TILGÆNGELIG

ARKITEKTUR
MED ZINK
Musholm ved Storebælt giver skønne
aktivitets- og ferierammer for folk med
funktionsnedsættelser.
Musholm, Ferie – Sport – Konference er kendt verden
over som et nyskabende aktivitets- og feriecenter. Her
kan folk med funktionsnedsættelse og deres familier få
enestående ferieoplevelser og nyde den smukke udsigt
over Storebælt. Nu er Musholm blevet endnu bedre
med en rund multihal, nye restaurant- og konferencefaciliteter samt 22 ekstra dobbeltværelser. Det er AART
architects, som har slået stregerne til udvidelsen, der er
holdt i træ, beton og zink.
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”Vi har kigget meget på det eksisterende byggeri, som
er bygget i træ, beton og zink. Det er stort set de materialer, vi har ladet gå igen i det nye byggeri. Træ, beton
og zink er gedigne materialer, som gør sig godt i den
smukke kyst natur. De tager hensyn til miljøet, er fornuftige og holdbare. Og så ser zinken ret flot ud sammen
med det grå cedertræ”, siger partner i AART architects
Anders Tyrrestrup.

Zinken klæder det grå cedertræ
på smukkeste vis.
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På de nye konference- og restaurantfaciliteter er der
lagt RHEINZINK prePATINA walzblank på taget. Derudover har den nye hovedindgang fået en flot facadebeklædning i zink, ligesom stern og inddækninger
på multihallen er blevet beklædt med zink. Det er det
RHEINZINK certificerede blikkenslagerfirma Porsholdt
A/S, der har stået for zinkarbejdet og fået samlingerne
til at passe sammen.
FOKUS PÅ TILGÆNGELIGHED
Tilgængelighed har været det styrende designprincip
i udvidelsen af Musholm, Ferie – Sport – Konference.
Det har defineret alt fra formgivning til indretning af
badeværelser. Allerede i konkurrencefasen var AART
architects ude og interviewe folk med funktionsnedsættelse for at høre om deres behov og ønsker. Interviewpersonerne svarede næsten alle enstemmigt, at de
havde behov for et sted, hvor de kunne være sammen
med deres familie og venner på lige fod:
”Derfor blev vores slogan for projektet, at alle skulle
kunne følges ad. Alle skal ikke kunne alt, men man skal
kunne følges ad, så de får en oplevelse sammen. Rundt
om multihallen har vi for eksempel tegnet en rampe,
som slynger sig op ad bygningen. Undervejs er der en
række reposer, hvor man hver gang kan stige af og få
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nogle oplevelser. Fx er der en forvandlingshule med interaktive oplevelser på et niveau, på et andet repos er
der en scene. På toppen af rampen er der så en svævebane, som man kan tage ned. Det er måske ikke alle,
der kan klare eller tør at tage svævebanen ned, men
hele familien kan tage turen op sammen. På den måde
får familien en række fælles oplevelser sammen uanset
handicap ”, fortæller Anders Tyrrestrup.
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FAKTA OM MUSHOLM
Musholm, Ferie – Sport – Konference har hotelværelser og ferielejligheder i alle størrelser.
I de største ferielejligheder er der plads til 12
gæster, mens de mindste hotelværelser er mere
intime med plads til 2 gæster. Værelserne indeholder det ypperste inden for universaldesign.
Det betyder, at boligerne er designet til voksne,
børn, ældre, mennesker med synsbesvær eller
muskelsvind og alle mulige andre behov. Alle
besøgende kan være sammen om at nyde
Musholms mange tilbud og den smukke natur
ved Storebælt.

MANGE FUNKTIONER UNDER ET TAG
Indenfor i multihallen er der også lagt vægt på at skabe
en hal med et utal af funktioner. Her er der plads til kørestolshockey og -basket, klatrevæg, badminton for de
lokale beboere og andre sportsaktiviteter. Men der er
også mulighed for at afholde konferencer, kultur events
og koncerter, der samler mange hundrede mennesker
under et tag. En udsmykket mobil væg gør det muligt at
dele salen op i to rum, så der kan afholdes flere forskellige arrangementer på samme tid.

Multihallen er skræddersyet til alle tænkelige
former for sport og bevægelsesaktiviteter
– med og uden kørestol.

FAKTA OM ZINKEN
Til projektet er der brugt RHEINZINKprePATINA walzblank – ca. 7,5 tons

Arkitekt: AART architects
Bygherre: Musholm Fonden c/o Muskelsvindsfonden
Ingeniører: D & N Rådgivende Ingeniørfirma
Entreprenør: Anker Hansen & Co
Blikkenslager: Porsholdt A/S

”Det bliver spændende at se, hvordan de kommer til
at bruge det. Muskelsvindsfonden består af meget dynamiske og farverige mennesker, som har gang i en
masse ting. Det har været et privilegium at arbejde med
en så engageret brugergruppe og få lov til at bygge så
tæt på kysten. Det forpligter – vi bliver nødt til at tjene
som et godt eksempel”, slutter Anders Tyrrestrup.

