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DGI Faciliteter & Lokaludvikling
Indledning
DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling
i DGI, som har en fælles profil med tre faglige
tilgange til udvikling af tidssvarende lokalsamfund med gode faciliteter, rum og rammer
til idræt, bevægelse og fællesskaber:
DGI Storkøbenhavn
Vester Voldgade 100, 1. sal
1552 København V

Udvikling og analyse af drift, organisering og
aktiviteter i idrætsfaciliteter.
Udvikling af lokalsamfund og områder.
Udvikling og planlægning af fysiske rum og
rammer for idræt, bevægelse og fællesskab.
Plan og udvikling
DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue er
en tværfaglig tegnestue og et projektværksted, som fysisk er placeret på DGI Karpenhøj
og hos DGI Storkøbenhavns enhed for byplanlægning, idræt og friluftsliv.
Plan og udvikling arbejder tværfagligt og
målrettet i opgaveløsningen sammen med
opgavebestiller for at styrke idrættens fysiske rum og rammer.
Tegnestuen løser opgaver både internt i DGI
og for eksterne samarbejdspartnere, når
der er tale om fysisk planlægning, analyse,
design og udvikling af rum og rammer for
bevægelse, idræt, friluftsliv og kultur.

“

Mennesker
skaber kultur,
faciliteter
skaber rum.
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“

Vi hjælper - for at andre kan nå deres mål.
Vi udfordrer - for at skabe forandring.
Vi fokuserer - for at opnå resultater og løsninger.
Vi involverer - for at skabe samarbejde og ejerskab.
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Baggrund
Om Søholmhus

Renovering af Søholmhuset

Ejendommen beliggende på Skjoldenæsvej
67 i Jystrup hedder Søholmhus og ejes i dag
af Ringsted kommune, der gennem en lang
årrække har anvendt boligen til udlejning.
Boligens lejer er fraflyttet boligen i 2014 og
kommunen påtænker nu at afhænde ejendommen.
Søholmskolen, SFO’en, Idrætsforeningen og
Spejderne har gennem en længere årrække
været i dialog med kommunen, om at overtage hele, eller dele af brugsretten over ejendommen der ligger centralt placeret mellem
Skolen/SFO’en, Idrætsanlægget og Aktivitetshuset (Skjoldenæsvej 65).
Til hverdag benytter Søholmskolens og
SFO’ens personale parkeringsarealet ved
Søholmhus. Spejderne benytter ejendommens nuværende skure og udhuse til småaktiviteter og opbevaring af materialer. I
aftentimerne og i weekenderne benyttes
parkeringsarealet også af gæster til idrætsanlægget

Søholmhus er beliggende på Skjoldenæsvej
67 og består af et hovedhus samt et anneks.
Bygningerne er omkranset af Søholmskolen,
Aktivitetshuset og idrætsanlægget samt parkeringsarealet mod nord.
Ejendommen er derfor omgivet af et højt aktivitetsniveau det meste af døgnet - alle ugens
dage.

Søholmhus Gruppen
Projektgruppen Søholmhus blev etableret under Landsbyforeningen i forbindelse med et
borgermøde, der blev afholdt i februar 2012.
Siden har gruppen fået skabt en god dialog
med både kommune og borgere i Jystrup. 15
forskellige organisationer er i dag involveret
i projektet - der beskæftiger 14 frivillige borgere. Der arbejdes, med accept fra byrådet,
på at beskrive og skitsere de samlede planer
for hele området

Bevarelse
Søholmhus har bevaringsværdi 3 (Lov om
bygningsfredning og bevaring af bygninger § 18, stk.1.) og er således underkastet
restriktioner i relation til en eventuel nedrivning. Ligeledes har boligen en lang historisk
sammenhæng med både Søholmskolen og
Skjoldenæsholm Gods. Ejendommen er opført som en karakteristisk murmestervilla og
fremstår i dag med sit oprindelige udseende.
Renovering
Ejendommen har i en længere årrække været ejet/udlejet af Ringsted kommune. I denne
periode er der kun foretaget fornøden vedligeholdelse. Der må derfor påregnes et større
renoveringsarbejde for at få ejendommens
bygningsmasse bragt op til nutidig standard.
Anvendelse
Søholmhus er beliggende på det eneste areal, hvor der reelt er mulighed for at udvide byens faciliteter, i naturlig sammenhæng med
skole, daginstitutioner og fritidsaktiviteter. De
eksisterende bygninger samt grundarealet
ønskes anvendt til passende formål, som en
del af den samlede plan for området der arbejdes med.
Som udgangspunkt ønskes bygningernes
ydervægge, tagkonstruktion og eventuelle
bærende indervægge bevaret.

