
bløde trafikanter fra parkeringsområdet

ARKITEKTONISK BEARBEJDNING

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil 
bygningen fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende 
i sit udtryk. 

ÉT SAMLENDE TAG

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk 
udtryk til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et 
helhedsgreb der bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. 
Det svævende tag på hal 1 fortsættes således ud over den nye hal

HOVEDDISPONERING

Med vores helhedsgreb bindes Arena Randers sammen og der skabes en 
bedre kobling til byen og forpladsen. Helhedsgrebet er identitetsskabende 
og understøtter billedet af et arenakompleks, der kan rumme idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok samtidig 
med at åbenheden og nærheden til det omgivende byområde øges.

Hovedparkeringen er placeret på arealet foran den nye hal 4 mod Viborgvej. 
Parkeringsarealet er opbygget som en asfaltflade med parkeringsbåsene i 
termoplast. Parkeringsområdet er opbygget så man cirkulerer rundt når man skal 
finde en p-plads, og så man aldrig rammer en blind vej. Ud for hovedankomsten 
ved den ene indkørsel til parkeringsområdet kører man direkte ind til et ”Kiss 
and ride” område, hvor man kan afsætte folk, og hvor taxier kan hente og bringe. 
Parkeringsområdet indeholder 176 parkeringspladser samt parkeringsbåse til 
minibusser og motorcykler. Nord for Arena Randers findes ligeledes et mindre 
parkeringsområde med ca. 24 parkeringspladser, hvilket bringer det samlede 
antal parkeringspladser op på ca. 200 pladser.  

Den nye Hal 4 ligger sig på et plant plateau, der mod vest og syd trækkes forbi 
tagskiven. Derved opstår der et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet over 
parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod sydøst ligger 
plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de to flader optages 
via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for cykelparkering. 
Plateauet ligger i samme niveau som aktivitetsområderne inde i hal 4 og de åbne 
glasfacader skaber derved en stor sammenhæng mellem inde og ude og opfordre 
til at aktiviteterne indendøre på solskinsdage kan trækkes med ud på plateauets 
beskyttede flade.

Det plane plateau skaber samtidig en klar adskillelse mellem de bløde trafikanter 
og varehåndteringen til og fra byggeriet. Varegården i forbindelse med 
køkkenfunktionen er trukket væk fra ankomstsituationen, så man fra foyeren og 
loungen har direkte kontakt og udsigt til et attraktivt vestvendt udeområde, der 
på gode dage kan fungere som serveringsområde. Plateauet og en støttemur sikre 
en klar adskillelse mellem opholdszone og logistikzone. På modsatte side af den 
nye bebyggelse er der ligeledes gjort plads til varehåndtering. Logistikløsningen 
her adskiller sig også en smule fra det vedlagte skitseforslag, idet indkørslen ind 
på grunden er rykket længere ned ad Fynsgade. Ved denne løsning skabes en 
bedre adskillelse mellem logistik og gående brugere af byggeriet der kommer fra 
Fynsgade og samtidig reduceres mængden af støttemure mv. i området    

Det nye byggeri består af to horisontale volumener, der holdes let adskilt og 
forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår et dynamisk, levende udtryk, 
der samtidig tydeligt markerer indgang. Allerede på afstand bliver du ledt hen 
mod indgangen og foyeren. Plateauet og den udgravende tagskive danner en 
naturlig, genkendelig og tydelig mødeplads for besøgende. Ankomstpladsen 
vil kunne iscenesættes på forskellige måder ved større kulturarrangementer og 
messer ligesom den danner en flot kulisse forud for større håndboldkampe og 
lignende. Til dagligt vil pladsen kunne bruges til sportsaktiviteter og servering.

Den overordnede disponering af funktionerne i det nye byggeri følger mere eller 
mindre det medsendte skitseforslag. Foruden den nye arena er der på stueplan 
etableret en foyer med lounge og bred siddetrappe, der fører op til cafeteriaet på 
1. sal i det eksisterende byggeri samt til det nye VIP område.  

ANKOMST / FOYER / VIP

Indenfor hovedindgangen mødes man af en overskuelig, taktil og imødekommende 
foyer. Et rum som indbyder til ophold, fællesskab og aktivitet. Længere inde 
fortsætter en bred siddetrappe op mod cafeteriet og VIP-loungen på niveau 2. 
Foyeren har direkte kontakt til det overdækkede, vestvendte uderum, som vil 
kunne inddrages til forskellige arrangementer, når vejret tillader det. På højre side 
af indgangen er der adgang til hallens nedre niveau. Adskillelsen mellem foyer og 
hal består af en række dobbeltdøre i egefinér, der bibringer rummet stoflighed og 
karakter. Adskillelsen mellem foyeren og hallen benyttes både som en lydmæssig 
og brandmæssig adskillelse, samt naturligvis til at lukke selve hallen af, hvis den 
ikke er i brug, mens der er aktiviteter i andre områder af huset. Derudover vil der 
ved visse arrangementer med behov for særlig sikkerhed, som eksempelvis et 
større sportsarrangement, her kunne laves en adskillelse med sikkerhedscheck 
og billetkontrol. 

Elevatoren starter på niveau 1 i foyerområdet bag trappen og kører til foyerarealet 
på niveau 2 i et praktisk garderobeområde med toiletfaciliteter, hvor der er 
mulighed for at opstille aflåselige garderobeskabe til brug for hallens gæster og 
daglige brugere. 
På niveau 2, ovenfor den store trappe, fortsætter foyeren inden overgangen til Hal 
1, hvorfra man kan komme til VIP-loungen, til Hal 4, til Hal 1 og til administrationen. 
Det er også her, elevatoren stopper. 
Denne organisation har den kæmpe fordel, at den giver mulighed for at anvende 
VIP-loungen eller Hal 4, uden at Hal 1 er åben og omvendt.

Som i skitseforslaget er der i nærværende konkurrenceforslag arbejdet 
med ”bevægelsesBÅNDET”, der binder alle faciliteterne sammen som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd. 
Båndet fører den besøgende fra ankomstpladsen mod hovedindgangen og ind i 
foyeren, hvor den deler sig i et bånd mod siddetrappen og Hal 1, og et bånd der 
bliver til en løbebane rundt om halgulvet i det nye byggeri. 

Løbebanen rundt om tribunerne binder hallen sammen i et loop. Med den 
valgte konstruktive løsning er planen fuldt åben. Samtidig er alle tribunerne 
mobiltribuner og tillader derved fleksibel opstilling, da alle tribuner kan køres 
i hallens X og Y retning. Det giver mulighed for at udnytte arealerne under 
tribunerne til selvstændige aktivitetsområder eller sammen med hallens areal i 
helt andre ruminddelinger. Facaden i niveau 1 mod syd er holdt fuldt åben, så der 
opstår en stor sammenhæng mellem ude og inde og så livet i aktivitetsområderne 
får tilført masser af dagslys. Samtidigt synliggøres aktiviteterne for omgivelserne, 
så der ikke blot bliver tale om et byggeri med et indre liv, men i stedet et byggeri 
der tillige rækker ud mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Foyer, lounge og aktivitetsområder danner tilsammen et dynamisk, levende 
og multianvendeligt aktivitetsområde med mulighed for fitness, løbebane, 
en amfitrappe, siddenicher og mulighed for foreningsfaciliteter såsom dart, 
bueskydning, bordtennis og lignende. 
Ligeledes kan man hygge og studere i opholdszonerne, mødes i foyeren og spise 
middag i VIP-området eller i cafeteriaet, inden aftenen afsluttes med en koncert 
eller en håndboldkamp i den nye arena. Fitness og andre sportsgrene kan bruge 
den indre løbebane til opvarmning, CrossFit og motionstræning.

Erfaringen viser, at fitnessrelateret motion er en af de mest populære 
sportsaktiviteter, som tiltrækker brugere i alle aldersgrupper. Derfor er åbenheden

FOKUSPUNKTER

Ovenstående fokuspunkter er brugt som udgangs-
punkt og som grundlæggende målsætning for 
projektet. Fokuspunkterne har således fulgt projektet 
i hele skitsefasen

KONCEPTSNIT

Etagen i stueplan åbnes så der opstår en høj grad af sammenhæng mellem 
aktivitetsområderne indenfor og den beskyttede flade udenfor og så husets aktiviteter 
gøres synligt for den omgivende bydel. Hallen holdes helt åben uden forstyrrende 
søjler og kerner der begrænser udsyn, sammenhæng og stemningsintensitet

ADSKILLELSEN MELLEM TRAFIKFORMER

Plateauet danner et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet 
over parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod 
sydøst ligger plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de 
to flader optages via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for 
cykelparkering

VAREHÅNDTERING

Plateauet skaber en klar adskillelse mellem de bløde 
trafikanter og varehåndteringen til og fra byggeriet. Der 
findes varehåndtering på begge sider af byggeriet, men 
i begge situationer er der en tydelig adskillelse mellem 
logistik og gående brugere til og fra byggeriet

mod netop aktivitetsområderne, der kan indeholde disse funktioner oplagt. I 
tilknytning til aktivitetsområderne mod syd er der udenfor skabt en overdækket 
og beskyttet zone på plateauet, som kan benyttes i sommermånederne til bl.a. 
boksetræning og CrossFit eller som mødested/opvarmningsområde for den 
lokale løbeklub.

