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”Vi drømmer om et hus der leVer 24-7, summer af liV og aktiVitet, et samlingspunkt for byen 
som kan rumme en mangfoldighed af funktioner og rumligheder”

Vestbjerg Idræts- og kulturcenter

Det har i gennem mange år været en ambition for det samlede foreningsliv og ikke mindst skolen i 
Vestbjerg at der skal ske en fremtidssikring af Vestbjerg Skolehal. Den eksisterende hal er fra slutnin-
gen af 70’erne og er ikke længere tidssvarende - hverken i forhold til teknik, funktionalitet, kapacitet 
eller rumlige kvaliteter og muligheder. Vestbjerg er som by i positiv udvikling med en attraktiv place-
ring i forhold til både Aalborg de store rekreative områder i Hammer Bakker. Hvis den positive by-
mæssige udvikling skal fortsætte er det nødvendigt med et ambitiøst og samlende idræts og kulturliv 
i byen - med en bred vifte af tilbud til byen borgere og plads til forskellighed - idrætsforening, skole, 
borgerforening, ungdomsklub mv.

Mange af tilbudene findes allerede i dag, men er spredt over en del forskellige lokaliteter i byen. 
Dette skaber ikke den ønskede synergi, hverken i forhold til optimeret drift og økonomi eller i forhold 
til at knytte stærke sociale og kulturelle bånd i byen. Ved på sigt at afvikle nogle af lokaliteterne kan 
økonomi frigives til en yderligere opkvalificering af projektet - en meget præcist kommunikeret ambi-
tion fra både skole, borgere og foreningsliv. Der er også stort behov for et sted i byen, som borgerne 
kan leje til afholdelse af diverse arrangementer, til aktiviteter der ligger ud over foreningslivet.

Vestbjerg Idræts Forening favner en lang række sportsaktiviteter, fra petanque til volleyball, fra fod-
bold til fitness og mange andre - som i det daglige er adskilte og mere eller mindre selvstændigt 
drevne. Ønsket er at Vestbjerg Idræts og Kulturcenter skal danne den fremtidige samlende ramme 
om hele foreningen, og i høj grad dyrke og styrke de åbenlyse synergier og samarbejder som er nød-
vendige for at have et sundt, stærkt og veldrevet foreningsliv.

Vestbjerg Skole er ligeledes en væsentlig aktør i processen. Fysisk aktivitet har en langt mere inte-
greret rolle i undervisningen, hvilket stiller større krav til faciliteterne og de muligheder de giver. Skole-
idrætten er ikke afgrænset til 2 timer onsdag formiddag, skoledagen bliver længere og længere hvilket 
sætter både udbudet af faciliteter og kapaciteten under pres.      
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Den samlede proces er gennemført med en styre-
gruppe som det faste omdrejningspunkt.
Styregruppen bestod af udvalgte og betydende 
medlemmer fra foreninger og skolen, repræsentan-
ter fra Aalborg Kommune samt rådgiver. På styre-
gruppemøder blev proces og forslag drøftet, og de 
næste tiltag aftalt. Der blev afholdt 4 styregruppe-
møder i forløbet.
Med afsæt i de ønsker og visioner som Vestbjerg-
hallens interessenter havde opbygget over de sene-
ste år, er der gennemført en udvidende proces med 
indsamling af viden.
Processen er gennemført successiv i to parallel 
spor. 

En meningsdannende proces og en registre-
rende proces. 

Processerne er gennemført i marts og april 2015.

Meningsdannende proces med fremtidige bru-
gere
Der er gennemført en effektiv og intensiv proces. 
Processen er gennemført som en dialogbaseret vi-
densindhentning hos de foreninger og interessen-
ter, der skal anvende kultur- og idrætscenteret i 
fremtiden.

Open-space
Der blev gennemført en open-space workshop. 
Deltageren på workshoppen var ca. 4 medlemmer 
fra hver forening og skole. Der deltog i alt ca. 50 
personer på workshoppen. 
Med afsæt i arkitektonisk inspiration  gennemleve-
de alle deltagerne en rejse, der bevægende sig fra 
det abstrakte til det konkredte niveau. 
Der var stor energi på workshoppen, og der blev 
opbygget et stort fundament af ”ny viden”. 
Ny viden om drømme, visioner og praktiske forhold, 
der skal indarbejdes i det fremtidige projekt. 
Alt ny viden blev koncentreret i nedskrevne doku-
menter.
 