Areal: 3860 m2
Byggesum: 77 mio. kr.

For mere info om materiale
– se bagsiden
Walzblank

Tilgængelig arkitektur med zink

Den 13. August 2015

Musholm ved Storebælt giver fede aktivitets og ferierammer for folk med funktionsnedsættelser.
Musholm, Ferie – Sport – Konference er kendt verden over som et nyskabende aktivitets og feriecenter. Her kan
folk med funktionsnedsættelse og deres familier få enestående ferieoplevelser og nyde den smukke udsigt over
Storebælt. Nu er Musholm blevet endnu bedre med en rund multihal, nye restaurant og konferencefaciliteter samt
22 ekstra dobbeltværelser. Det er AART architects, som har slået stregerne til udvidelsen, der er holdt i træ, beton
og zink.
”Vi har kigget meget på det eksisterende byggeri, som er bygget i træ, beton og zink. Det er stort set de materialer,
vi har ladet gå igen i det nye byggeri. Træ, beton og zink er gedigne materialer, som gør sig godt i den smukke kyst
natur. De tager hensyn til miljøet, er fornuftige og holdbare. Og så ser zinken ret flot ud sammen med det grå
cedertræ”, siger partner i AART architects Anders Tyrrestrup.
På de nye konference og restaurantfaciliteter er der lagt RHEINZINK prePATINA walzblank på taget. Derudover
har den nye hovedindgang fået en flot facadebeklædning i zink, ligesom stern og inddækninger på multihallen er
blevet beklædt med zink. Det er det RHEINZINK certificerede blikkenslagerfirma Porsholdt A/S, der har stået for
zinkarbejdet og fået samlingerne til at passe sammen.
Fokus på tilgængelighed
Tilgængelighed har været det styrende designprincip i udvidelsen af Musholm, Ferie – Sport – Konference. Det har
defineret alt fra formgivning til indretning af badeværelser. Allerede i konkurrencefasen var AART architects ude og
interviewe folk med funktionsnedsættelse for at høre om deres behov og ønsker. Interviewpersonerne svarede
næsten alle enstemmigt, at de havde behov for et sted, hvor de kunne være sammen med deres familie og venner
på lige fod:
”Derfor blev vores slogan for projektet, at alle skulle kunne følges ad. Alle skal ikke kunne alt, men man skal kunne
følges ad, så de får en oplevelse sammen. Rundt om multihallen har vi for eksempel tegnet en rampe, som slynger
sig op ad bygningen. Undervejs er der en række reposer, hvor man hver gang kan stige af og få nogle oplevelser.
Fx er der en forvandlingshule med interaktive oplevelser på et niveau, på et andet repos er der en scene. På toppen
af rampen er der så en svævebane, som man kan tage ned. Det er måske ikke alle, der kan klare eller tør at tage
svævebanen ned, men hele familien kan tage turen op sammen. På den måde får familien en række fælles
oplevelser sammen uanset handicap ”, fortæller Anders Tyrrestrup.
Mange funktioner under et tag
Indenfor i multihallen er der også lagt vægt på at skabe en hal med et utal af funktioner. Her er der plads til
kørestolshockey og basket, klatrevæg, badminton for de lokale beboere og andre sportsaktiviteter. Men der er
også mulighed for at afholde konferencer, kultur events og koncerter, der samler mange hundrede mennesker
under et tag. En udsmykket mobil væg gør det muligt at dele salen op i to rum, så der kan afholdes flere forskellige
arrangementer på samme tid.
”Det bliver spændende at se, hvordan de kommer til at bruge det. Muskelsvindsfonden består af meget dynamiske
og farverige mennesker, som har gang i en masse ting. Det har været et privilegium at arbejde med en så
engageret brugergruppe og få lov til at bygge så tæt på kysten. Det forpligter – vi bliver nødt til at tjene som et godt
eksempel”, slutter Anders Tyrrestrup.
Fakta om projektet
Bygherre: Musholm Fonden c/o Muskelsvindsfonden
Arkitekt: AART architects
Ingeniører: D & N Rådgivende Ingeniørfirma
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Entreprenør: Anker Hansen & Co
Blikkenslager: Porsholdt A/S
Areal: 3860 m2
Byggesum: 77 mio. kr.
Fakta om zinken
Til projektet er der brugt RHEINZINKprePATINA walzblank – ca. 7,5 tons
Fakta om Musholm
Musholm, Ferie – Sport – Konference har hotelværelser og ferielejligheder i alle størrelser. I de største
ferielejligheder er der plads til 12 gæster, mens de mindste hotelværelser er mere intime med plads til 2 gæster.
Værelserne indeholder det ypperste inden for universaldesign. Det betyder, at boligerne er designet til voksne,
børn, ældre, mennesker med synsbesvær eller muskelsvind og alle mulige andre behov. Alle besøgende kan være
sammen om at nyde Musholms mange tilbud og den smukke natur ved Storebælt.
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