Bygningernes etagemeter ønskes indrettet
med fælles faciliteter til brug for:
• Søholmskolen (Udeskole, Håndværk
og Design)
• SFO 1 + 2 Aktiviteter
• Gyldenløve Spejderne
• Jystrup Ungdomsklub
• Jystrup Kunstskole
• Mødeaktiviteter for byens generelle
foreningsliv
• 4H (Ringsted)

Brug af eksisterende bygninger
Søholmskolens gymnastiksal
Gymnastiksalen er fuld besat i alle lektioner,
Efter skoletid disponerer SFO 1-2 over salen
og den anvendes flittigt. Efter SFO tid – og
nogle gange før – rykker den frivillige idræt
ind, og den er optaget alle dage til
21.00 og nogle gange længere. Lørdag og
søndag er salen også besat af den frivillige
idræt.
Kapacitet
Salen er gammel og utidssvarende i flere forhold og depotpladsen er dimensioneret efter
behovene for redskaber i 60´erne, hvilket
betyder at alle disponible rum er udnyttet til
bristepunktet. Det medfører desværre også
nogle begrænsninger i forhold til nyanskaffelser, for både skolen og den frivillige idræt.
Salen har tilknyttet 1 omklædningsrum med
1 tilhørende fællesbad. Forhold der hverken
er tilfredsstillende, for den daglige undervisning eller den frivillige idræt. Brandkravene
fastsætter at der ikke må være mere end 100
personer i salen samtidig, hvilket giver store
udfordringer i forbindelse med opvisninger
og andre fællesarrangementer.
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Udvikling
Udbygning af salens depotplads har været
igangsat af kommunen, men er blevet stoppet igen og det foreslås at denne finansiering
i stedet anvendes på at omdanne salen til
et fantasifuldt og farverigt motoriklandskab.
Det vil både understøtte den daglige undervisning med øgede bevægelsesmuligheder,
samtidig med at det vil give rum til parkour,
motorisk udfordring såvel som legende bevægelsesforløb, i både skole-, SFO- og fritid.
Jystrup Aktivitetshus
Ejendommen er beliggende på Skjoldenæsvej 65 der grænser op til Søholmhus grunden
(Skjoldenæsvej 67) i den nordlige ende og
Børnehaven Søholmen i den sydlige ende.
Anvendelse
Aktivitetshuset er som navnet angiver et hus
hvor der foregår rigtig mange forskellige aktiviteter.
Husets faste brugere består af Jystrup IF’s
medlemmer, trænere, ledere og venner,
DDS Gyldenløve, deres bestyrelse og ledergruppe samt Jystrup Ungdomsklub, dagplejemødrene og billardklubben. Huset udlejes
også til private børne- og voksenfødselsdage
samt andre arrangementer for byens organisationer samt privatpersoner.
Udvikling
Aktivitetshuset anses ikke som bevaringsværdigt i forhold til planerne om opdatering
af områdets faciliteter. For at opnå den bedste udnyttelse af de samlede arealer (Skjoldenæsvej 65-67), ønskes arealet som huset
ligger på, i sammenhæng med de nuværende tennisbaner og parkeringspladesen,
inddraget i den samlede projektering af området.