Intensive interviews
Efter open-space forløbet blev der gennemført in-
tensive interviews med hver enkelt forening og sko-
len.
Interviews tog afsæt i den præcise virkelighed, som 
hver enkelt forening eller skole agerer i. 
Interviews blev gennemført med et betydende kon-
kredt tilsnit. 
Der var i forbindelse med disse interviews, at for-
eningens eller skolens behov for den perfekte dag-
ligdag blev synliggjort, både de fysiske og de funkti-
onelle rammer. Alt viden som fremkom i forbindelse 
med interviews blev nedskrevet i koncentrater.

den gennemFørte prOces

Registerende proces af de eksisterende for-
hold.
Der er gennemført en registrering af alle eksisteren-
de bygningsdele samt tekniske installationer. Regi-
streringer er gennemført i et tæt samarbejde med 
den ansvarlige tekniske serviceleder på hallen. 
Resultatet af registreringer samt dialoger med drift-
spersonalet indgår som viden for den videre proces.



12.05.2015 
sIde 5



Vestbjerg Idræts- og kulturcenter
dIspOsItIOnsFOrsLAg

Vestbjerg Idræts og Kulturcenter.”Vi drømmer 
om et hus der lever 24/7, summer af liv og akti-
vitet, et samlingspunkt for byen som kan rum-
me en mangfoldighed af funktioner og rumlig-
heder”

Sådan kan ønskerne til det nye ”Vestbjerg idræts 
og kulturcenter” ( VIK ) kort opsummeres. Huset 
skal ud over de klassiske idrætsfunktioner - primært 
håndbold, gymnastik, volleyball og badminton - kun-
ne tiltrække en ny generation af brugere, som i min-
dre grad engagerer sig i det traditionelle sportsmiljø 
omkring hallen. VIK skal desuden indeholde byens 
succesfulde foreningsdrevne fitnesscenter. VIK skal 
også i høj grad være med til at generere en inspire-
rende og nytænkende ramme omkring skoleidræt-
ten. Skoleidrætten er starten på børnenes mere or-
ganiserede fysiske udfoldelser, et vigtigt afsæt for 
et aktivt liv. Huset er en ramme om et styrket sam-
arbejde mellem skole, borgere og foreningsliv - til 
gavn og inspiration for alle.

Der er behov for ekstra arealer, for at kunne imøde-
komme både skolens og de forskellige foreningers 
øgede behov, og kernen i projektet er at få skabt en 
inspirerende sammenhæng mellem den ny bygning 
og eksisterende funktioner, skole mv.

Det er hvor tingene bindes sammen at der skabes 
nye muligheder og rumligheder for aktiviteter der 
rækker ud over ”det vi kender” - og skabe en dyna-
mo for udviklingen af et integreret og spændende 
foreningsliv i Vestbjerg. Ambitionen er et samlende 
”rum” for byens borgere, et sted som man har lyst 
til at komme til og møde nye og kendte ansigter. 
Aktiviteter som fællesspisning, vinsmagning osv. 
skal på samme måde som idrætten, være med til at 
skabe et inspirerende og dynamisk miljø. 

Organisering
Både eksternt og internt har det været afgøren-
de at skabe mest mulig gennemsigtighed i huset. 
Det skal være nemt at orientere sig når man kom-
mer der til, og det liv der foregår rundt omkring skal 
være synligt og inspirerende.
Centralt placeret - som et naturligt omdrejnings-
punkt - ligger ankomst og café området. Ankomst-
bygningen som en lav og intim del som skyder sig 
ind som et bindeled mellem den nye hal og den ek-
sisterende bygning - her fra er der adgang og visu-
el kontakt til samtlige faciliteter. Caféen etableres i 
halvdelen af den nuværende gymnastiksal - her er 
der tilstrækkelig rumlighed til at lave en ”lounge-
hems” - som kan benyttes i mange sammenhænge 
- til ungdomsklub, afslapning, vinsmagning, borger-
forening mv. Fra hemsen skabes der er stort vue ud 
over den eksisterende sportshal. Den resterende 
del af gymnastiksalen kan udnyttes til en fin og flek-
sibel multisal, som både kan benyttes af foreninger-
ne og desuden bruges til udlejning mv.

Som et naturligt bindeled mellem caféen og multi-
salen placeres køkkenet, på den måde skabes mest 
mulig fleksibilitet og anvendelighed på tværs af di-
verse parallelle arrangementer. Køkkenet åbnes 
mod cafédelen med en ”udsalgssdel”. Detailindret-
ningen af køkkenet ligger i efterfølgende projekte-
ringsfase.

Samlet set har det været ambitionen at skabe 
nogle inspirerende og varierede rumligheder 
og funktioner som giver lyst til både ophold, 
afslapning og aktivitet på tværs af husets man-
ge brugere.