VIP-loungen og VIP-flexrummene på niveau 2 er disponeret som én større, fleksibel 
rumlighed med mulighed for opdeling med mobilvægge. VIP-flexrummene ligger 
i forlængelse af VIP-loungen og er afskærmet med mobilvægge, så de kan indgå 
som en udvidelse af VIP-loungen 

Loftshøjden i VIP-loungen er 4,8 m, så tilhørere bagerst i VIP-loungen kan se 
eventuelle fremvisninger på filmlærredet. VIP-loungen kan sammen med VIP-
flexrummene rumme ca. 500 gæster til spisning ved buffet.

VIP-loungen er disponeret, så den kan indrettes til foredrag med stole og stole-/
bordopstillinger, og der er fastmonteret projektor og fremviserlærreder til 
foredrag og filmfremvisninger. VIP-loungen er desuden indrettet med mulighed 
for at Arena Randers senere, efter behov, kan montere 2 stk. mobilvægge til 
opdeling i mindre mødelokaler. 

Adskillelsen mellem VIP-loungen og Hallen er udført i glas med døre, der giver 
maksimal visuel kontakt mellem VIP-loungen og hallen, samtidig med at væggen 
udgør den nødvendige lyd- og brandmæssige adskillelse; en adskillelse der ikke 
kan etableres med mobile vægsystemer af glas, da selv de bedste på markedet 
ikke kan overholde lydkravene eller forsynes med automatisk branddørslukning 
(ABDL).

HALLEN

Centralt i det nye byggeri er naturligvis den nye hal, dimensioneret efter to 
håndboldbaner – ja faktisk med mulighed og plads til hele tre håndboldbaner 
med god plads omkring hver bane. Håndboldbanerne kan adskilles med en 
hejsevæg på tværs, så man efter behov har to idrætshaller. Andre gange vil hallen 
sammenlægges til en opvisningshal, en stor multifunktionel hal til koncerter, 
generalforsamlinger, konkurrencer, udstillinger, konferencer m.m. Mulighederne 
er kun begrænset af fantasien, fordi hallens tribuner alle er fuldt mobile, og hallens 
akustik og adgangsforhold er helt i særklasse.

Hallen er indrettet på baggrund af programmets intentioner, med mulighed for 
opstilling af scene i den ene ende og tilknyttet omklædning samt disponible 
rum. Hver etage indeholder toiletfaciliteter, ligesom der er omklædning, 
dommeromklædning, kiosk m.v. På øverste niveau er der desuden aktivitets- og 
opholdsområder i forbindelse med rundgangen, hvor der ligeledes findes mobile 
skyboxes med glasvægge, som kan opstilles vilkårlige steder på rundgangen, 
langs facaden mod syd, eller køres ind i Hal 1.

Der indarbejdes mobile teleskoptribuner hele vejen rundt omkring halgulvet. Vi 
har i skitseringen af projektet haft fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse 
ved afvikling af sportsarrangementer og koncerter. For at skabe mest mulig 
intensitet, oplevelse og sammenhæng har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt 
tribuneanlæg 360 grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne. 
Løsningen giver desuden en højere grad af fleksibilitet i hallen, da hjørnerne ikke 
er fastlåste, og samtidig øger den overblikket i hallen. Tribunerne kan rykkes frem 
mod banen, så en mere intim stemning opnås, eller de kan alle parkeres i den 
ene ende af hallen, så fuld åbenhed opnås. Rulles tribunerne blot lige tilbage i 
vægopstilling, står de under rundgangen på niveau 2, så øverste rundgang er i sin 
fulde udstrækning og uafhængig af tribunerne, samtidig med at der er maksimal 
friplads på banen. 

Det valgte arkitektoniske greb, hvor det nye byggeri opbygges af to horisontale 
volumener, kommer også til udtryk indenfor i byggeriet, hvor tagkonstruktionen 
kommer til at svæve over tribuneanlægget og derved får tilført en dynamik 
og spændstighed, der matcher aktiviteterne på sportsbanerne. De forskudte 
volumener skaber samtidigt en tilbagetrukket rundgang på niveau 2. Vores mål 
er, at man overalt i den nye hal skal kunne følge med i, hvad der sker på banen.
Det samlede antal siddepladser på tribunerne er 3.202 pladser. I alt kan hallen 
rumme op til 6.000 gæster.

Mod nord ligger depotrum, kiosk og omklædning i overgangen mellem det nye 
byggeri og Hal 1. Funktionerne vil derved kunne anvendes af begge haller. Fra den 
overdækkede varegård mod øst er der indgang til hallen og videre til depotrum i 
Hal 1 og til omklædningsrummene. Logistikken i dette område er derfor særdeles 
velegnet til back-stage funktioner ved koncerter og lignende arrangementer. 
Udformningen sikrer tilstrækkelig plads til, at opstilling, sceneopbygning og 
prøver m.m. i forbindelse med større, kulturelle arrangementer kan foregå uden 

at genere brugen af hallen og de øvrige faciliteter. Med andre ord er området 
bevidst givet en udformning, som sikrer fleksibilitet og multianvendelighed.

Over rundgangen på niveau 2 placeres et indskudt dæk med hejsbar trappe, der 
fungerer som TV- eller VIP-platform. Kameravinklen herfra er ca. 9,3m oppe og ca. 
12m til nærmeste sidelinje. 

MATERIALER OG ATMOSFÆRE

Helhedsgrebet og den nye Hal 4 repræsenterer et moderne, poetisk udtryk, 
der lægger ekstra lag og skalagivende elementer på den eksisterende 
bebyggelsesstruktur. I stedet for at ændre bebyggelsens overordnede egenart 
eller tilføre endnu et arkitektonisk udtryk, fastholdes de horisontale skiver. Den 
nye hal giver Arena Randers et smukt og tidssvarende ansigt mod byen og skaber 
sammen med det faldende landskab en dynamisk og elegant ramme for de 
fremtidige sports- og kulturarrangementer i Randers.

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil bygningen 
fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende i sit udtryk. Den 
vil være interessant og behagelig både at beskue, at bevæge sig rundt om, ind 
under og ind i! Den danner tidssvarende rammer om sporten og kulturen og 
interagerer med den omgivende bydel og byder den besøgende indenfor.
Det arkitektoniske udtryk er råt, men samtidigt varmt og taktilt, specielt i det 
nære møde med bygningen. Materialemæssigt bygges det nye byggeri op i en 
søjle-bjælkekonstruktion i stål, der sikrer at den indre rumlighed holdes så åben 
og fleksibel som muligt, samtidigt med at rummet har den nødvendige styrke til 
at kunne holde til hyppige rokader og større folkemængder.

Tagskiven på både Hal 1 og Hal 4 beklædes med sandwichelementer i stål/
isoleringstål med en overflade i lys grå, mat metallic lakering (Sablé lakering). 
Hjørnesamlinger skæres i smig og bukkes for at sikre, at tagskiven får et præcist, 
stramt udtryk uden skæmmende hjørneprofiler. Således samler tagskiven de to 
haller, da tagskiven opleves som ét samlet volumen. 

Facaden på niveau 2 er opbygget af samme type sandwichelementer. For at skabe 
dybde i facaden er der monteret lameller i zink eller varmforzinket stål udenpå 
facaden. Bag lamellerne er der indarbejdet en række kvadratiske vinduesåbninger 
i et eget, vilkårligt system, som giver dynamik til facaden. Facaden på niveau 1 
udgøres i det væsentlige af et langt, sammenhængende vinduesbånd, der ligger 
tilbagetrukket fra det overliggende volumen, hvorved der opstår en arkade 
nedenunder. To trappeforløb, der ligeledes er holdt åbne i glas, træder ud af den 
nederste facade. Vinduesbåndet er holdt i olieret eller klarlakeret egetræ, som 
giver en varm, naturlig og nærværende glød, og som skaber en smuk kontrast til 
metallamellerne på facaden ovenover. Da vinduesbåndet i overvejende grad er 
beskyttet at store tagudhæng, kan træet forventes at have meget lang levetid og 
lav drift. Desuden ses skrammer ikke så tydeligt på massivt naturtræ, i forhold til 
f.eks. hvidmalede vinduesrammer. 

INTERIØR
Interiøret er rummeligt og elegant med en rå karakter. Her er en udpræget 
materialitet og stoflighed gennem valget af stålsøjlerne og det glittede/polerede 
betongulv, med vægelementer, vinduesrammer og tribunesæder i egetræ som 
kontrast. Der tages udgangspunkt i en afgrænset og velovervejet palette af 
materialer og overflader, der er afstemt i forhold til bygningens samlede udtryk, 
den konkrete funktion og ikke mindst ønsket om at skabe et taktilt, elegant og 
robust rum. 

Generelt arbejder vi med en nordisk stemning og karakter og et særligt fokus 
på at skabe store, overskuelige rum med muligheder for mindre rumligheder. 
På den indvendige side af facaderne op til ca. 3,7m hhv. 2,8m over gulv på 
de to etager monteres gennemfarvede, lyse fibercementfacadeplader med 
superrobust overfladebehandling fra fabrik. De giver en flot, eksklusiv overflade 
på sandwichpanelerne, som kan holde i rigtigt mange år udelukkende med 
almindelig rengøring, da ridser og skrammer er mindre synlige på en gennemfarvet 
plade end på en malet overflade. Og skulle en plade blive beskadiget, kan den 
nemt udskiftes. Over fibercementpladerne monteres mineraluldsabsorbenter 
på væggene med skjult skinnesystem. Således opnås fortræffelige akustiske 
kvaliteter i hovedrummene.

