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Idé:  
Bygningens arkitektoniske hovedgreb tager udgangspunkt i det moderne symbol #Hashtag.  
 
I dag er symbolet for en kategori eller gruppering på de sociale medier, men i dette tilfælde en gruppe-
ring og et fællesskab af sundheds- og samfundsrelaterede funktioner samlet under et tag og et navn 
nemlig #Sundhedshuset Støvring Ådale. 
 
Bygningens simple og let forståelige konceptuelle grundform gør, at den let fungerer i den eksisterende 
kontekst, hvor den nu og i fremtiden skal fungere med den omkringliggende bebyggelse. 
 
Bygningen er disponeret optimalt i forhold til verdenshjørnerne og dermed optimeres den energimæssigt, 
hvilket i samhørighed med den kompakte form giver en energioptimal bygning. Et trippelhøjt centralt torv 
skærer sig igennem bygningen og danner den vertikale forbindelse både fysisk og visuelt i bygningen, og 
giver dermed en logisk forståelse af Sundhedshuset og dets forskellige afdelinger og etager. Denne opde-
ling og gennemskuelighed matcher Rebild Kommunes diagrammer og beskrivelser i byggeprogrammet. Et 
stort og markant glastag sikrer det nødvendige dagslys ned i det centrale torv og videre ind gennem ind-
vendige glaspartier. Det centrale torv er udformet som et let overskueligt rum, med trapper som smyger 
sig op igennem bygningen og skaber en let forbindelse mellem Sundhedshusets mange funktioner.  
 
Alle borgerrelaterede funktioner har direkte forbindelse til eller er direkte integreret i det centrale torv. 
Dette skaber et dynamisk Sundhedshus og et spændende og inspirerende arbejdsmiljø for medarbejder-
ne, og giver borgerne en let overskuelig adgang til deres #Sundhedshuset Støvring Ådale. 

 

ARKITEKTUR:  
Bygningen opføres i en konceptualistisk arkitektur med enkle og præcise virkemidler, der afspejler funk-
tionen og aktiviteten, som foregår i og omkring bygningen.  
 
Bygningen fortæller tydeligt med sine byggeklodslignende etagelænger historien om et Sundhedshus 
bestående af mange afdelinger og funktioner, som sammenkobles til én enhed.  
 
Bygningens arkitektur kan relatere sig til børnespillet Klodsmajor, hvor man kan bygge tårnet af klodser 
så højt som et Babelstårn, men med ganske få manglende brikker brister tårnet.  
 
Sundhedshusets afdelinger og funktioner styrker hinanden, som klodserne i spillet, og danner en koncep-
tuel stærk bygning. Bygningens fleksibilitet gør det muligt for de forskellige afdelinger og funktioner at 
udvide, flytte plads eller indskrænke sig – finde en ny brik i spillet – i fællesskabet.  
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De stablede byggeklodser har sin egen karakter og skaber det arkitektoniske hovedgreb, som danner 
#Hashtagget, som med dets symbolik skaber en sammenhæng mellem arkitektur og bygningens pro-
gram.  
 
Indretning, farvesammensætning og materialevalg skal sikre en harmoni i en komposition af konceptuel 
enkelthed, varme, lys og mørk, ru og glat således, at sanseoplevelserne for borgere og medarbejdere 
stimuleres.  
 
Et vel tilpasset rumprogram og velovervejet rumforløb giver et multifunktionelt Sundhedshus, som er 
fremtidssikret i forhold til fleksibilitet og fremtidens tendenser inden for sundhed.  
 
Forskellige rumoplevelser samt udsyn til det nye byområde og dagslystilgang fra alle Sundhedshusets 
flader stimulerer sanserne, og man kan følge vejrets og årstidernes skift. Arkitekturen medfører en enkel, 
let og aflæselig bygning, hvilket signalerer og vil blive Ådalens vartegn - #Sundhedshuset Støvring Ådale. 
 

Konceptdiagram: 
 

 