Fitness placeres primært i den nye del af bygnings-
komplekset med indgang fra ankomstområdet. Faci-
liteterne er ikke detailindrettet og afventer yderlige-
re program præcisering. Som for den øvrige del af 
huset er der skabt mest mulig transparens, således 
at aktiviteterne i denne del indgår som en naturlig 
del af det liv der udspiller sig i huset. Den trænings-
sal som etableres hvor nuværende cafeteria ligger 
tænkes også anvendt af fitness. Ved at sprede ak-
tiviteterne øges dynamikken i huset - og den sum-
men af liv som ønskes kan realiseres. 

Vestbjerg Idræts Og KuLturcenter

VIsIonen for den nye hal

Det er desuden i krydsfeltet mellem nyt og gam-
melt hvor VIK i høj grad åbner sig op i forhold til om-
givelserne, hvor der skabes sammenhæng i forhold 
til byen, skolen osv. - hvor huset inviterer indenfor 
og det er muligt at orientere sig i forhold til de for-
skellige aktiviteter.

Arkitektur
Det er ambitionen at skabe et hus der i form, ud-
tryk og materialitet føjer sig ind på en naturlig måde 
og samtidig er umiskendeligt nyt. Et hus der rum-
ligt går i dialog med det eksisterende og skaber nye 
attraktive steder til aktivitet og ophold. Formen på 
den nye bygning er genereret ud fra ønsket om en-
kelhed og åbenhed. Et hus der definerer rum og 
samtidig styrker de forbindelser der knytter skole, 
VIK og byen sammen. Et enkelt og blødt afrundet 
volumen med store og præcist placerede åbninger 
der tillader masser af dagslys i huset og desuden 
gør det åbent, imødekommende og transparent. 
Transparens har i hele processen været en væsent-
lig parameter i forhold til at VIK visuelt skal kom-
munikere med omgivelserne - man kan se hvad der 
sker i huset.
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ny ”hALV” hAL

stuen 
fitness / spinning, 
holdtræning mv.1.sal

fitness / cardio
træningsmaskiner

ankomst
forbindelse 
fra ”byen”

sydvestvendt 
aktivitetsterrasse
med adgang direkte fra café

forbindelse til an-
komst/parkering

eksisterende hal 

eksisterende 
omklædningsrum 
renoveres i 
nødvendigt omfang

ekstra 
omklædningsrum?åben og trans-

parent ankomst / 
flowzone

café med hems
og kik til hallen og multisal -
 åben forbindelse med ankomstområde

multisal /
holdtræning og evt. udlejning

køkken / udsalg

møde/aktivitetslokaler i 
stueetage og 1.sal.
deles af idrætsforeningen og 
byens øvrige brugere

depotvæg med 
ophold / aktivi-
teter oven på

volleybane

ny motionssal /
fitness / fleksible
motionsrum / publi-
kumhallens IndretnIng og funktIoner

Isometrisk skitse over indretningen af hallen i fremtiden
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FOrsLAg tIL udVIdeLse AF hALLen - scenArIe 1

tIlbygnIngens placerIng

Skitsediagram der viser forskellige mulige placeringer af en kommende tilbygning

Det er helt afgørende hvordan den nye bygning pla-
ceres i forhold til eksisterende. Der skal både ska-
bes en fornuftig sammenhæng i forhold til nuvæ-
rende omklædningsfaciliteter, synlighed i forhold til 
parkering og ikke mindst skolens daglige flow. Det 
har desuden været vigtigt at øge sammenhængen 
med stisystemet som knytter an til byen. Den opti-
male placering bliver dermed i området mellem hal-
len og skolen, hvor stien fra byen lander ved den 
nuværende hovedindgang til skolen. Adgangen til 
VIK kommer på den måde til at ske naturligt både 
fra stisiden og fra eksisterende parkeringsplads. 
Som en særlig kvalitet bliver der med den placering 
mulighed for at skabe et veldefineret og attraktivt 
uderum mellem skolen og VIK. Den sydvest vendte 
ankomst og adgang fra stisystemet har direkte for-
bindelse til café og loungeområdet. Her kan skabes 
mulighed for gode opholds og aktivitetsfaciliteter - 
grill, skatermiljø mv.