Lofter er generelt nedhængte, demonterbare mineraluldslofter med skjult 
skinnesystem i gråsort farve, som bidrager til at rette fokus mod det væsentlige: 
aktiviteten på banen! Derudover er mørke lofter mindre følsomme over for tidens 
tand, så de forventes at holde sig pæne i rigtig mange år.
Dagslyset optræder overalt som en gennemgående kvalitet og er sammen 
med materialevalget med til at differentiere de indre rumligheder og skabe 
overskuelighed og variation – altid i en menneskelig, skala og med øje for det 
praktiske og vedligeholdelsesfrie.

PLAN 00/ 1:200 PLAN 01/ 1:200

BÆREDYGTIGHED

Hal 4 er udviklet med miljømæssig omsorg, energirigtige principper og driftsvenlige 
løsninger, og vi har i projektet lagt vægt på at skabe en optimal balance mellem 
anlægsudgifter og driftsudgifter. Det er vores erfaring, at den bedste totaløkonomi opnås 
ved først at minimere energibehovet mest muligt og først herefter gøre brug af lokal 
produceret, vedvarende energi. 

Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der 
er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt med arenaens 
behov og de lokale forhold. 

ENERGIRIGTIGT BYGNINGSDESIGN
Arena Randers Hal 4 skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 iht. BR15. Det 
betyder, at der skal anvendes højisolerede bygningsdele, at klimaskærmen skal udføres 
med særlig fokus på tæthed og eliminering af kuldebroer, og at tekniske installationer 
skal være energieffektive. 

For at reducere energiforbruget til opvarmning mest muligt er der anvendt højisolerede 
konstruktioner med særlig fokus på minimering af kuldebroer. Det resulterer i følgende 
lave U-værdier:
Ydervægge
U-værdi på 0,09 W/m2K (200 mm isolering kl. 18)

Terrændæk
U-værdi på 0,12W/m2K (250 mm isolering kl. 35)

Tagkonstruktion
U-værdi på 0,09 W/m2K (400 mm isolering kl. 37)

Alle vinduer har størst mulig sol- og dagslystransmittans for bedst mulig udnyttelse af 
solenergi og tilførsel af dagslys. 

Vinduer udføres med superlavenergiruder med tre lag glas med en gennemsnitlig U-værdi 
på 0,9 W/m²K for hele vinduet.

ØVRIGE ENERGITILTAG

• Særdeles tæt bygning med et maksimalt luftskifte på 1,0 l/s pr. m2 ved en trykprøvning 
på 50 Pa.

• Behovsstyret ventilation med højeffektive mekaniske ventilationsanlæg med høj 
varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

• Mulighed for naturlig/hybrid ventilation i aktivitetsområder, foyer og VIP-områder via 
opluk i facaden.

• Optimale dagslysforhold der minimerer energiforbrug til kunstbelysning.

Integrering af ovenstående designprincipper samt anvendelse af energieffektive 
installationer medfører, at byggeprogrammets krav til overholdelse af bygningsklasse 
2015 overholdes. 

OVERHOLDELSE AF LAVENERGIKLASSE 2020
For at leve op til de fremtidige energikrav i 2020 er det vurderet, hvad der skal til for at 
opnå dette krav.

Kravet for bygningsklasse 2020 kan overholdes ved at integrere ca. 150 m2 solceller (tilkøb) 
på arenaens tag. Solcellerne vil være med at forsyne bygningens ventilationsanlæg, 
belysning mv. og vil være med til at profilere Arena Randers som et grønt og bæredygtigt 
byggeri. 

Bygningsklasse 2020 har yderligere skærpede krav i forhold til bygningsklasse 2015. Det 
drejer sig f.eks. om transmissionstab, højere dagslysniveau, effektivitet af ventilationsanlæg 
mv. Disse skærpede krav kan alle imødekommes med det tilbudte forslag.

INTRO

Arena Randers er et kulturelt kraftcenter i Randers by og en del af et større fælles 
sportsområde bestående af Randers stadion, Water and Wellness og Randers 
Tennishal samt selvfølgelig de eksisterende 3 haller. Med tilføjelsen af den nye 
hal opstår der en enestående mulighed for at etablere et dynamisk, fleksibelt og 
multifunktionelt halkompleks, der både kan danne ramme om større idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende, samtidigt med at variationen 
i rumudformningen i både nyt og gammelt fremmer mangfoldigheden, der giver 
afsæt for mødet mellem forskellige idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Der er mulighed for forskellige zoner og plads til forskellige aktiviteter, uden at 
den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Hele Arena Randers skal kunne 
bruges samlet som en helhed og samtidig skal der være mulighed for at bruge de 
enkelte haller og aktivitetsområder til et væld af forskellige aktiviteter på samme 
tid. 

Fremtidens Arena Randers imødekommer de udfordringer, som udviklingen 
i idrætsbilledet og kulturen byder på og appellerer til familien, ungdommen, 
motionisten, konkurrenceidrætten, musikelskeren og pensionisten – kort sagt 
hele det omgivende samfund.

Den nye Hal 4 med tilhørende funktioner er designet, så der er mulighed for 
rumopdeling og afskærmning efter behov, i et balanceret hensyn til helheden 
og forskelligheden i bygningens funktioner. Sammenhæng i rumforløb, udkig 
til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag har høj prioritet; der skabes en 
direkte forbindelse imellem inde- og udearealer, men også mellem hallens 
forskellige områder.

Det er vigtigt, at man allerede ved ankomsten til Arena Randers, uanset om man 
ankommer til fods, løbende, i bil, på cykel eller med offentlig transport, føler sig 
velkommen og inspireret til at tage bygningen i brug, og at der er åbenhed og 
transparens overalt.

I sin funktion som offentligt sportsanlæg er det vigtigt, at Arena Randers 
fremstår imødekommende og lige så dynamisk som det liv, der udfolder sig der. 
Arena Randers’ identitet som byens kulturelle kraftcenter bestyrkes gennem 
arkitekturen, så man ikke er i tvivl om, at dette hus er et væsentligt byggeri, og 
at det er et sted for alle byens borgere. Store glaspartier åbner halkomplekset op 
mod omgivelserne og opløser overgangen mellem ude og inde. Også indendørs 
er der stor åbenhed; velplacerede glaspartier gør alle offentlige aktiviteter synlige 
og attraktive for brugerne.

Det nye byggeri udvikles med udgangspunkt i klassiske arkitektoniske, 
landskabelige og sociale kvaliteter som lys, skygge, materialitet, kontekstforståelse, 
udsigt, sammenhæng, nærhed, variation og åbenhed. 

Vi har brugt det udarbejdede skitseforslags udmærkede intentioner om at lade 
Hal 4 indpasse sig som en harmonisk forlængelse af hele komplekset. Tillige har vi 
lagt meget vægt på at skabe åbenhed og interaktion ligesom en generel åben og 
logisk planløsning har været i fokus.

ARKITEKTUR/ HOVEDIDÉ

Vores forslag til udformningen af den nye Hal 4 med tilhørende faciliteter 
tager overordnet udgangspunkt i stedets eksisterende karakter og kvaliteter, i 
programmets vision om et åbent, multianvendeligt halkompleks og i intentionerne 
om en dynamisk, levende bygning i kontakt med de nære omgivelser.

Det eksisterende halkompleks er bygget over mange omgange og har derved 
fået et sammensat arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra 
Viborgvej og Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset. 
Den er kendetegnet ved sin horisontale arkitektur med et stort, svævende tag 
over et underliggende teglvolumen. Tagskive og teglvolumen er let adskilt via et 
horisontalt vinduesparti.

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk 
til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der 
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. Dette helhedsgreb 
skaber et klart hierarki i de mange bygninger og muliggør samtidig en tilbygning 
i en nutidig, moderne arkitektur, der integrerer den eksisterende administrations- 
og lagerbygning.   
Den nye Hal 4 lægger sig på et plateau på grunden i det let skrånende landskab 
ned mod Viborgvej og Gudenåen. Det svævende tag på den nuværende Hal 1 
fortsættes ud over den nye Hal 4. Samtidig videreføres linjerne fra teglvolumenet 
ud i facadebearbejdningen på den nye hal. Denne facade synes ligeledes 
svævende i det nye byggeri, idet det faldende landskab efterlader et slip under 
dette volumen. De to horisontale volumener, som det nye halbyggeri således 
består af, holdes let adskilt og forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår 
et dynamisk, levende udtryk, der samtidigt tydeligt signalerer bygningens 
indgangsområde. Det arkitektoniske greb sikrer en åben og inviterende stueplan, 
hvor uderummene og de indeliggende aktivitetsrum flyder sammen. 

Det samlede Arena-kompleks får derved en klar og let forståelig arkitektur med 
en stærk, landskabelig relation mellem det skrånende terræn og den svævende, 
horisontale tagflade.

En af hovedidéerne bag den nye Hal 4 er ønsket om at udnytte fordelene ved 
synergi og fleksibilitet. Arena Randers har i dag udfordringer med at afholde 
idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok. 
Ved at bygge en ny hal samt tilhørende lounge-, møde- og VIP-faciliteter på det 
samlede kompleks og samtidig udbygge de nuværende køkkenfaciliteter vil Arena 
Randers i højere grad kunne tiltrække store arrangementer på både nationalt og 
internationalt niveau.

Opbygningen og valget af konstruktionsprincip sikrer, at man opnår mest mulig 
fleksibilitet og åbenhed. Det samlede byggeri skal naturligvis understøtte en 
optimal logistik og flow i hverdagen, og samtidig skal den nye hal danne den bedst 
tænkelige ramme om større arrangementer som f.eks. EHF-håndboldkampe. Der 
skal være attraktive rammer for bespisning af VIP-gæster, en indbydende foyer og 
ankomstområde samt naturligvis en sportsarena, der giver den bedst tænkelige 
oplevelse for både tilskueren og atleten. 