Det er samtidig oplagt at overføre husets nuværende driftstilskud til det nye Søholmhus.
Samarbejdet med Ringsted kommune har
været meget velfungerende siden huset blev
opført og en lignende konstellation kunne
tænkes ind i driften af det nye byggeri
Mejeriet
Mejeriet ligger på Ålbækvej, overfor Dagli’
Brugsen. Bygningen er Jystrups gamle mejeri
der i dag fungere som vuggestue samt teater- og kulturhus. Bygningen ejes af en privat
virksomhed der opkræver en månedlig lejeindtægt fra husets brugere.
Anvendelse
Mejeriet benyttes af Støtteforeningen Mejeriet, Søholmscenen og Blå Bio. Ligeledes
holder Landsbyforeningen og enkelte andre
foreninger jævnligt møder og arrangementer
i huset. Støtteforeningen Mejeriet afholder en
række forskelligartede arrangementer hen
over året, hvor overskuddet går til hjælp til
scenens drift. Der har været en del musikalske tiltag lige fra gospelkor over pop/rock til
klassisk jazz. Der afholdes bankospil, loppemarkeder, bytte plantedage, Julecafé, øl, vin
og whisky smagninger samt forskellige mindre borgermøde.
Udvikling
Udlejers plan er at etablere lejeboliger i bygningen når foreningsaktiviteterne fraflytter,
hvilket anses som en styrke for byen.

Projektets interessenter
Søholmskolen.
Et multihus på matriklen overfor Søholmskolen vil betyde en direkte positiv effekt i forhold til at udvikle skolen i Jystrup til et endnu
stærkere og endnu mere attraktivt skoletilbud i Ringsted kommune.
Mangfoldigheden i udbuddet af aktiviteter
i skole og SFO vil vokse og organiseringen
af undervisningen vil blive tilført en høj grad
af fleksibilitet, i det omfang skolen kan gøre
brug af f.eks. halareal, værksteder og træningslokaler.
Et multihus vil betyde endnu en flade, hvor
borgere og skole kan mødes og etablere fællesskaber til gavn for dannelse og udvikling af
børnene. Forpligtende partnerskaber mellem
fritid og skoletilbud kan udvikles i rammerne
i et multihus, således at vi drager erfaringer
og fordele af samarbejdet omkring børnene.
En indirekte positiv effekt, som Søholmskolen
vil mærke på sigt, er, at et multihus vil være
endnu et ben på den udvikling Jystrup historisk set har været igennem. Når landsbyen
fortsat er attraktiv med moderne tilbud, betyder det kunder i butikken for Søholmskolen.
Søholmskolens mulighed for at supplere de
eksisterende aktiviteter på skolen med aktiviteter i relation til et multihus, vil også understøtte en positiv udvikling i Ringsted kommunes skolevæsen frem for afvikling.
Hvis vi får etableret et nyt multihus med en
stor bevægelsessal, vil der skabes mulighed
for at indrette gymnastiksal, omklædning/baderum til et motorisk landskab, som vil kunne
tilgodese hele behovet for bevægelse i hverdagen, samt skabe muligheder for nye tiltag
for foreningslivet i Jystrup.

Søholmscenen
Søholmscenen er interesseret i at have lokaler i et nyt multihus. Dels fordi der kan være
muligheder for bedre faciliteter end i Mejeriet,
og dels for at få en bedre økonomi, da huslejen i Mejeriet er en stor belastning for scenen.
Søholmhus Kulturforening
Målet med kulturforeningen er at støtte og
udvikle kulturelle aktiviteter i Jystrup, i en bredere vifte end dem Søholmscenen har. Kulturforeningen kan fungere omkring kunstudstillinger, arrangementer og kulturelle event.
Jystrup Ungdomsklub
Jeg skal hermed tilkendegive at vi meget
gerne vil være medbruger af lokalerne i
Søholmhus i ungdomsskole-regi til klubaftner
og aktiviteter for de unge i alderen 13 til 18 år
i Jystrup.
Der er et stort behov for de unge at have et
sted at kunne opholde sig, og have medindflydelse på som ung og blive værdsat
Naturrum Søholmhus (Midtsjælland)
Derfor er det oplagt at placere et Naturrum
i Jystrup. Et naturrum beskriver den nærliggende natur, kultur og mulige oplevelser,
danner udgangspunkt for naturoplevelser og
aktiviteter.