Det er vigtigt at skolen stadigvæk har en stor grad 
af synlighed fra ankomsten fra parkeringsarealet. 
Den nye ”halbygning” er placeret så der er et di-
rekte kik ned til den oprindelige hovedindgang, des-
uden er der som illustreret arbejdet med en god 
formidling af gangforbindelser mv. således at der 
opstår en naturlig sammenhæng og positiv synergi 
mellem ”halbygninger” og ”skolebygninger”. Det 
er tanken at der på den nye facade arbejdes med 
en aktiv skiltning, som både er rettet mod skole og 
foreningsliv. I en fremtidig renovering af skolens 
bygninger kunne der med fordel arbejdes med en 
materialet, som i endnu højere grad vil knytte de 
forskellige bygningsvolumener sammen.
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situationsplan 1_500

fitness i 2 etager

ankoms- og 
loungeområde

ny ”halv” hal

café område

eksisterende hal

omklædnings faciliteter
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AREAlER InDEn fOR DEn EKSIStEREnDE hAl

Hal 1       1030m²
Multisal       108m²
Træningssal       127m²
Depot        50m²
Gangareal       105m²
Omklædningsområde inkl. bad og toiletter  231m²
 Eksisterende omkldningsområde  178m²
 Ny omklædningsområder    53m²
Café og køkken inkl. toiletter    119m²
Ny ”hems”       52m²

Eksisterende bygning (brutto)    1912m²

AREAlER I nybyggERI

Hal 2       419m²
Depoter       35m²
Nyt depot ved eksisterende hal   25m²
Fitness areal i alt      338m²
 Fitness - stueetagen    129m²
 Fitness - 1. sal     209m²
Møderum       16m²
Loungeområde      78m²

Ny bygning i stueategen (brutto)    771m²
Ny bygning på 1. sal (brutto)    237m²

ny bygning i alt (brutto)     1033m²

AREAl I Alt (bRuttO)     2945m²

plantegnIng og arealer

Plantegning 1. sal
1:250

Omfang
Behovet for nye arealer er i omegnen af 1000 brut-
to m2, fordelt på ankomst og flowarealer, ”½ hal” 
samt fitnessfaciliteter.
Desuden renoveres eksisterende arealer - i forskel-
lig grad - således at der samlet set skabes et sam-
menhængende og attraktivt center. 
Særligt er der fokus på at omdanne den eksisteren-
de gymnastiksal til et centralt og pulserende café/
lounge område samt en mindre multisal.

Eksisterende cafeteria omdannes til et yderligere 
aktivitetsområde, som i nok primært vil anvendes af 
fitness, til eksempelvis spinning.
Eksisterende omklædningsfaciliteter hvor nogle er 
renoveret i 2014/2015 - renoveres og tilpasses i 
nødvendigt omfang og der etableres yderligere to 
mindre omklædningrum. 
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Depot 
25m2

Hal 1 
1030m2

Træningssal 
127m2

Multisal 
108m2

Hal 2
419m2

Plantegning stueetagen
1:250

Snit B - B

Snit A - A

Snit C - C
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Materialitet eksteriør 
Materialiteten understøttes af huset placering tæt 
på det skønne natur/skovområde Hammer Bakker. 
Det primære nye volumen tænkes beklædt med 
lodret monterede trælister. Trælisterne kan være 
varmebehandlede eller eksempelvis furfurylalko-
hol-imprægnerede - processor som væsentligt 
forbedrer træets egenskaber i forhold holdbarhed, 
drift mv. Begge processor sikrer at træet kan gråne 
og stadig bevare sine gode egenskaber og lave 
drift.

Principsnit A - A
1:200

MaterIaler og ruMMelIgheder
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EUC Ringsted - Arkitekt: Henning Larsen Architects - Årstal: 201060

Materialitet interiør
Træ tænkes ligeledes brugt i interiøret som primært materiale. Træ tilfører på en 
enkel måde varme og stemning til rummene og har samtidig et udtryk og en 
robusthed, som ved brug patinerer på en god måde. Beklædning kan udføres 
som lister eller finerede plader, begge typer kan udføres således at der opnås 
rigtig gode akustiske egenskaber. Lofter kan eksempelvis udføres i træbeton 
som ligeledes har gode akustiske egenskaber og desuden relaterer sig rigtig 
godt til træ. 
Samlet set er det væsentligt at få skabt et hus som både i sit eksteriør og inte-
riør virker indbydende og kvalitetsmæssigt gennemarbejdet. Med træ som pri-
mært gennemgående materiale går æstetik, rubusthed og lav drift hånd i hånd.

