






ENTRÈ SKANDERBORGVEJ
Nord - vest

ENTRÈ MARSELIS BOULEVARD
Syd - øst

ENTRÈ JYLLANDSALLÈ
øst

ENTRÈ KANTINE
Nord - øst

Entré
6 Indgange
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Vejforløbet med kørende trafik tænkes som et 
’shared space’, der tilgodeser alle brugergrupper. 
Om-rådet skiltes, så trafikken, ligesom i en sivegade, 
holdes ned på mellem 15-20 km/t. 

De forskellige vej-sving er med til at sørge for lav 
hastighed, så det bliver naturligt for gående, cyklister 
og kørestolsbru-gere at benytte vejsystemet 
som en tryg bevægelsesvej. Der er på hele 
strækningen muligt for person-biler, varetransport, 
renovationskøretøjer, brand- og redningskøretøjer 
og busser med op til 20 personer, at komme 
omkring hjørnet fra begge sider. Affaldsstationen 
med de 4 containere placeres i samme område 
som i dag, men rykkes, så der er frontal tilgang for 
renovationskøretøjer. 

Det dobbeltrettede ’u-forløb’ udgør 
hovedadfærdsåren for kørende trafik. Ved at 
have et enkelt forløb, der i kraft af sin bredde 

og materialitet afspejler et hovedforløb opnås 
gode orienteringsforhold for alle besøgende. 
Hovedforløbet knytter an til parkeringslommer og 
mindre ensretterede ’loops’ – afsætningssløjfer - for 
afsætning og vareindlevering, bl.a. ved bygning 20 
og i nærheden af bygning 1. 

Det kan diskuteres, hvorvidt parkeringsarealet 
foran bygning 8 strukturelt skal bibeholdes som 
i dag (se det lille diagram), eller omlægges som 
vist i det store diagram. I dag er der mellem 
4 og 4.5 meters kørebaneareal på hver side af 
parkeringsarealet, hvorfor der ikke er plads til at to 
biler kan komme omkring hinanden. Ved at rykke 
parkeringspladserne over i den ene side og gøre 
plads til et dobbelt-rettet forløb opnås et meget 
enkelt system set i en helhed, hvor der konsekvent 
er dobbeltrettet trafik, hvilket vurderes at give det 
mest optimale flow, men dette må kvalificeres i det 
videre forløb.  

Maling af overgange på asfalt Grafik på asfalt

Infrastruktur
Vejforløb, parkering og orientering
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Der har været fokus på, hvordan de mange forskellige 
aktiviteter organiseres, så parken på den side 
understøtter rehabilitering og den enkeltes behov 
for at indgå i meningsfuld aktivitet, og samtidig 
danner rammerne for fællesskaber på tværs af alle 
forskellige brugere. Parken skal med andre ord 
både tilgodese dem, som har brug for privathed 
og beskyttede rammer, men skal samtidigt være 
til som en mulighed for alle, herunder også byens 
øvrige borgere. Det store spørgsmål er, hvordan 
der skabes den mest optimale balance mellem 
udfordringer og formåen, så alle føler sig ’taget i 
hånden’, men samtidig også har muligheder for 
udvikling? Og hvor placeres de forskellige aktiviteter 
mest hensigtsmæssigt i forhold til de forskellige 
bygningsenheder, naboer og de ønsker/inputs, der 
fremkommet til involveringsmøder vel vidende, 
at MarselisborgCentret ligesom alt andet udvikler 
sig over tid, og der løbende er udskiftninger af 
forskellige partnere? 

Vores forslag til disponering og planlægning af 
parkens uderum og aktiviteter er bygget op på nogle 
over-ordnede principper: 

- Nærhed
Til de indledende involveringsmøder, har der 
(særligt fra mange personalegrupper) været et stort 
ønske om, at der er let adgang til uderum fra alle 
bygningsenheder, så brugere og personale inviteres 
ud i parken. 

- Graduering af aktiviteternes ’sværhedsgrad’
Både personale og brugere har også på forskellig 
vis gjort opmærksom på, at de ser det som en 
kvalitet, at der er en graduering af karakteren og 
’sværhedsgraden’ af uderummene: Det skal være 
muligt at blive udfordret på forskellig vis i parken, 
og terapeuten skal have mulighed for at graduere 
aktiviteterne overalt i parken, så de passer til den 
enkelte bruger og dennes funktionsniveau. 
- Balance mellem mere ’private’ og ’offentlige’ zoner 
De mange forskellige behov skal afspejle sig i parken 
gennem en vekselvirkning mellem steder, der lægger 
mere op til sansning, nydelse, passiv betragtning og 
steder, der udfordrer til handling, bevægelse, leg og 
brug af kroppen. 

- Multifunktionalitet: 
Steder og tilhørende inventar har en stor grad 
af flerfunktionalitet, hvilket både understøtter 
anvendelsen af parken, idet de forskellige områder 

kan anvendes på forskellige tidspunkter til varierede 
anvendelser, og samtidig bidrager til møder mellem 
forskellige brugergrupper 

- Park og inventar indgår i en samlet helhed, 
hvor aktiviteter skal opleves som lystfyldt, 
selvbelønnende samt tids- og selvforglemmende: 
Parken skal invitere til mange fornøjelige 
træningsmuligheder, som understøtter leg, 
udfordringer og meningsfyldt aktivitet uden at 
signalere traditionel ’genoptræningsdesign’. At 
udstyr ikke må skrige af ’hospitalsarkitektur’ er 
italesat af mange - både borgere og brugere - som 
ganske vigtigt. 

Stierne 
Center- og periferistien inviterer inden for i parken 
og sammenknytter bygningerne med de mange 
forskellige aktiviteter og opholdssituationer, men er 
samtidig oplevelsesrige og motiverende forløb, der i 
sig selv ligger op til forskellige former for bevægelse, 
ophold, leg og læring. Centerstien tænkes som et 
stort bevægelses- og opholdsloop – et urværk – 
opdelt i 4 x 120 meter. 

Afstandene markeres som grafiske elementer, 
der kan fungere som målestok for bl.a. 
genoptræningsøvelser, men også bare give en 
fornemmelse af distance og tempo. Loopet er 
sammensat af en række forskellige strækninger 
med varierede egenskaber, der tager farve af de 
omkringliggende områder og aktiviteter. Forløbet 
ifm. det rolige haverum er tilpasset, så der her 
lægges op til mere stilfærdige og ’mindre’ krævende 
aktiviteter, hvorimod strækningen i den nordlige del 
– benævnt 100 meterstien – der ligger i nærheden 
af multibanen og legeområderne i højere grad 
indeholder elementer, der lægger op til bevægelse 
og motoriske udfordringer. Forløbene består af 
en kombination af flerfunktionelle elementer 
for ophold og bevægelse samt parallelle forløb 
af taktile overflader. Alt sammen udformet med 
flerfunktionalitet for øje. 
 
Stierne løber forbi en lang række 
aktivitetsmuligheder, lige fra lavninger, hvor der 
kan spilles bold, slappes af i mindre private ’nicher’, 
til bakker, hvor der kan kælkes, rulles og afholdes 
fælles spisning. Områderne og de tilhørende 
aktivitetstilbud er beskrevet nærmere senere i 
hæftet.      

Infrastruktur og Aktiviteter
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Infrastruktur & Aktivitet
Parkens Puls
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