Søholmhus Kunstskole
Kunstskolen har til formål at samle personer,
der har behov for at udfolde sig kunstnerisk
med eksempelvis maling, modellering, skulpturering, etc. Alle kan deltage, men medbringer selv redskaber og materialer og som udgangspunkt skal det være gratis at deltage,
med afholdelse af diverse fællesudgifter
(kaffe o. lign) af brugerne.
DDS Gyldenløve – De blå spejdere i Jystrup
I et unikt naturområde, som det der omgiver
Jystrup, ønsker vi at medvirke til at formidle
natur- og friluftsliv til en bredere målgruppe
end hvad der i dag er muligt. Ved at etablere
mere tilgængelige friluftsfaciliteter vil vi således kunne inspirere til at benytte naturen
mere.
Jystrup IF
Vi er en forening med 450 medlemmer og 70
frivillige. Vores medlemmer er hovedsaligt
bosiddende i Jystrup området, men geografisk dækker vi et større område i den nordlige
del af kommunen. En del af vores medlemmer kommer derfor også fra oplandet; Atterup, Allindelille, Haraldsted, Skee, Ortved
Valsømagle og Hallingelille, etc.
Private Borgere
Stort forsamlingslokale (Lille Sal)
Jeg synes det kunne være dejligt, om der i
et sådant projekt kunne blive mulighed for
et større lokale, hvor der kunne holdes både
private og offentlige fester, der skal samtidigt
være et større køkken, så der kan laves mad
til mange. Jeg tænker at bl.a. forårsfesten
kunne holdes her.

Projektes interessenter
Navn

Kontaktperson

E-mail

Søholmskolen

Jan Heidebo (Formand)
Peter Olaf Lund (Leder)
Ally Ragnhild Lütken (Leder)
Hanne Petersen (Leder)
Gitte Geist (Leder)
Linda Margarita Alonso (Leder)
Kristian Schou (Formand)
Christian Jensen (Leder)
Tommy Johannessen
Lasse Bremer
Sanne Dyhr-Nielsen
Peter Baloo Laurents
Niels Bruun de Neergaard
Henrik Larsen (kordinator)
Jan Holm Jacobsen
Pia Vium
Leif Gredal
Gurli Jakobsen
Dennis Jensen (billard)

fam.heidebo@mail.dk
pel@ringsted.dk
rlu@ringsted.dk
hpn@ringsted.dk
gittegeist@hotmail.dk
alonso1@live.dk
kristianjystrup@gmail.com
04200@coop.dk
tommy@jystrup.dk
lasse@bremerdk.com
supersannen@hotmail.com
baloo@laurents.net
nbn@nvestment.dk
Henrik.larsen10@gmail.com
jhj.jystrup@gmail.com
pia@vium.org
leif@jystrup-net.dk
gurli.jakobsen@mail.dk
jensen@jystrup-net.dk

Aksel Leck Larsen
Keld Olsson
Gitte Marie Nørgaard
Henrik Hinding
Toni Rytter (Forstander)
Aksel Leck Larsen
Rikke Karup
Philip Mundt (Ballonskipper)

leck@smilemail.dk
keld.olsson@privat.dk
mgn4100@yahoo.dk
henrik@hinding.dk
nebsmoel@ringsted.dk
leck@smilemail.dk
rikke.karup@hotmail.com
philip@dreamballoon.dk

SFO Søhesten
Børnehaven Søholmen
Jystrup Vuggestue
Jystrup Dagpleje
Daglí Brugsen (erhvervsliv)
Landsbyforeningen
Jystrup IF + Aktivitetshuset
Gyldenløve Spejderne
Jystrup & Valsølille Menighedsråd
Jystrup Ungdomsklub
Søholmscenen
Blå Bio
Lokalhistorisk Forening
Jystrup Aftenskole
Diverse private klubber
(kort, strikke, etc.)
Søholmhus Kulturforening*
Søholmhus Kunstskole*
Ringsted 4H
Nebs Møllegård
Naturrum Midtsjælland*
Karuplund Ridecenter
Dream Balloon
Hvid Søes Vinterbadere
Hvid Sø og skovens Gæster
Ældreklubben
Privatpersoner

Jan Heidebo, Connie Hansen

5

Overbliksbillede

DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Multuhus, Jystrup. Skitseprojekt nybygning. Sag nr. 1476. November 2015