Vi har i projektet valgt et konstruktionsprincip, der sikrer en helt åben hal med 
tilskuerpladser hele vejen rundt om hallens gulv, da det giver den mest intense 
og stemningsfyldte oplevelse ved eksempelvis håndboldkampe. Fleksibiliteten 
og overskueligheden øges desuden betragteligt, når hjørnerne holdes åbne, som 
i den flotte Hal 1.  

SITUATIONSPLAN/ 1:500
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AKUSTIK

Det akustiske design i projektet tager udgangspunkt i byggeprogrammets ønske om at 
tilvejebringe tilfredsstillende indeklimaforhold herunder opfyldelse af kravene i BR15, 
kap. 6.4, Akustisk indeklima, At-vejledning A.1.16/2008, ”Akustik i arbejdsrum” samt 
Miljøstyrelsens krav vedrørende støj fra virksomheder og trafikstøj. 

RUMAKUSTIK
Der er i konkurrencefasen udarbejdet vejledende 3D-computermodeller med henblik 
på gennemførelse af orienterende, rumakustiske beregninger af bl.a. forventede 
efterklangstider i 2 situationer, hvor hallen anvendes til aktiviteter 1.) med udslåede 
publikumstribuner og 2.) med sammenpakkede publikumstribuner parkeret under 
altangange, jf. nedenstående figurer. Beregningerne er udført ved anvendelse af 
regneprogrammet ODEON.

De rumakustiske funktionsønsker tilgodeses ved anvendelse af lydregulerende, 
nedhængte systemlofter af forseglet mineraluld kombineret med lydregulerende 
vægabsorbenter på dele af de frie vægflader. Loft over gitterspær i hallen udføres af 
perforerede trapezplader.
Bagsiden af de fleksible tribuner udføres lydabsorberende i hensigtsmæssigt omfang, 
således at de i parkeret tilstand, jf. figur, vender med bagsiden mod hallen og derved 
tilfører hallen bedre lydabsorption ved lave frekvenser (dybe toner).   

Efterklangstider i mindre lokaliteter, herunder kontorer, møderum og mindre fællesrum 
bestemmes på grundlag af metoder som beskrevet i DS/EN 12354-6:”Beregning af 
bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber – del 6: 
Lydabsorption i lukkede rum”.   

Den endelige rumakustiske projektering/dimensionering samt udformningen og 
placeringen af nødvendige lydregulerende foranstaltninger i Hal 4, foyer, lounge samt i 
høje fællesområder o. lign. dokumenteres løbende i projekteringsfasen ved anvendelse 
af 3D-computersimulering i regneprogrammet ODEON. Resultaterne af de gennemførte 
computersimuleringer vil typisk omfatte efterklangstider, taleforståelighed samt 
ækvivalente absorptionsarealer. 

BYGNINGSAKUSTIK
Byggeprogrammets ønsker til luftlydisolation, R’w og trinlydniveau, L’n,w  tilgodeses 
generelt ved anvendelse af almindeligt kendte bygningskonstruktioner - herunder 
betonetageadskiller. Der udføres så vidt muligt ikke gennemgående bagvægge i facader.  
Betonetageadskillelsen mellem loungeområdet og foyerområdet suppleres med 
nedhængte, lydisolerende lofter henholdsvis svømmende betongulve i nødvendigt 
omfang. Beregninger/vurderinger baseres på metoder som beskrevet i DS/EN 
12354-serien.

Væggen mellem Hal 4 og lounge på niveau 2 udføres som fast glasvæg med gående døre 
med luftlydsisolation på 42 db.
Fleksible mobilvægge ved VIP flexrum udføres af finerede foldevægge med luftlydsisolation 
på 42 db.
Væg af dobbeltdøre mellem hal og foyer udføres af finerede døre.

Det bemærkes, at vores prioritering af luftlydsisolation for disse vægge er udtryk for en 
fornuftigt afvejning af økonomi i forhold til akustisk ydeevne.

STØJ FRA TEKNISKE INSTALLATIONER
Ventilationsanlæg og tilhørende kanalsystemer forsynes med hensigtsmæssige lyd- og 
vibrationsdæmpere, således at lydisolationsevnen for vægge og etageadskillelser ikke 
forringes. 

TRAFIKSTØJ
Trafikstøjforholdene i området for konkurrenceprojektet er beskrevet i Miljørapport, bilag 
B til Lokalplan nr.637, udarbejdet af Randers Kommune. Trafikstøjen hidrører primært fra 
trafikken på Viborgvej samt fra parkeringsaktiviteter i forbindelse med afvikling af sports- 
og koncertarrangementer.

ARENA RANDERS
NY HAL 4
JULI 2017
MAX BÖGL/ LINK ARKITEKTUR / ORBICON

FACADE MOD SYDØST/ 1:200

PLAN 01
International håndboldkamp - 3.202 siddepladser samt VIP 
faciliteter til ca 500 spisende

PLAN 01
Koncert. Endetribunerne nedtages og der opstilles scene med 
mulighed for optimalt lydanlæg i hjørnerne 

PLAN 01
To i én. Den mobile væg muliggør opdeling af hallen i to 
selvstændige haller

FLEKSIBILITET
Hallerne vil kunne bruges sammen eller hver for sig. Byggeriet 
er disponeret så der er mulighed for adskillelse mellem de 
enkelte funktioner. Foyeren kan bruges alene hvor adgangen 
til de øvrige faciliteter er lukket af

FLEKSIBILITET
Foyer og VIP kan også bruges i sammenhæng med 
hinanden men adskilt fra de øvrige haller og cafeteriet til 
større sponsorarrangementer eller lignende

FLEKSIBILITET
Endelig kan foyeren bruges i sammenhæng med en eller flere 
af hallerne samtidig med at VIP faciliteterne bruges til andre 
formål

PLAN 01
Håndboldstævne - U10. Den åbne planløsning giver mulighed 
for 3 håndboldbaner i det nye byggeri

PLAN 00
Messe. Den åbne planløsning muliggør en fuldstændig åben 
stueplan med sammenhæng til opholdsfladen udenfor

PLAN 00
Fleksibilitet. De mobile tribuner kan bruges som rumdelere, så 
hallen kan underopdeles i en række mindre rum

SNIT BB/ 1:200

SNIT AA/ 1:200

FORELØBIGE BRANDPLANER

FACADE MOD NORDØST/ 1:200
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SOLCELLER
Bygningsklasse 2020 ved integrering af ca. 
150 m2 solceller. De producere energi til 
forsyning af bl.a. belysning og ventilation og 
medvirker til at overholde bygningsklasse 
2020.

VENTILATION
Energieffektivt højimpulssystem til 
ventilation af arenaen skaber optimalt 
indeklima i alle brugsscenarier i
arenaen.

SOLAFSKÆRMNING
Integreret udhæng afskærmer passivt for 
solen i sommermånederne, hvorved 
overtemperatur undgåes. 

LYS
Energibesparende belysningsanlæg med 
dagslysstyring samt lavenergiarmaturer 
medvirker til et minimalt elforbrug til 
belysning i alle rum.

FACADER
Store glasfacader sikre et højt dagslysniveau 
og er med til at reducere elforbruget til 
belysning.

MATERIALER
Valg af materialer med fokus på 
helhedsorienterede løsninger belaster 
miljøet minimalt og sikrer lang levetid ud fra 
cradle-to-cradle princippet.

NATURLIG VENTILATION
Naturlig ventilation muliggøres i 
aktivitetsområdet, foyer og VIP, hvilket 
medvirker til et lavere energiforbrug til 
ventilation samt et tilfredsstillende 
indeklima.

KLIMASKÆRM
Højisolerede konstruktioner og 
super-lavenergivinduer sikre et minimalt 
varmetab.

VENTILATION
Højeffektiv ventilation sørger for at ventilere 
opholdsarealer. Anlægget er  behovsstyret 
udfra CO2 og temperatur, og sikrer en høj 
varmegenvinding og et lavt elforbrug til 
ventilatorer

FACADE MOD SYDVEST/ 1:200ISOMETRI - DET SAMLEDE HALKOMPLEKS

AnkomstAnkomstAnkomst

BEVÆGELSESBÅNDET 
bruges til at lede brugere og besøgende rundt i komplekset og 
på den måde binde de forskellige aktiviteter sammen. Visionen 
med projektet er at betragte alle sportsfaciliteterne som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd 
med stor fleksibilitet, udnyttelsesgrad og vidensdeling.

