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Projektet
Formålet med projektet BYG BRO OG NETVÆRK er at skabe bedre forbindelser mellem Sønderparken og den omkringliggende
by – at invitere byen ind i Sønderparken og Sønderparken ud i byen.
Som et tillæg til helhedsplanen for Sønderparkens udearealer udføres 4 porte – mod nord, syd, øst og vest. De 4 entréporte
skal stå som fix- og fjernpunkt på de 2 store akser i helhedsplanen – den nord/syd gående grønnegade og den øst/vest gående
bygade. Ambitionen er 4 arkitektoniske markører, der på engang afslutter og inviterer til Sønderparkens gang- og cykelstrøg og
etablerer 4 særlige steder for aktivitet, ophold, orientering og information.
Portene
De 4 Porte har et slægtskab i form af en ´cylinderarkitektur´. En række stålkonstruktioner der varieres i forhold til den givne
situation og kontekst. De 4 porte har relation til 4 arkitektonisk terminologier; Campanilen, Rotunden, Kolonnaden og Forum.
Kontekst
Indplaceringen i flader og terræn respekterer det nuværende projekt, således at der helt pragmatisk er genanvendt en del af den
eksisterende stistruktur, samt belægninger, belysning og inventar. Den eksisterende flade, under de cirkulære portaler, genanvendes regulært på nær enkelte steder, hvor enten et skålaftryk nænsomt bearbejdes i terrænet eller en ny belægning tilføjes.
Markør og navigation
Portene bliver klare orienterings- og holdepunkter, markører. Arkitektonisk indskriver de en ny tid, et før og efter, som sætter
spot på Sønderparkens nye identitet, efter gennemførelsen af helhedsplanen. Med inskriptioner på asfaltbelægningen som en
del af den grafiske bearbejdning af fladen, henvises til nærliggende destinationer og attraktioner. Inskriptioner udføres med
hvid termoplast.
Konstruktioner
Konstruktionerne i alle 4 porte består af 24 stålrammer sat i en cirkelform. Diameteren på den enkelte port varierer og er valgt
ud fra konteksten og højden på stålrammerne forholder sig til den menneskelige krop, så den enkelte ramme er 2, 3, 4 eller 6
mand høj.
Rammerne udføres i konstruktionsstål. Stålet svejses i sammenføjninger og pulverlakeres efterfølgende hvide. Rammerne monteres på nedstøbte fundamenter med gevindstænger uden afstivning, så rammer står frit på randfundamenter.
Beplantning
Til at supplerer helhedsplanens beplantningsprincip forslås ved både Forum, Kolonnaden og Rotunden en supplerende beplantning som en del af den enkelte ports særkende. Beplantningen skaber en microskala med særlige farver og dufte. information.
Belysning
Intentionen er, at alle 4 entréporte skal fremstå med en unik mørkeidentitet, der gør stederne til en seværdighed efter mørkets
frembrud. Lyssætningen skal sikre tryg færdsel og definere entré og ankomststed, samt tilføre entréportene en varm og indbydende atmosfære.
Under Uret
Alle 4 entréporte overrasker med et poetisk lag, der knytter Sønderparken med universet, solsystemet eller tiden. Det kommer
til udtryk som tegninger i fladen og rumlige/arkitektoniske variationer, der i fællesskab eller hver for sig kan afspejle solens
gang og tegne døgnet/året. Kunstlys vil overtage forholdet til tiden i døgnets mørke timer.

Byggeperioden er påbegyndt i august 2016 og afsluttes i december 2016.
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Campanile
Fortællinger om tid og sted
Her munder helhedsplanens grønnegade ud i en lang rampe der til den ene side
suppleres af inventar, der skal opfordre til leg på skateboards. Et markant billede,
der træder frem for enden er rampen er Hannerup Skovs udstrækte volumen - en
høj mur af grønt.
Porten vil med sin højde og volumen blive en tydelig markør i bebyggelsen og et
synligt brud i Sønderparkens monotone skærm mod omverden. Når man bevæger
sig ind i konstruktionen vil denne vertikale oplevelse blive yderligere forstærket:
Blikket rettes op mod himlen – et særligt sted at betragte stjernerne igennem himmelkikkerten – en Campanile.

Forum
Et gadekryds & mødested
Grønnegadens afsluttes i nord i et netværk af lokale stier, der kobler Hannerup
Kirkegård og Park i øst med skole i Vest, aktivitetshus mod syd og boligkvarterer
og indkøbsmuligheder mod nord. De bløde forbindelser, der rækker i alle 4 retninger, rummer et særligt potentiale for at skabe et nøgle- og samlingspunkt - omend
pladsen er trang.
Den nye port favner de 4 bevægelseslinjer og udspænder et stort kryds som markerer stedet. Selve konstruktionen placeres umiddelbart syd for den eksisterende
tværgående ´supercykelsti´, der altså fastholdes med fri passage i cykelstiens fulde
bredde.
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Rotunde
En grøn forbindelse
Mod vest munder bygaden ud i en lille plads, der i helhedsplanen er programmeret med et boldbur. En intern brandvej ligger på tværs af aksens retning og
et grønt restareal ligger som mellemrum til parcelhusbebyggelsen mod vest. På
dette sted vil porten fremhæve og styrke leg og ophold. Med sin placering favner
Porten mødet mellem bygadens udmunding og forbindelse langs børnehavens
hegn og videre ud mod Hannerup Skov – der i dag er lidt skjult.
I portens grønne halvdel mod nordvest sætter porten aftryk i terrænet som en
skål med et moderat fald, dog nok til at fornemme en lille amfi, der kan bruges
til leg og ophold. I portens urbane halvdel mod sydøst fastholdes kanten med
en støttemur og er på det højeste punkt hævet 60 cm over laveste punkt i terrænskålen. Her kan du opholde dig i aftensolen, en sommerdag kan der laves en
fortælling eller teatersjov – det kan være mødestedet inden man sammen går ned
i skoven - en rotunde.
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Kolonnade
En rundgang - en promenade
Med helhedsplanens transformation af Sønderparken vil bygaden mod øst akse
munde ud i en lille plads, der lægger op til møde, sport og leg. Bøgepuren ryddes
og der inviteres indenfor i bebyggelsen. Her etablerer cirkelslaget en rundgang
rundt om et stort duftende plantebed med stauder. Man kan promenere i rundgangen i ro og mag eller lege tagfat i konstruktionen.
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