Campus Hillerød - Funktion : Kursuscenter - Arkitekt: SEARCH, i samarbejde med JJW Arkitekter - Årstal: 201122

Principsnit b - b
1:200
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55

Interiørskitse fra foyer og café 
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hallens freMtIdIge udtryk

”et enkelt og blødt afrundet Volumen med 
store og præcist placerede åbninger der 
tillader masser af dagslys i huset og desuden 
gør huset åbent, imødekommende og 
transparent.”
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Visualisering af hallen ved indgangen mod syd
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Visualisering af hallen ved indgangen mod nord

”en materialitet der understøttes af huset 
placering tæt på det skønne natur/skoV-
område hammer bakker.”
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Visualisering af hallen ved indgangen mod nord / parkeringsplads
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Interiørskitse fra ny hal
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Rungsted Skole - Arkitekt: Tranberg Arkitekter - Årstal: 201154

Principsnit C - C
1:200
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scenArIe 2

 den udVIdede Model

Legeområde og parkour / crossfitbane

grillområde

overdækket
område

ekstra etage 
til fitness

læring- og 
udviklingsområde

springgrav aktiv væg / leg
bibliotek

hyggenicher

studieområde

møderum

skaterområde

petanquebaner / tennisbaner /  
golftrainerområde / beachvolley /

showfodboldbane

Scenarie 2 - Situationsplan 1_500

Scenarie 2 følger i idé, overordnet funktionalitet og organisering, form og 
materialitet præcist samme koncept som det primære projekt. Hovedformå-
let er på den ene side i højere grad at integrere skolens fremadrettede akti-
viteter i huset - som eksempelvis biblioteksfunktioner og et fordybelses og 
udviklingsområde. Det betyder naturligvis at huset i endnu højere grad skal 
åbnes mod skolen via en ny forbindelse. Denne forbindelse vil netop kunne 
indrettes til offentlige biblioteksfunktioner, fordybelsesnicher mv. Desuden 
udvides ankomstområdet og vil dermed kunne indrettes med egentlige 
offentligt og skolerelaterede funktioner. Planen bevirker at den eksisteren-
de lave ”omklædnings og cafeteriabygning” udvides med en ekstra etage. 
Denne etage tænkes primært indrettet til fitnessfaciliteter. Adgangen hertil 
kan ske både fra det nye ankomstareal - som dermed også i volumen bliver 
2 etager, desuden skabes der forbindelse fra træningssalen og op til 1. sa-
len. Det andet primære formål med scenarie 2 er etableringen af en mere 
bearbejdet plan for udearealerne. Funktionalitet mv. fremgår af situations-
planen.

Scenarie nr. 2 indeholder overordnet:
•	 Nybyggeri med hal, depoter, springgrav, bibliotek, læring- og udviklings-

områder, studiegruppeområde, gangforløb til fordybelse- og undervis-
ning, møderum, ankomst og loungeområder

•	 Nybyggeri som en ekstra etage oven på eksisterende bygning. Etagen 
indeholder fittnesarealer, opholdsarealer, grupperum til skolen og møde-
lokaler. 

•	 Ombygning med cafe, køkken, hems, nødvendig trappe, nye toiletter, 6 
omklædningsrum med bad og toiletter, fitness arealer, multi-sal område, 
forbedre indsigt til hallen, forberede tekniske installationer  

•	 Nye udvendige arealer ved indgange og sammenbindende stiforløb 
med skolen, skaterområder, crossfitbane, legeområder, parkourbane, 
petanguebaner, tennisbaner, beachvolly bane, grillområde, opgraderet 
showfodboldbane, løbetrænings- og fittnesbane og diverse udeophold
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ny ”hALV” hAL

læring- og udviklingsområde 1.sal

læring- og udviklingsområde
stuen

ankomst
forbindelse 
fra ”byen”

forbindelse til an-
komst/parkering

mulighed for 
squashbane /
multisal

eksisterende hal 

eventuelt afkorte 
hvert andet spær /
således bedre 
udsyn opnåes

ny første sal /
fitness / fleksible
motionsrum / 
møderum

eksisterende 
omklædningsrum 
renoveres i nød-
vendigt omfang

åben og transparent 
ankomst / flowzone / 
studiezone med offent-
lige faciliteter

café med hems
og kik til hallen og evt. squashbane.
I åben forbindelse med ankomstområde

møde/aktivitetslokaler i 
stueetage og 1.sal.
deles af skole og byens øvrige brugere

depotvæg med 
ophold og akti-
vitetszone

forbindelse
til skolen /
gangzone kan 
evt. indrettes som offent-
ligt tilgængeligt skole-
bibliotek med hyggeni-
cher mv.

hallens IndretnIng og funktIoner

Isometrisk skitse over indretningen - Scenarie 2
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•	 Den eksisterende hal samt tilstødende bygnin-
ger er opført i slutningen af 1970érne.

•	 Der er udført diverse mindre ombygninger og 
renoveringer siden opførelsen.