MULIGHED FOR ADSKILLELSE
Den nye Arena Randers bliver disponeret så der er den højeste 
grad af fleksibilitet i forhold til anvendelse. Det betyder at det 
samlede arenabyggeri både kan bruges samlet eller opdelt.
Disponeringen giver med andre ord mulighed for at adskille de 
enkelte funktioner fra hinanden, når der er behov for det

ARKITEKTONISK INDPASNING
I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med 
eget arkitektonisk udtryk til komplekset, har vi videreført 
Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der  
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”    

FLEKSIBEL ANVENDELSE
Den nye Hal 4 udformes som en åben og overskuelig 
rumlighed uden faste vægge eller kerner. Det, sammen 
med de mobile tribuner, giver de bedst tænkelige rammer 
for en fleksibel udnyttelse, både til daglig brug samt for til 
brug ved store nationale og internationale begivenheder

I DIALOG MED OMGIVELSERNE 
Terrænet udnyttes til at skabe et byggeri, der udstråler den dynamik 
der findes inde i bebyggelsen. Det faldende landskab efterlader et slip 
under  bygningsvolumenet der udnyttes til at skabe åbenhed mellem 
inde og ude hvorved hallen får et inviterende og imødekommende 
udtryk

ANKOMST OG MODTAGELSE
Det store tagudhæng skaber et overdækket mødested og 
markerer samtidigt tydeligt hovedindgangen i 
bebyggelsen, der leder brugeren ind i hjertet af komplekset

INTENSITET OG OPLEVELSE
For at skabe mest mulige intensitet, oplevelse og sammenhæng 
har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt tribuneanlæg 360 
grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne
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ÅBEN STUEPLAN

Linjerne fra teglvolumenet i Hal 1 videreføres ud i facade-bearbejdningen 
på den nye hal. Denne facade synes ligeledes svævende i det nye byggeri, 
idet det faldende landskab efterlader et slip under dette volumen. derved 
skabes en stor grad af åbenhed i stueplan på den nye bebyggelse

BYGGEFELT

Byggefeltet ligger i forlængelse af det eksisterende halkompleks, der er 
bygget over mange omgange og derved fremstår med et sammensat 
arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra Viborgvej og 
Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset 

ANKOMST

Hjørnet mod syd skæres bort hvorved der opstår et overdækket mødested, 
der samtidig tydeligt markere hovedindgangen i bebyggelsen. Fra 
hovedindgangen er der direkte forbindelse til foyer, VIP og cafeteria 

LANDSKABSPLATEAUET

Den nye Hal 4 placeres på et landskabsplateau, der ligger i niveau med 
kælderplan i den eksisterende bebyggelse. Landskabsplateauet hæver sig 
let over parkeringsområdet og danner derved en stor flade der skiller de 
bløde trafikanter fra parkeringsområdet

ARKITEKTONISK BEARBEJDNING

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil 
bygningen fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende 
i sit udtryk. 

ÉT SAMLENDE TAG

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk 
udtryk til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et 
helhedsgreb der bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. 
Det svævende tag på hal 1 fortsættes således ud over den nye hal

HOVEDDISPONERING

Med vores helhedsgreb bindes Arena Randers sammen og der skabes en 
bedre kobling til byen og forpladsen. Helhedsgrebet er identitetsskabende 
og understøtter billedet af et arenakompleks, der kan rumme idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok samtidig 
med at åbenheden og nærheden til det omgivende byområde øges.

Hovedparkeringen er placeret på arealet foran den nye hal 4 mod Viborgvej. 
Parkeringsarealet er opbygget som en asfaltflade med parkeringsbåsene i 
termoplast. Parkeringsområdet er opbygget så man cirkulerer rundt når man skal 
finde en p-plads, og så man aldrig rammer en blind vej. Ud for hovedankomsten 
ved den ene indkørsel til parkeringsområdet kører man direkte ind til et ”Kiss 
and ride” område, hvor man kan afsætte folk, og hvor taxier kan hente og bringe. 
Parkeringsområdet indeholder 176 parkeringspladser samt parkeringsbåse til 
minibusser og motorcykler. Nord for Arena Randers findes ligeledes et mindre 
parkeringsområde med ca. 24 parkeringspladser, hvilket bringer det samlede 
antal parkeringspladser op på ca. 200 pladser.  

Den nye Hal 4 ligger sig på et plant plateau, der mod vest og syd trækkes forbi 
tagskiven. Derved opstår der et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet over 
parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod sydøst ligger 
plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de to flader optages 
via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for cykelparkering. 
Plateauet ligger i samme niveau som aktivitetsområderne inde i hal 4 og de åbne 
glasfacader skaber derved en stor sammenhæng mellem inde og ude og opfordre 
til at aktiviteterne indendøre på solskinsdage kan trækkes med ud på plateauets 
beskyttede flade.

Det plane plateau skaber samtidig en klar adskillelse mellem de bløde trafikanter 
og varehåndteringen til og fra byggeriet. Varegården i forbindelse med 
køkkenfunktionen er trukket væk fra ankomstsituationen, så man fra foyeren og 
loungen har direkte kontakt og udsigt til et attraktivt vestvendt udeområde, der 
på gode dage kan fungere som serveringsområde. Plateauet og en støttemur sikre 
en klar adskillelse mellem opholdszone og logistikzone. På modsatte side af den 
nye bebyggelse er der ligeledes gjort plads til varehåndtering. Logistikløsningen 
her adskiller sig også en smule fra det vedlagte skitseforslag, idet indkørslen ind 
på grunden er rykket længere ned ad Fynsgade. Ved denne løsning skabes en 
bedre adskillelse mellem logistik og gående brugere af byggeriet der kommer fra 
Fynsgade og samtidig reduceres mængden af støttemure mv. i området    

Det nye byggeri består af to horisontale volumener, der holdes let adskilt og 
forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår et dynamisk, levende udtryk, 
der samtidig tydeligt markerer indgang. Allerede på afstand bliver du ledt hen 
mod indgangen og foyeren. Plateauet og den udgravende tagskive danner en 
naturlig, genkendelig og tydelig mødeplads for besøgende. Ankomstpladsen 
vil kunne iscenesættes på forskellige måder ved større kulturarrangementer og 
messer ligesom den danner en flot kulisse forud for større håndboldkampe og 
lignende. Til dagligt vil pladsen kunne bruges til sportsaktiviteter og servering.

Den overordnede disponering af funktionerne i det nye byggeri følger mere eller 
mindre det medsendte skitseforslag. Foruden den nye arena er der på stueplan 
etableret en foyer med lounge og bred siddetrappe, der fører op til cafeteriaet på 
1. sal i det eksisterende byggeri samt til det nye VIP område.  

ANKOMST / FOYER / VIP

Indenfor hovedindgangen mødes man af en overskuelig, taktil og imødekommende 
foyer. Et rum som indbyder til ophold, fællesskab og aktivitet. Længere inde 
fortsætter en bred siddetrappe op mod cafeteriet og VIP-loungen på niveau 2. 
Foyeren har direkte kontakt til det overdækkede, vestvendte uderum, som vil 
kunne inddrages til forskellige arrangementer, når vejret tillader det. På højre side 
af indgangen er der adgang til hallens nedre niveau. Adskillelsen mellem foyer og 
hal består af en række dobbeltdøre i egefinér, der bibringer rummet stoflighed og 
karakter. Adskillelsen mellem foyeren og hallen benyttes både som en lydmæssig 
og brandmæssig adskillelse, samt naturligvis til at lukke selve hallen af, hvis den 
ikke er i brug, mens der er aktiviteter i andre områder af huset. Derudover vil der 
ved visse arrangementer med behov for særlig sikkerhed, som eksempelvis et 
større sportsarrangement, her kunne laves en adskillelse med sikkerhedscheck 
og billetkontrol. 

Elevatoren starter på niveau 1 i foyerområdet bag trappen og kører til foyerarealet 
på niveau 2 i et praktisk garderobeområde med toiletfaciliteter, hvor der er 
mulighed for at opstille aflåselige garderobeskabe til brug for hallens gæster og 
daglige brugere. 
På niveau 2, ovenfor den store trappe, fortsætter foyeren inden overgangen til Hal 
1, hvorfra man kan komme til VIP-loungen, til Hal 4, til Hal 1 og til administrationen. 
Det er også her, elevatoren stopper. 
Denne organisation har den kæmpe fordel, at den giver mulighed for at anvende 
VIP-loungen eller Hal 4, uden at Hal 1 er åben og omvendt.

Som i skitseforslaget er der i nærværende konkurrenceforslag arbejdet 
med ”bevægelsesBÅNDET”, der binder alle faciliteterne sammen som et 
sammenhængende oplevelses-, bevægelses- og idrætsbånd. 
Båndet fører den besøgende fra ankomstpladsen mod hovedindgangen og ind i 
foyeren, hvor den deler sig i et bånd mod siddetrappen og Hal 1, og et bånd der 
bliver til en løbebane rundt om halgulvet i det nye byggeri. 

Løbebanen rundt om tribunerne binder hallen sammen i et loop. Med den 
valgte konstruktive løsning er planen fuldt åben. Samtidig er alle tribunerne 
mobiltribuner og tillader derved fleksibel opstilling, da alle tribuner kan køres 
i hallens X og Y retning. Det giver mulighed for at udnytte arealerne under 
tribunerne til selvstændige aktivitetsområder eller sammen med hallens areal i 
helt andre ruminddelinger. Facaden i niveau 1 mod syd er holdt fuldt åben, så der 
opstår en stor sammenhæng mellem ude og inde og så livet i aktivitetsområderne 
får tilført masser af dagslys. Samtidigt synliggøres aktiviteterne for omgivelserne, 
så der ikke blot bliver tale om et byggeri med et indre liv, men i stedet et byggeri 
der tillige rækker ud mod omgivelserne og inviterer indenfor.

Foyer, lounge og aktivitetsområder danner tilsammen et dynamisk, levende 
og multianvendeligt aktivitetsområde med mulighed for fitness, løbebane, 
en amfitrappe, siddenicher og mulighed for foreningsfaciliteter såsom dart, 
bueskydning, bordtennis og lignende. 
Ligeledes kan man hygge og studere i opholdszonerne, mødes i foyeren og spise 
middag i VIP-området eller i cafeteriaet, inden aftenen afsluttes med en koncert 
eller en håndboldkamp i den nye arena. Fitness og andre sportsgrene kan bruge 
den indre løbebane til opvarmning, CrossFit og motionstræning.