Hovedgrebet / perlekæden

7 aktiver
I det overordnede landskabsmæssige hovedgreb arbejdes der med stedets 7 primære aktiver, Søholmskolen, baneanlægget,
Jystrup-if, Søholmhus med den gamle have,
børnehaven Søholmen, Hvidsø og de store

omkringliggende skovområder. Aktiverne
ligge på nuværende tidspunkt som spredte
solitære øer i landskabet, kun forbundet via
den nord-sydgående landevej, Skjoldnæsvej. Et gennemgående mål i projektet, har
været at ændre dette mønster og knytte

aktiverne tættere sammen ved at introducere en ny forbindelsesflade, på tværs af
infrastuktur og i modspil til stedets rigide
bystruktur.

Perlekæden
Betegnelsen ”Perlekæden” er en analogi
til denne sammenbinding og dermed et
billede på stedets nye organisationsprincip,
hvor funktioner og program disponeres og
formes frit omkring en gennemgående nord-

sydgående bevægelsesflade for gående og
cyklister. Perlekæden får i projektet et klart
og karakterfuldt design der muliggør fremtidige udbygninger og tilkoblinger, lokalt og
regionalt.
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Perlekæden - delelementer
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Situationsplan 1 : 1000

Den nuværende gymnastiksal
Der skabes nye og moderne gymnastikfaciliteter i det nye multihus. Skolens nuværende gymnastiksal omlægges
derfor og får anden anvendelse.

Søholmskolen

Søhomskolens nuværende parkeringsområde
Parkeringsområdet indgår i det overordnede regnestykke for parkeringspladsbehovet i perlekæden. I perioder vil
arealet være fuld udnyttet og i perioder stå tomt. For at udnytte arealet bedst arbejdes der i projektet med etablering af spil - grafik, f.eks. basketball og street - hockey som skal i scenesætter en anden anvendelse når der ikke er
brug for parkeringspladser.
Nyt overgangsområde/fodgængerfelt på Skjoldnæsvej
En god og sikker forbindelse på tværs af Skjoldnæsvej er grundlæggende for udviklingen af stedet. Gående og
cyklende i Perlekæden - mellem skole og arealet mod vest skal have første prioritet.
Et nyt gårdmiljø
Perlekæden former et nyt grønt gårdmiljø omkring den gamle bygningsmasse - Søholmhus
Aktivitetesområde og atletikfunktioner
Heste - pitstop
Søholmhus
Søholmhus bevares og omdannes til kreative værksteder og moderne spejderfaciliteter. Omdannelsen og restaureringen af de eksisterende gamle bygninger er omfattende men bygningsmassen vurderes at have stor kulturel
og historisk værdi for stedet.
Søholmhaven
Søholmhaven - den gamle have ved Søholmhus transformeres til skulpturpark med arbejdende værksteder for
spejderne og kreative sjæle. Haven omfatter bl.a. rafteplads, petanquebaner, pavillon og en udendørs amfiscene.

Multihuset søholmhus
Multihuset ligger på kanten af det gamle jernbanespor mellem det store baneanlæg mod vest og den gamle have
mod øst.
Perlekæden
Perlekæden - et nyt sammenbindende belægnings- og belysningsbånd for kultur, sport og undervisningsaktiviteter
Multibanen
Nyt parkerings- og aktivitetsområde
Der er her ligesom parkeringsområdet ved skolen tale om et areal som kan inddrages til andre aktiviteter når der
ikke er brug for parkeringspladser. Her er der foreslået en øvebane for street - hockeyspillere. Langs kanten mod
baneanlægget etableres der skater - ramper og skater - kanter
Hvidsø
Nye tennisfaciliteter
Tennisbanerne er reduceret med en enkelt bane som er inddraget for at øge parkeringsarealet. De to resterende
baner er vendt nord - syd og ligger nu mere fornuftigt lysmæssigt ifh. til banernes anvendelsestidspunkt. Der er
etableret en mindre redskabsbygning ifb. med banerne som også indeholder spiller - lockers.