•	 Der er udført diverse driftsmæssige opretnin-
ger samt renovering af 2 omklædningsrum med 
bad.

•	 Konstruktioner er de oprindelige konstruktioner.

tagkonstruktioner med hældning
Bølge eternitplader, lægter, 100 mm mineraluld, 
dampspærre, forskalling og indvendige træbetonpla-
der.
De bærende synlige konstruktioner er limtræskon-
struktioner.
Tagrender er de oprindelige tagrender i zink.
Bygningsdelene er intakte, dog nedslidte. Enkel-
te gange registreres der vanddryp på halgulv efter 
kraftig regn.
Tagrender er flere steder defekte.

tagkonstruktioner uden hældning
I overgangen mellem sidebygning og hallen er der 
udført et fladt tag.
Tagpap, tagplader, træbjælker, damspærre, forskal-
ling og træbeton. 
Der er ikke registreret vandindtrængning fra denne 
konstruktion. 
Bygningsdele er intakte, dog er der en risiko for 
vandindtrængning ved sneophobninger.

ydervægge
Sandwich facadeelementer med mursten udvendigt 
og pudset samt malet letbeton indvendigt. 
Der er 100 mm mineraluld i elementet. 
Bygningsdelene er intakte, dog nedslidte. Der ses 
fugeskader, skader på enkelte mursten samt fugt-
skader fra defekte tagrender.

gavlpartier
På de udvendige gavlpartier er der udført en kon-
struktion, der afsluttes med eternitplader. 
Bygningsdele er intakte, dog markant nedslidte. Der 
ses skader og der er store misfarvninger. Enkelte 
facadeplader er udskiftet efter skader.

Sokler
Sokler er pudsede betonfundamenter.
Bygningsdele er intakte, dog med revner enkelte 
steder.

Vinduer
Vinduer er de oprindelige vinduer med termoruder. 
Termoruderne er udført efter kravene i 1970érne.
Der er synlige slidtager samt begyndende råd. En-
kelte vinduer binder.

Gulvkonstruktioner i hallen 
22 mm lakerede træparketgulve, strøer, 50 mm mi-
neraluld og betongulv.
Der er synlige skader samt stor slidtage på trægul-
vene. Der er løbende udskiftet mindre partier.

gulvkonstruktioner i øvrige arealer
Der er generelt udført klinker i vådrum, samt linole-
um i øvrige områder.
2 omklædningsrum incl. baderum er renoveret for 
ca. 3 år siden.
Øvrige overflader er intakte, dog nedslidte efter fle-
re års kraftig slid.

Indvendige døre
Dørene er hovedsageligt massive malede trædøre 
med trækarme.
Dørene er funktionelle, dog er der kraftige tegn på 
stor slidtage på alle bygningsdele.

udvendige befæstede arealer
Udvendige befæstede arealer er en blanding af for-
skellige betonfliser.
Der er markante og synlige slidtager på belægnin-
gerne. Der er ligeledes synlige ”kørespor” på be-
lægningerne på indgangssiden. Flere steder er un-
derlaget for belægningerne vasket bort af regnvand. 

regIstrerIng AF de eKsIsterende FOrhOLd

beskrIVelse af eksIsterende konstruktIoner
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Ventilation
Hal og gymnastiksal ventileres med et anlæg tilba-
ge fra opførelsestidspunktet 1977, dog er ventilato-
rerne udskiftet i 2006. Der er ingen separat styring 
af temperatur og CO2-niveau for de to lokaler, og 
anlægget er ikke forsynet med varmegenvinding, 
men kun med recirkulation. Servicelederen oply-
ser, at der tidligere har været vanskeligheder med at 
kunne opvarme hallen i de kolde vintre. Styringstav-
le bør udskiftes.  

Omklædningsrum ventileres med et relativt nyt ven-
tilationsanlæg fra 2012. Anlægget er forsynet med 
varmegenvinding i form af krydsveksler. 

VVS
Der er blevet monteret nyere pumper på blandesløj-
ferne i teknikrummet, ellers er indtrykket et nedslidt 
anlæg med rør, som ikke er blevet isoleret efter re-
parationer. En varmtvandsbeholder fra 1978, som 
aldrig er blevet udslammet eller har fået udskiftet 
anoder.  

De relative nye omklædningsrum er forsynet med 
central blandeventil i brusebadsrummet, således 
der kan stå stillestående varmt vand i lange led-
ningsstrækninger. Dette giver gode vækstforhold 
for legionellabakterier, som er speciel sundhedsfar-
lige, når de indåndes sammen med vanddampe un-
der brusebadning. 