Erfaringen viser, at fitnessrelateret motion er en af de mest populære 
sportsaktiviteter, som tiltrækker brugere i alle aldersgrupper. Derfor er åbenheden

FOKUSPUNKTER

Ovenstående fokuspunkter er brugt som udgangs-
punkt og som grundlæggende målsætning for 
projektet. Fokuspunkterne har således fulgt projektet 
i hele skitsefasen

KONCEPTSNIT

Etagen i stueplan åbnes så der opstår en høj grad af sammenhæng mellem 
aktivitetsområderne indenfor og den beskyttede flade udenfor og så husets aktiviteter 
gøres synligt for den omgivende bydel. Hallen holdes helt åben uden forstyrrende 
søjler og kerner der begrænser udsyn, sammenhæng og stemningsintensitet

ADSKILLELSEN MELLEM TRAFIKFORMER

Plateauet danner et beskyttet ankomstområde, der skiller de bløde 
trafikanter fra parkeringsområdet. Mod sydvest ligger plateauet let hævet 
over parkeringsfladen og danner derved en tydelig ankomstplads. Mod 
sydøst ligger plateauet under parkeringsarealet. Forskelligheden mellem de 
to flader optages via en støttemur, der samtidig danner en afskærmning for 
cykelparkering

VAREHÅNDTERING

Plateauet skaber en klar adskillelse mellem de bløde 
trafikanter og varehåndteringen til og fra byggeriet. Der 
findes varehåndtering på begge sider af byggeriet, men 
i begge situationer er der en tydelig adskillelse mellem 
logistik og gående brugere til og fra byggeriet

mod netop aktivitetsområderne, der kan indeholde disse funktioner oplagt. I 
tilknytning til aktivitetsområderne mod syd er der udenfor skabt en overdækket 
og beskyttet zone på plateauet, som kan benyttes i sommermånederne til bl.a. 
boksetræning og CrossFit eller som mødested/opvarmningsområde for den 
lokale løbeklub.

VIP-loungen og VIP-flexrummene på niveau 2 er disponeret som én større, fleksibel 
rumlighed med mulighed for opdeling med mobilvægge. VIP-flexrummene ligger 
i forlængelse af VIP-loungen og er afskærmet med mobilvægge, så de kan indgå 
som en udvidelse af VIP-loungen 

Loftshøjden i VIP-loungen er 4,8 m, så tilhørere bagerst i VIP-loungen kan se 
eventuelle fremvisninger på filmlærredet. VIP-loungen kan sammen med VIP-
flexrummene rumme ca. 500 gæster til spisning ved buffet.

VIP-loungen er disponeret, så den kan indrettes til foredrag med stole og stole-/
bordopstillinger, og der er fastmonteret projektor og fremviserlærreder til 
foredrag og filmfremvisninger. VIP-loungen er desuden indrettet med mulighed 
for at Arena Randers senere, efter behov, kan montere 2 stk. mobilvægge til 
opdeling i mindre mødelokaler. 

Adskillelsen mellem VIP-loungen og Hallen er udført i glas med døre, der giver 
maksimal visuel kontakt mellem VIP-loungen og hallen, samtidig med at væggen 
udgør den nødvendige lyd- og brandmæssige adskillelse; en adskillelse der ikke 
kan etableres med mobile vægsystemer af glas, da selv de bedste på markedet 
ikke kan overholde lydkravene eller forsynes med automatisk branddørslukning 
(ABDL).

HALLEN

Centralt i det nye byggeri er naturligvis den nye hal, dimensioneret efter to 
håndboldbaner – ja faktisk med mulighed og plads til hele tre håndboldbaner 
med god plads omkring hver bane. Håndboldbanerne kan adskilles med en 
hejsevæg på tværs, så man efter behov har to idrætshaller. Andre gange vil hallen 
sammenlægges til en opvisningshal, en stor multifunktionel hal til koncerter, 
generalforsamlinger, konkurrencer, udstillinger, konferencer m.m. Mulighederne 
er kun begrænset af fantasien, fordi hallens tribuner alle er fuldt mobile, og hallens 
akustik og adgangsforhold er helt i særklasse.

Hallen er indrettet på baggrund af programmets intentioner, med mulighed for 
opstilling af scene i den ene ende og tilknyttet omklædning samt disponible 
rum. Hver etage indeholder toiletfaciliteter, ligesom der er omklædning, 
dommeromklædning, kiosk m.v. På øverste niveau er der desuden aktivitets- og 
opholdsområder i forbindelse med rundgangen, hvor der ligeledes findes mobile 
skyboxes med glasvægge, som kan opstilles vilkårlige steder på rundgangen, 
langs facaden mod syd, eller køres ind i Hal 1.

Der indarbejdes mobile teleskoptribuner hele vejen rundt omkring halgulvet. Vi 
har i skitseringen af projektet haft fokus på at skabe den bedst mulige oplevelse 
ved afvikling af sportsarrangementer og koncerter. For at skabe mest mulig 
intensitet, oplevelse og sammenhæng har vi prioriteret at skabe et kontinuerligt 
tribuneanlæg 360 grader rundt omkring halgulvet, da det giver den stærkeste 
forbindelse mellem tilskuerne og atleterne eller kunstnerne. 
Løsningen giver desuden en højere grad af fleksibilitet i hallen, da hjørnerne ikke 
er fastlåste, og samtidig øger den overblikket i hallen. Tribunerne kan rykkes frem 
mod banen, så en mere intim stemning opnås, eller de kan alle parkeres i den 
ene ende af hallen, så fuld åbenhed opnås. Rulles tribunerne blot lige tilbage i 
vægopstilling, står de under rundgangen på niveau 2, så øverste rundgang er i sin 
fulde udstrækning og uafhængig af tribunerne, samtidig med at der er maksimal 
friplads på banen. 

Det valgte arkitektoniske greb, hvor det nye byggeri opbygges af to horisontale 
volumener, kommer også til udtryk indenfor i byggeriet, hvor tagkonstruktionen 
kommer til at svæve over tribuneanlægget og derved får tilført en dynamik 
og spændstighed, der matcher aktiviteterne på sportsbanerne. De forskudte 
volumener skaber samtidigt en tilbagetrukket rundgang på niveau 2. Vores mål 
er, at man overalt i den nye hal skal kunne følge med i, hvad der sker på banen.
Det samlede antal siddepladser på tribunerne er 3.202 pladser. I alt kan hallen 
rumme op til 6.000 gæster.

Mod nord ligger depotrum, kiosk og omklædning i overgangen mellem det nye 
byggeri og Hal 1. Funktionerne vil derved kunne anvendes af begge haller. Fra den 
overdækkede varegård mod øst er der indgang til hallen og videre til depotrum i 
Hal 1 og til omklædningsrummene. Logistikken i dette område er derfor særdeles 
velegnet til back-stage funktioner ved koncerter og lignende arrangementer. 
Udformningen sikrer tilstrækkelig plads til, at opstilling, sceneopbygning og 
prøver m.m. i forbindelse med større, kulturelle arrangementer kan foregå uden 

at genere brugen af hallen og de øvrige faciliteter. Med andre ord er området 
bevidst givet en udformning, som sikrer fleksibilitet og multianvendelighed.

Over rundgangen på niveau 2 placeres et indskudt dæk med hejsbar trappe, der 
fungerer som TV- eller VIP-platform. Kameravinklen herfra er ca. 9,3m oppe og ca. 
12m til nærmeste sidelinje. 

MATERIALER OG ATMOSFÆRE

Helhedsgrebet og den nye Hal 4 repræsenterer et moderne, poetisk udtryk, 
der lægger ekstra lag og skalagivende elementer på den eksisterende 
bebyggelsesstruktur. I stedet for at ændre bebyggelsens overordnede egenart 
eller tilføre endnu et arkitektonisk udtryk, fastholdes de horisontale skiver. Den 
nye hal giver Arena Randers et smukt og tidssvarende ansigt mod byen og skaber 
sammen med det faldende landskab en dynamisk og elegant ramme for de 
fremtidige sports- og kulturarrangementer i Randers.

Arkitekturen i den nye tilbygning har en stærk og tydelig karakter, der er 
kendetegnet ved sit dynamiske formsprog. Udvendigt, på afstand, vil bygningen 
fremstå som et stort, skulpturelt objekt, ganske let og svævende i sit udtryk. Den 
vil være interessant og behagelig både at beskue, at bevæge sig rundt om, ind 
under og ind i! Den danner tidssvarende rammer om sporten og kulturen og 
interagerer med den omgivende bydel og byder den besøgende indenfor.
Det arkitektoniske udtryk er råt, men samtidigt varmt og taktilt, specielt i det 
nære møde med bygningen. Materialemæssigt bygges det nye byggeri op i en 
søjle-bjælkekonstruktion i stål, der sikrer at den indre rumlighed holdes så åben 
og fleksibel som muligt, samtidigt med at rummet har den nødvendige styrke til 
at kunne holde til hyppige rokader og større folkemængder.

Tagskiven på både Hal 1 og Hal 4 beklædes med sandwichelementer i stål/
isoleringstål med en overflade i lys grå, mat metallic lakering (Sablé lakering). 
Hjørnesamlinger skæres i smig og bukkes for at sikre, at tagskiven får et præcist, 
stramt udtryk uden skæmmende hjørneprofiler. Således samler tagskiven de to 
haller, da tagskiven opleves som ét samlet volumen. 