Ny udlægning af boldspilsbaner på baneanlægget
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Nedslag

Skolen m. gymnastiksal

”Den gamle by”

Søholmhaven

Multihuset

Idrætsfælled

Ankomstområde

Bevægelsesbånd og tenninsanlæg
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Nedslag ankomstområde
Adkomst
Forpladsen med det overdækkede sydvendte terrasseområde danner tilsammen
multihusets adkomstsituation. Adkomsten
fra gaden og fra nord sker gennem Søholmhavens slyngede stiforløb, hvor havens
gamle træbeplantninger og nye frugttræer,
kombineres med regnvandsbede, lysthus og
skulpturer.
P-arealet udlægges med opstregning
således at arealet kan bruges som flesibel
aktivitetszone og med p-pladser. Der bør
indtænkes båsninger i underlaget til brug for
net og sejl.

Parkering
Der er indtegnet 30 p-pladser + HP ved adkomstarealet og 5 -8 stk. ved ”Den gamle by”.
Dertil skal der indregnes at Søholmskolen
disponerer over et stører p-areal som også
skal tages i anvendelse ved større arrangementer i perlekæden. Mængden af p-pladser
kan øges ved at inddrage dele af Søholmhaven og tennisanlægget
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Nedslag Idrætsfælled
Idrætsfælled
Arealet udlægges som en stor grøn fælled,
på sigt bør der indtænkes et kunstofareal til
boldspil. Derudover er der i kantafgrænsningerne indtænkt opholds - og aktivitetszoner.
Trappeanlæg og bevægelsesbånd.
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Princip 1 Idrætsfælled
Zone for boldspils eksperimentarium
Zone for småspil

Zone for træning
Zone for kunststofunderlag

Zone for græsfælled
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Princip 2 Idrætsfælled
Zone for boldspils eksperimentarium
og kunststofunderlag

Zone for træning

Zone for træning
og småspil,
græsfælled
Zone for kampbane - græs eller kunstunderlag
Zone for træning og småspil, græsfælled
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5 mandsbane

8 mandsbane

Nedslag Søholmhaven
Søholmhaven
Haveanlægget ligger som en grøn buffer
mellem Skjoldnæsvej og multihuset. Haven
tænkes anvendt som kulturrum f.eks. skulpturpark, spejderudstillinger og picnicområde.
Mod gaden og parkeringsområdet mod syd
slutter haveanlægget i et større trappeforløb
med kombinerede siddeflader og skater kanter. Området indgår både som aktivitetsflade/zone for de forskellige aktiviteter i ”den
gamle by” og som offentlig prak for byen.
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Nedslag “den gamle by”
Søholmhus - værkstederne
Søholmhus bevares og omdannes til kreative værksteder og moderne spejderfaciliteter.
Spejderfaciliteterne foreslås placeret delvist
i stueplanet og 1. sal på hovedbygningen
med mulighed for værkstedsarbejde ved
raflepladsen, i bålhuset og i sidebygningen.
Omkring det gamle Søholmhus skabes et
moderne gårdmiljø med perlekædens nye
belægninger, belysninger og beplantninger.
De 3 bygninger, hovedhuset, sidebygningen
og bålhuset danner rammen om stedets
åbne værkstedsmiljø.
Området hovedaktiviteter er:
Udeskole aktiviteter
Håndværk & design
Værksteder for SFO 1+2
Kunstskolen
Ungdomsklubben
Spejderne
4H
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Nedslag bevægelsesbånd
Bevægelsesbånd og tennisfaciliteter
Tennisbanerne er reduceret med en enkelt
bane som er inddraget for at øge parkeringsarealet. De to resterende baner er
vendt nord - syd og ligger nu mere fornuftigt
lysmæssigt ifh. til banernes anvendelsestidspunkt. Der er etableret en mindre redskabsbygning ifb. med banerne som også
indeholder spiller - lockers. Det anbefales at
den ene af banerne får kunstof, således at
området kan bruges til andre aktiviteter.
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Multihuset

Søholm Multihus
Det nye multihus ligger på kanten af det
gamle jernbanespor, trukket tilbage fra
Skjoldnæsvej ud mod det store baneanlæg
mod vest og Søholmhaven mod øst. Husets indre rum og facader orienteres mod 4
sider, de kreative værksteder, spejerhuset
og skolen mod nord, Søholmhaven mod øst,
adkomst og terrasseområdet mod syd samt
baneanlægget mod vest.