I baderummene er brugsvandsinstallationen udført i 
rustfrie stålrør, hvorimod installationerne i teknikrum 
er udført i galv. stålrør. 

VentIlatIon og VVs

fREMtIDIgE fORhOlD

Ventilation 
Gymnastiksal frakobles det fælles ventilationsanlæg. 
Der etableres nyt ventilationsaggregat med varme-
genvinding for hallen med selvstændig styring af 
rumtemperatur og CO2-niveau. Udsugning fra hal-
len i dag sker centralt via én stor kanal og rist, som 
er forbundet til aggregat via gulvkanaler. Pga. den 
nye indretning skal udsugningen flyttes.     

Det eksisterende ventilationsanlæg for omklæd-
ningsrum ombygges i nødvendigt omfang. 

Der etableres nye ventilationsanlæg for:
•	 Nye omklædningsrum og Sal 2 / Fitness. 
•	 Sal 1, køkken og Café
•	 Ny lille hal, møderum og Fitness i tilbygning. 
De nye anlæg forsynes med varmegenvinding og 
VAV-styring, således der opnås en energiøkonomisk 
drift.  

VVS
Den eksist. varmtvandsbeholder erstattes af en 
gennemstrømningsveksler eller en ny varmtvands-
beholder afhængig af fjernvarmeforsyningsforhold. 
Installationer i teknikrum renoveres. Bruseinstallatio-
nerne ændres til individuelle termostatbrusere for at 
fjerne legionellarisikoen. 

Den nye hal opvarmes med strålevarmepaneller. 
Der etableres varmetilslutning til de nye ventilati-
onsanlæg, gulvvarme i omklædningsrum, radiatorer 
eller gulvvarme i de øvrige lokaler. 

Alle tilbageværende brugsvandsinstallationer i galv. 
stålrør udskiftes, og der etableres nye forsynings-
ledninger til nye sanitetsgenstande. 

Der etableres overalt nye decentrale styringer, som 
kobles op på kommunens CTS-anlæg. 

de teKnIsKe InstALLAtIOner

Eksisterende installationer
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Hovedtavlen er en ældre udgave, hvor udvidel-
se ikke er mulig. Endvidere har hovedtavlen været 
vandskadet. Øvrige undertavler og installationer er 
nedslidte, delvis defekte og flere steder mangler 
sikkerhedsmæssige afdækninger. Antallet af 230 V 
stikkontakter og 400 V udtag skønnes ikke være til-
strækkeligt i forhold til fremtidige aktiviteter.  
  
Sikringsinstallationerne til AIA (tyverialarm) og ADK 
(Adgangskontrol) er nedslidte og flere steder ikke i 
drift, pga. fejl og manglende afdækninger. 

Eksisterende belysningsanlæg er nedslidt og uøko-
nomisk i drift. Lysniveauet i hallen er langt under 
kravet til kunstig belysning i idrætshaller, og der er 
flere steder mørke områder.    

Nød- og panikbelysningsanlæg er nedslidt og bør 
udskiftes. 

el-InstallatIoner

fREMtIDIgE fORhOlD

Der etableres ny pladekapslet hovedtavle med min. 
30 % udvidelseskapacitet. De øvrige undertavler re-
noveres og flyttes til egnede placeringer.  Der for-
beredes til et fremtidigt solcelleanlæg.  
Eksisterende installationer renoveres og defekte 
komponenter udskiftes, så installationerne er sik-
kerhedsmæssigt forsvarligt. Nye kabler og installa-
tioner dimensioneres så der opnås god driftsøko-
nomi. Eksist. 230 V stikkontakter og 400 V udtag 
suppleres, ligesom der etableres udtag til et fuldt 
dækkende trådløst netværk. Der etableres bevægel-
sesmelder for tænd og sluk i alle sekundære rum, 
hvorimod manuel tænd-sluk funktion bibeholdes i 
andre områder. 
   
Sikringsinstallationerne til AIA (tyverialarm) og ADK 
(Adgangskontrol) renoveres, integreres og tilpasses 
nye forhold.  ADK-terminaler placeres ved relevante 
indgangsdøre, så brugerfunktionen optimeres mest 
muligt. 

Ny belysning skal understøtte husets arkitektur, og 
der skal anvendes LED lyskilder i størst mulig ud-
strækning. Belysningsarmaturerne skal være ro-
buste og egnede til et idrætscenter.  I rum med 
dagslysindfald etableres der dagslysstyring, og det 
eksist. lysniveauet forbedres. Alt udvendigt belys-
ning skal styres automatisk efter dagslys og uge-
program. 

Der udføres nyt nød- og panikbelysning iht. gæl-
dende myndighedskrav. Alle armaturer skal leveres 
med LED lyskilder.  