Facaden på niveau 2 er opbygget af samme type sandwichelementer. For at skabe 
dybde i facaden er der monteret lameller i zink eller varmforzinket stål udenpå 
facaden. Bag lamellerne er der indarbejdet en række kvadratiske vinduesåbninger 
i et eget, vilkårligt system, som giver dynamik til facaden. Facaden på niveau 1 
udgøres i det væsentlige af et langt, sammenhængende vinduesbånd, der ligger 
tilbagetrukket fra det overliggende volumen, hvorved der opstår en arkade 
nedenunder. To trappeforløb, der ligeledes er holdt åbne i glas, træder ud af den 
nederste facade. Vinduesbåndet er holdt i olieret eller klarlakeret egetræ, som 
giver en varm, naturlig og nærværende glød, og som skaber en smuk kontrast til 
metallamellerne på facaden ovenover. Da vinduesbåndet i overvejende grad er 
beskyttet at store tagudhæng, kan træet forventes at have meget lang levetid og 
lav drift. Desuden ses skrammer ikke så tydeligt på massivt naturtræ, i forhold til 
f.eks. hvidmalede vinduesrammer. 

INTERIØR
Interiøret er rummeligt og elegant med en rå karakter. Her er en udpræget 
materialitet og stoflighed gennem valget af stålsøjlerne og det glittede/polerede 
betongulv, med vægelementer, vinduesrammer og tribunesæder i egetræ som 
kontrast. Der tages udgangspunkt i en afgrænset og velovervejet palette af 
materialer og overflader, der er afstemt i forhold til bygningens samlede udtryk, 
den konkrete funktion og ikke mindst ønsket om at skabe et taktilt, elegant og 
robust rum. 

Generelt arbejder vi med en nordisk stemning og karakter og et særligt fokus 
på at skabe store, overskuelige rum med muligheder for mindre rumligheder. 
På den indvendige side af facaderne op til ca. 3,7m hhv. 2,8m over gulv på 
de to etager monteres gennemfarvede, lyse fibercementfacadeplader med 
superrobust overfladebehandling fra fabrik. De giver en flot, eksklusiv overflade 
på sandwichpanelerne, som kan holde i rigtigt mange år udelukkende med 
almindelig rengøring, da ridser og skrammer er mindre synlige på en gennemfarvet 
plade end på en malet overflade. Og skulle en plade blive beskadiget, kan den 
nemt udskiftes. Over fibercementpladerne monteres mineraluldsabsorbenter 
på væggene med skjult skinnesystem. Således opnås fortræffelige akustiske 
kvaliteter i hovedrummene.

Lofter er generelt nedhængte, demonterbare mineraluldslofter med skjult 
skinnesystem i gråsort farve, som bidrager til at rette fokus mod det væsentlige: 
aktiviteten på banen! Derudover er mørke lofter mindre følsomme over for tidens 
tand, så de forventes at holde sig pæne i rigtig mange år.
Dagslyset optræder overalt som en gennemgående kvalitet og er sammen 
med materialevalget med til at differentiere de indre rumligheder og skabe 
overskuelighed og variation – altid i en menneskelig, skala og med øje for det 
praktiske og vedligeholdelsesfrie.

PLAN 00/ 1:200 PLAN 01/ 1:200

BÆREDYGTIGHED

Hal 4 er udviklet med miljømæssig omsorg, energirigtige principper og driftsvenlige 
løsninger, og vi har i projektet lagt vægt på at skabe en optimal balance mellem 
anlægsudgifter og driftsudgifter. Det er vores erfaring, at den bedste totaløkonomi opnås 
ved først at minimere energibehovet mest muligt og først herefter gøre brug af lokal 
produceret, vedvarende energi. 

Konceptet er en robust, fleksibel og intelligent bygning med enkle løsninger, hvor der 
er lagt vægt på at få arkitektur og lavt energiforbrug til at indgå naturligt med arenaens 
behov og de lokale forhold. 

ENERGIRIGTIGT BYGNINGSDESIGN
Arena Randers Hal 4 skal overholde kravene til bygningsklasse 2015 iht. BR15. Det 
betyder, at der skal anvendes højisolerede bygningsdele, at klimaskærmen skal udføres 
med særlig fokus på tæthed og eliminering af kuldebroer, og at tekniske installationer 
skal være energieffektive. 

For at reducere energiforbruget til opvarmning mest muligt er der anvendt højisolerede 
konstruktioner med særlig fokus på minimering af kuldebroer. Det resulterer i følgende 
lave U-værdier:
Ydervægge
U-værdi på 0,09 W/m2K (200 mm isolering kl. 18)

Terrændæk
U-værdi på 0,12W/m2K (250 mm isolering kl. 35)

Tagkonstruktion
U-værdi på 0,09 W/m2K (400 mm isolering kl. 37)

Alle vinduer har størst mulig sol- og dagslystransmittans for bedst mulig udnyttelse af 
solenergi og tilførsel af dagslys. 

Vinduer udføres med superlavenergiruder med tre lag glas med en gennemsnitlig U-værdi 
på 0,9 W/m²K for hele vinduet.

ØVRIGE ENERGITILTAG

• Særdeles tæt bygning med et maksimalt luftskifte på 1,0 l/s pr. m2 ved en trykprøvning 
på 50 Pa.

• Behovsstyret ventilation med højeffektive mekaniske ventilationsanlæg med høj 
varmegenvinding og lavt elforbrug til ventilatorer.

• Mulighed for naturlig/hybrid ventilation i aktivitetsområder, foyer og VIP-områder via 
opluk i facaden.

• Optimale dagslysforhold der minimerer energiforbrug til kunstbelysning.

Integrering af ovenstående designprincipper samt anvendelse af energieffektive 
installationer medfører, at byggeprogrammets krav til overholdelse af bygningsklasse 
2015 overholdes. 

OVERHOLDELSE AF LAVENERGIKLASSE 2020
For at leve op til de fremtidige energikrav i 2020 er det vurderet, hvad der skal til for at 
opnå dette krav.

Kravet for bygningsklasse 2020 kan overholdes ved at integrere ca. 150 m2 solceller (tilkøb) 
på arenaens tag. Solcellerne vil være med at forsyne bygningens ventilationsanlæg, 
belysning mv. og vil være med til at profilere Arena Randers som et grønt og bæredygtigt 
byggeri. 

Bygningsklasse 2020 har yderligere skærpede krav i forhold til bygningsklasse 2015. Det 
drejer sig f.eks. om transmissionstab, højere dagslysniveau, effektivitet af ventilationsanlæg 
mv. Disse skærpede krav kan alle imødekommes med det tilbudte forslag.

INTRO

Arena Randers er et kulturelt kraftcenter i Randers by og en del af et større fælles 
sportsområde bestående af Randers stadion, Water and Wellness og Randers 
Tennishal samt selvfølgelig de eksisterende 3 haller. Med tilføjelsen af den nye 
hal opstår der en enestående mulighed for at etablere et dynamisk, fleksibelt og 
multifunktionelt halkompleks, der både kan danne ramme om større idræts- og 
sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende, samtidigt med at variationen 
i rumudformningen i både nyt og gammelt fremmer mangfoldigheden, der giver 
afsæt for mødet mellem forskellige idrætsaktiviteter og kulturelle arrangementer. 

Der er mulighed for forskellige zoner og plads til forskellige aktiviteter, uden at 
den rumlige sammenhæng og helhed mistes. Hele Arena Randers skal kunne 
bruges samlet som en helhed og samtidig skal der være mulighed for at bruge de 
enkelte haller og aktivitetsområder til et væld af forskellige aktiviteter på samme 
tid. 

Fremtidens Arena Randers imødekommer de udfordringer, som udviklingen 
i idrætsbilledet og kulturen byder på og appellerer til familien, ungdommen, 
motionisten, konkurrenceidrætten, musikelskeren og pensionisten – kort sagt 
hele det omgivende samfund.

Den nye Hal 4 med tilhørende funktioner er designet, så der er mulighed for 
rumopdeling og afskærmning efter behov, i et balanceret hensyn til helheden 
og forskelligheden i bygningens funktioner. Sammenhæng i rumforløb, udkig 
til omgivelserne og kvaliteten af dagslysindtag har høj prioritet; der skabes en 
direkte forbindelse imellem inde- og udearealer, men også mellem hallens 
forskellige områder.

Det er vigtigt, at man allerede ved ankomsten til Arena Randers, uanset om man 
ankommer til fods, løbende, i bil, på cykel eller med offentlig transport, føler sig 
velkommen og inspireret til at tage bygningen i brug, og at der er åbenhed og 
transparens overalt.

I sin funktion som offentligt sportsanlæg er det vigtigt, at Arena Randers 
fremstår imødekommende og lige så dynamisk som det liv, der udfolder sig der. 
Arena Randers’ identitet som byens kulturelle kraftcenter bestyrkes gennem 
arkitekturen, så man ikke er i tvivl om, at dette hus er et væsentligt byggeri, og 
at det er et sted for alle byens borgere. Store glaspartier åbner halkomplekset op 
mod omgivelserne og opløser overgangen mellem ude og inde. Også indendørs 
er der stor åbenhed; velplacerede glaspartier gør alle offentlige aktiviteter synlige 
og attraktive for brugerne.

Det nye byggeri udvikles med udgangspunkt i klassiske arkitektoniske, 
landskabelige og sociale kvaliteter som lys, skygge, materialitet, kontekstforståelse, 
udsigt, sammenhæng, nærhed, variation og åbenhed. 

Vi har brugt det udarbejdede skitseforslags udmærkede intentioner om at lade 
Hal 4 indpasse sig som en harmonisk forlængelse af hele komplekset. Tillige har vi 
lagt meget vægt på at skabe åbenhed og interaktion ligesom en generel åben og 
logisk planløsning har været i fokus.