Perlekædesturkturen,
med flere små bygninger og mindre områder vil bryde evt. vindtunneler i området Den
store overdækkede terrasse på indgangsniveauet ud for caféen og den overdækkede
terrasse på 1. sal ud for kontorene ligger i ly
og er skærmet. Det er omkring husets ”front”
og side mod baneanlægget at der skabes
de overdækkede rum som har stor kvalitet
for stedet og husets anvendelighed. – og
samtidig fungerer overdækningen som solafskærmning for de store sydvendte glasfacader som åbner for husets indre rum.
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De fleksible rum.
De forskellige rum, lille sal og store sal ligger
begge med facader til det fri og det er derfor
gode muligheder for at opnå den maksimale
personbelastning. Samtidig bør de indrettes
fleksibelt, således at flere forskellige aktivitetsformer kan benytte sig af lokalerne. - lige
fra bybygymnastik til filmklub.

Personbelastningen på de enkelte rum afgøres af mængden af flugtveje, disses størrelser, samt rummets specifikke udformning.
For at opnå den ønskede personbelastning
for de enkelte rum, skal de nødvendige brand
forforanstaltninger udformes.

Grundplan 1:300

21

Indgangsniveau 1 : 200
Salen
Den nedgravede sal er dimensioneret med
udgangspunkt i en reduceret basketball
- bane 15 x 24 x 8.5 m med opklappelig
kurvesystem. Salen er disponeret med 3
badminton - baner, en 6 x 6 m stor springgrav med 2 trampoliner og en kombineret
klatre- og bouldervæg mod nord. Salen
kan deles vha. et topfoldet lydgardin som
muliggør 2 forskellige samtidige aktiviteter
på langs af salen.

Forenklet rumorganisation stueplan

Tilskuerpladserne er udformet som siddepodier/trapper i overgangen mellem sal og
café- / adkomstområdet.
Salen har to primære funktioner : at være
multihusets centrale aktivitetsrum og at
være tilskuerplads for publikum ifb. med
forestillinger og events på scenen.

Forenklet rumorganisation 1. sal

Scenen
Multihusets indendørs scene er placeret i
den store sals østlige ende. Prøverum/forberedelserum er placeret nord for med direkte
adgang til sceneområdet.
Scenen er disponeret som en ”to-vejs”
scene. Bagvæggen i sceneområdet og
østfacaden er udstyret med 2 fuldvægsskydedøre som i åben tilstand muliggør at
scenerummet orienteres mod havens og det
udendørs amfi.

Forenklet rumorganisation Kælder

Den lille sal / foredragssalen
Foredragssalen kan fungere som del
adkomstarealet ifb. med udstillinger eller
skærmes vha. foldevægge når der f.eks.
afholdes møder.
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1. Salsplan 1 : 200
Café, loungeområdet og terrassen
Caféen er placeret i umiddelbar nærhed
til adkomstarealet. Herfra er der udsigt til
både den store sal og til terrassen mod syd.
Caféen er udstyret med et anretterkøkken,
caféstole, surferbænk og loungeområde.
Caféen kan åbnes mod den overdækkede
sydvendte terrasse via facadedøre, hvor
det indbyggede udekøkken vil fungere som
base for udendørs arrangementer.
Tribünetrappen
Tribünetrappen ligger over caféområdet og
er orienteret mod bananlægget mod vest.
Tribünetrappen skal primært fungere som et
pause- og tilskuer areal men også som en
aktiv del af aktiviteterne på baneanlægget.
Storkøkkenet
Storkøkkenet er placeret strategisk således
at det kan servicere alle rum uanset hvilke af
de forskellige anvendelser som benyttes.
Fitness
Fitness-området er placeret på 1.sal og i
husets syd-østlige hjørne mod adkomstområdet. Husets aktiviteter opleves på den
måde også fra den omkringliggende by. Fra
Fitnessarealet er der udsigt til adkomstarealet ude og inde gennem det dobbelthøje
adkomstrum.
Kontorområdet
Kontorområdet ligger mod vest med udsigt
over baneanlægget. Kontorområdet er
disponeret som en selvkørende enhed med
egen indgang.
Vandrehjemmet
Vandrehjemmet er ligeledes, af hensyn til
driften, disponeret således at det kan fungere uden om husets øvrige funktionalliteter
og uden bemanding.
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Kælderplan 1 : 200
Princip 1 med teaterdepot
Der kan indplaceres et depot til teaterformål
I kælderen. Depotrummet bør ligge under
scenerummet og have adgang til trapperummet og elevatorrummet.
Omklædningsrummene er 45 og 50 m2. Det
vurderes at de fint opfylder de behov der
vil være i huset. Ønskes der flere omklædningsfaciliteter kan disse placeres i kælderniveauet. Der er ikke indarbejdet dagslys
i kælderrummene, men det kan ske i den
efterfølgende fase.
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Princip 2 uden depot
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Tværsnit 1 : 200
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Tværsnit 1 : 200
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Længdesnit 1 : 200
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Længdesnit 1 : 200
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Materialer
og
formsprog