Eksisterende installationer
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generelt
I forbindelse med den gennemførte udviklingspro-
ces, er der fremkommet ønsker om to forskellige 
scenarier. De to scenarier tager udgangspunkt i de 
ønsker, krav og behov som der er fremkommet i 
forbindelse med brugerprocessen med foreninger 
og skolen. 
Indholdet af de 2 scenarier er synliggjort i det øvri-
ge materiale i den mappe.
Efterfølgende er anlægsbudgetter på dispositionsni-
veau vist for de to scenarier.

SCEnARIE 1

Scenarie nr. 1 indeholder overordnet:
•	 Nybyggeri med hal, depoter, fitness arealer, møderum, ankomst og loungeområder
•	 Ombygning med cafe, køkken, hems, nødvendig trappe, nye toiletter, 6 omklædningsrum med bad og 

toiletter, fitness arealer, multi-sal område, forberede indsigt til hallen, forberede tekniske installationer  
•	 Nye udvendige arealer ved indgange og sammenbindende stiforløb med skolen

AnlægSbuDgEt

Nybyggeri         10.500.000 kr.
 
Ombygning af eksisterende bygningsarealer  3.100.000 kr.

Udearealer               200.000 kr.

Uforudseelige udgifter                                 400.000 kr.

Øvrige udgifter incl. rådgiverhonorer        800.000 kr.

I alt – kr., excl. moms      15.000.000 kr.

øKOnOmIsKe OVersIgter 
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Scenarie nr. 2 indeholder overordnet:
•	 Nybyggeri med hal, depoter, springgrav, bibliotek, læring- og udviklingsområder, studiegruppeområde, 

gangforløb til fordybelse- og undervisning, møderum, ankomst og loungeområder
•	 Nybyggeri som en ekstra etage oven på eksisterende bygning. Etagen indeholder fittnesarealer, op-

holdsarealer, grupperum til skolen og mødelokaler. 
•	 Ombygning med cafe, køkken, hems, nødvendig trappe, nye toiletter, 6 omklædningsrum med bad og 

toiletter, fitness arealer, multi-sal område, forberede indsigt til hallen, forberede tekniske installationer  
•	 Nye udvendige arealer ved indgange og sammenbindende stiforløb med skolen, skaterområder, cros-

sfitbane, legeområder, parkourbane, petanguebaner, tennisbaner, beachvolly bane, grillområde, opgra-
deret showfodboldbane, løbetrænings- og fittnesbane og diverse udeophold

AnlægSbuDgEt

Nybyggeri         14.000.000 kr.

En ekstra etage oven på eks. bygning        6.000.000 kr.

Ombygning af eksisterende bygningsarealer                               5.000.000 kr.

Udearealer            3.000.000 kr

Uforudseelige udgifter                                     800.000 kr.

Øvrige udgifter incl. rådgiverhonorer       1.500.000 kr.

I alt – kr., excl. moms                               30.300.000 kr.

SCEnARIE 2

financiering af scenarie 2
I forbindelse med en evt. flytning af den eksisteren-
de fodboldklub samt realisering af scenarie 2, bliver 
der et areal ledigt. 
Et areal der evt. kunne udstykkes til en anden an-
vendes.
Der vil være en mulighed for at udstykke en del af 
arealet til parcelhusgrunde.
Arealet der kan udstykkes, andrager ca. 60.000 m2. 
Ved en udstykning med grunde i størrelsesorden 
750 – 1000m2, er den umiddelbare vurdering, at 
der kan udstykkes ca. 35 – 50 grunde på arealet.
Der vil fremkomme et betydeligt provenu ved ud-
stykning og salg af parcelhusgrundene. 
I forbindelse med udstykningen til parcelhusgrunde 
vil der være lokalplanmæssige, udstykningsmæssi-
ge, jordbundsmæssige, trafikmæssige, forsynings-
mæssige, grundejerforeningsmæssige og juridiske 
forhold, som vil kræve en specifik afklaring. 
Grundsalget er derfor forbundet med betydelig 
usikkerhed, og vil kræve en nærmere undersøgelse 
med henblik på at verificere det samlede provenu 
for udstykningen.
I forbindelse med en evt. realisering at scenarie 2, 
vil den gamle skole som er beliggende tæt på fod-
boldbaneområdet på sigt blive overflødig. Arealet 
og skolen kunne blive en del af den fremtidige hel-
hedsplan for området. 
Skolen kunne evt. nedrives og give mulighed for ud-
stykning og opførelse af ny parcelhuse.  

den gamle skole
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