ARKITEKTUR/ HOVEDIDÉ

Vores forslag til udformningen af den nye Hal 4 med tilhørende faciliteter 
tager overordnet udgangspunkt i stedets eksisterende karakter og kvaliteter, i 
programmets vision om et åbent, multianvendeligt halkompleks og i intentionerne 
om en dynamisk, levende bygning i kontakt med de nære omgivelser.

Det eksisterende halkompleks er bygget over mange omgange og har derved 
fået et sammensat arkitektonisk udtryk, uden noget særligt hierarki. Set fra 
Viborgvej og Fynsgade er Hal 1 dog den dominerende bygning i komplekset. 
Den er kendetegnet ved sin horisontale arkitektur med et stort, svævende tag 
over et underliggende teglvolumen. Tagskive og teglvolumen er let adskilt via et 
horisontalt vinduesparti.

I stedet for at tilføje endnu et bygningsvolumen med eget arkitektonisk udtryk 
til komplekset, har vi videreført Hal 1´s komposition og søgt et helhedsgreb der 
bogstavelig talt samler Hal 1 og Hal 4 ”under samme tag”. Dette helhedsgreb 
skaber et klart hierarki i de mange bygninger og muliggør samtidig en tilbygning 
i en nutidig, moderne arkitektur, der integrerer den eksisterende administrations- 
og lagerbygning.   
Den nye Hal 4 lægger sig på et plateau på grunden i det let skrånende landskab 
ned mod Viborgvej og Gudenåen. Det svævende tag på den nuværende Hal 1 
fortsættes ud over den nye Hal 4. Samtidig videreføres linjerne fra teglvolumenet 
ud i facadebearbejdningen på den nye hal. Denne facade synes ligeledes 
svævende i det nye byggeri, idet det faldende landskab efterlader et slip under 
dette volumen. De to horisontale volumener, som det nye halbyggeri således 
består af, holdes let adskilt og forskydes fra hinanden i plan, hvorved der opstår 
et dynamisk, levende udtryk, der samtidigt tydeligt signalerer bygningens 
indgangsområde. Det arkitektoniske greb sikrer en åben og inviterende stueplan, 
hvor uderummene og de indeliggende aktivitetsrum flyder sammen. 

Det samlede Arena-kompleks får derved en klar og let forståelig arkitektur med 
en stærk, landskabelig relation mellem det skrånende terræn og den svævende, 
horisontale tagflade.

En af hovedidéerne bag den nye Hal 4 er ønsket om at udnytte fordelene ved 
synergi og fleksibilitet. Arena Randers har i dag udfordringer med at afholde 
idræts- og sportsarrangementer, koncerter, messer og lignende i større målestok. 
Ved at bygge en ny hal samt tilhørende lounge-, møde- og VIP-faciliteter på det 
samlede kompleks og samtidig udbygge de nuværende køkkenfaciliteter vil Arena 
Randers i højere grad kunne tiltrække store arrangementer på både nationalt og 
internationalt niveau.

Opbygningen og valget af konstruktionsprincip sikrer, at man opnår mest mulig 
fleksibilitet og åbenhed. Det samlede byggeri skal naturligvis understøtte en 
optimal logistik og flow i hverdagen, og samtidig skal den nye hal danne den bedst 
tænkelige ramme om større arrangementer som f.eks. EHF-håndboldkampe. Der 
skal være attraktive rammer for bespisning af VIP-gæster, en indbydende foyer og 
ankomstområde samt naturligvis en sportsarena, der giver den bedst tænkelige 
oplevelse for både tilskueren og atleten. 

Vi har i projektet valgt et konstruktionsprincip, der sikrer en helt åben hal med 
tilskuerpladser hele vejen rundt om hallens gulv, da det giver den mest intense 
og stemningsfyldte oplevelse ved eksempelvis håndboldkampe. Fleksibiliteten 
og overskueligheden øges desuden betragteligt, når hjørnerne holdes åbne, som 
i den flotte Hal 1.  

SITUATIONSPLAN/ 1:500
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AKUSTIK

Det akustiske design i projektet tager udgangspunkt i byggeprogrammets ønske om at 
tilvejebringe tilfredsstillende indeklimaforhold herunder opfyldelse af kravene i BR15, 
kap. 6.4, Akustisk indeklima, At-vejledning A.1.16/2008, ”Akustik i arbejdsrum” samt 
Miljøstyrelsens krav vedrørende støj fra virksomheder og trafikstøj. 

RUMAKUSTIK
Der er i konkurrencefasen udarbejdet vejledende 3D-computermodeller med henblik 
på gennemførelse af orienterende, rumakustiske beregninger af bl.a. forventede 
efterklangstider i 2 situationer, hvor hallen anvendes til aktiviteter 1.) med udslåede 
publikumstribuner og 2.) med sammenpakkede publikumstribuner parkeret under 
altangange, jf. nedenstående figurer. Beregningerne er udført ved anvendelse af 
regneprogrammet ODEON.

De rumakustiske funktionsønsker tilgodeses ved anvendelse af lydregulerende, 
nedhængte systemlofter af forseglet mineraluld kombineret med lydregulerende 
vægabsorbenter på dele af de frie vægflader. Loft over gitterspær i hallen udføres af 
perforerede trapezplader.
Bagsiden af de fleksible tribuner udføres lydabsorberende i hensigtsmæssigt omfang, 
således at de i parkeret tilstand, jf. figur, vender med bagsiden mod hallen og derved 
tilfører hallen bedre lydabsorption ved lave frekvenser (dybe toner).   

Efterklangstider i mindre lokaliteter, herunder kontorer, møderum og mindre fællesrum 
bestemmes på grundlag af metoder som beskrevet i DS/EN 12354-6:”Beregning af 
bygningers akustiske egenskaber ud fra bygningselementers egenskaber – del 6: 
Lydabsorption i lukkede rum”.   

Den endelige rumakustiske projektering/dimensionering samt udformningen og 
placeringen af nødvendige lydregulerende foranstaltninger i Hal 4, foyer, lounge samt i 
høje fællesområder o. lign. dokumenteres løbende i projekteringsfasen ved anvendelse 
af 3D-computersimulering i regneprogrammet ODEON. Resultaterne af de gennemførte 
computersimuleringer vil typisk omfatte efterklangstider, taleforståelighed samt 
ækvivalente absorptionsarealer. 

BYGNINGSAKUSTIK
Byggeprogrammets ønsker til luftlydisolation, R’w og trinlydniveau, L’n,w  tilgodeses 
generelt ved anvendelse af almindeligt kendte bygningskonstruktioner - herunder 
betonetageadskiller. Der udføres så vidt muligt ikke gennemgående bagvægge i facader.  
Betonetageadskillelsen mellem loungeområdet og foyerområdet suppleres med 
nedhængte, lydisolerende lofter henholdsvis svømmende betongulve i nødvendigt 
omfang. Beregninger/vurderinger baseres på metoder som beskrevet i DS/EN 
12354-serien.

Væggen mellem Hal 4 og lounge på niveau 2 udføres som fast glasvæg med gående døre 
med luftlydsisolation på 42 db.
Fleksible mobilvægge ved VIP flexrum udføres af finerede foldevægge med luftlydsisolation 
på 42 db.
Væg af dobbeltdøre mellem hal og foyer udføres af finerede døre.

Det bemærkes, at vores prioritering af luftlydsisolation for disse vægge er udtryk for en 
fornuftigt afvejning af økonomi i forhold til akustisk ydeevne.

STØJ FRA TEKNISKE INSTALLATIONER
Ventilationsanlæg og tilhørende kanalsystemer forsynes med hensigtsmæssige lyd- og 
vibrationsdæmpere, således at lydisolationsevnen for vægge og etageadskillelser ikke 
forringes. 

TRAFIKSTØJ
Trafikstøjforholdene i området for konkurrenceprojektet er beskrevet i Miljørapport, bilag 
B til Lokalplan nr.637, udarbejdet af Randers Kommune. Trafikstøjen hidrører primært fra 
trafikken på Viborgvej samt fra parkeringsaktiviteter i forbindelse med afvikling af sports- 
og koncertarrangementer.
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FACADE MOD SYDØST/ 1:200

PLAN 01
International håndboldkamp - 3.202 siddepladser samt VIP 
faciliteter til ca 500 spisende

PLAN 01
Koncert. Endetribunerne nedtages og der opstilles scene med 
mulighed for optimalt lydanlæg i hjørnerne 

PLAN 01
To i én. Den mobile væg muliggør opdeling af hallen i to 
selvstændige haller

FLEKSIBILITET
Hallerne vil kunne bruges sammen eller hver for sig. Byggeriet 
er disponeret så der er mulighed for adskillelse mellem de 
enkelte funktioner. Foyeren kan bruges alene hvor adgangen 
til de øvrige faciliteter er lukket af

FLEKSIBILITET
Foyer og VIP kan også bruges i sammenhæng med 
hinanden men adskilt fra de øvrige haller og cafeteriet til 
større sponsorarrangementer eller lignende

FLEKSIBILITET
Endelig kan foyeren bruges i sammenhæng med en eller flere 
af hallerne samtidig med at VIP faciliteterne bruges til andre 
formål

PLAN 01
Håndboldstævne - U10. Den åbne planløsning giver mulighed 
for 3 håndboldbaner i det nye byggeri

PLAN 00
Messe. Den åbne planløsning muliggør en fuldstændig åben 
stueplan med sammenhæng til opholdsfladen udenfor

PLAN 00
Fleksibilitet. De mobile tribuner kan bruges som rumdelere, så 
hallen kan underopdeles i en række mindre rum

SNIT BB/ 1:200

SNIT AA/ 1:200

FORELØBIGE BRANDPLANER

FACADE MOD NORDØST/ 1:200
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