Multianvendte sale

Facader

Inde - ude

Regnvandsopsamlingsbede

Parkeringspladsen

Tribünetrapper og mobile afskærmninger

Markant indgangsrum / trapperum

Klatrevæg / boulder- bane

Parkour
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Grønne vægge

Trapperummet

Monokrome rum

Græs - sedumtag

Scenerum

Baneanlæg og skov

Stiforløb og regnvandsbede

Kantninger / skater og siddetrapper

Amfi

Spejderliv
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Nettorumprogram - bygninger 1 : 500
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Nettorumprogram - udearealer 1 : 500
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Bruttorumprogram 1 : 500
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Økonomi - bygning
JystrupͲmultihusnovember2015ͲNybygning
Bygningsnavn
1.saletagedæk
VarmeanlægͲ
Bygningsbasis,idrætshaller
Primærebygningdele,idrætshaller
Komplettering,idrætshaller
Overflader,idrætshaller
Spildevandsinstallationer,idrætshaller
Sanitet,idrætshaller
Vandinstallationer,idrætshaller
Ventilation,idrætshallerͲ
VVSͲanlæg,øvrige,idrætshaller
Elinstallationer,idrætshaller
Fastinventar
Sum
Nærområdeomkringbygning
Elevator
Klatrevæg
Flex.Skillevæg
ABAanlæg
Nedrivningogbortskaffelse,bygningogoverflade

Ialt
Sum
Energiklasse2015,5Ͳ7%
Byggeplads,2Ͳ5%
Rådgivning,10Ͳ12%
Uforudseteudgifter,10Ͳ15%

Antalm²
499
1.848
1.652
1.652
1.153
1.844
1.848
1.844
1.844
1.652
1.844
1.844
1.844
600
1
1
1
1.652
600

20.000.000
20.000.000
20.000.000
25.000.000

Prisprenhed
1.997,00
379,00
1.410,00
3.690,00
1.890,00
2.497,00
72,00
117,00
132,00
756,00
371,00
668,00
627,00
14.606,00
2.100,00
480.000,00
400.000,00
450.000,00
150,00
800,00

0,05
0,03
0,10
0,10

Enhed
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m2
m²
m²
m²
m²
m²

%
%
%
%

SumEx.Momsogindeks

Sum
996.503
700.392
2.329.320
6.095.880
2.179.170
4.604.468
133.056
215.748
243.408
1.248.912
684.124
1.231.792
1.156.188
21.818.961
1.260.000
480.000
400.000
450.000
247.800
480.000

3.317.800
25.136.761
1.000.000
600.000
2.000.000
2.500.000
6.100.000
31.236.761

PriserudarbejdetmedudgangspunktiV&Sprisdata
Samletskønnettotalomkostningpr.m2Ͳ18.200kr/m2
Skøn.RenoveringafSøholmhusmedudbygninger

347

10.000,00 m²

3.470.000

Skøn.Renoveringogtranformationafgym.saltilmotoriksal

250

9.000,00 m²

2.250.000
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