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Når bæredygtighed er bevægende,
sexet og festligt
Hvis du vil ud at danse i London, kan det foregå i en miljøvenlig natklub med et energiskabende dansegulv. Hver gang en gæst danser et skridt frem, producerer hun energi
nok til at holde to 60 W pærer tændt i ét sekund.
Lysshowet på Surya Ecological Club i London skabes og påvirkes af gæsternes bevægelser på et piezoelektrisk dansegulv. Piezoelektricitet opstår, når nogle typer keramik og krystal producerer en svag spænding, når de udsættes for tryk eller pres.
Natklubben hylder også det bæredygtige ved at give gratis adgang for gæster, som
kommer på cykel eller med offentlig transport. Der udleveres særlige miljøvenlige
bægre til brug hele aften og med navn på. Bægrene siges at være et godt udgangspunkt for en flirt.
Men hvorfor er en natklub i London, som i øvrigt også har en pendant i Rotterdam,
interessant for Lokale- og Anlægsfonden? Jo, det er i bogstavelig forstand et lysende
eksempel på, at bæredygtighed kan bevæges væk fra det kedelige og knibske, så det
handler om andet end afsavn og hønsestrik. Det piezoelektriske dansegulv skaber i
stedet mulighed for nye udtryksformer, når bevægelse og lysshow er koblet sammen.
Idrætten, kulturen og arkitekturen i Danmark har en enestående mulighed for at bruge den samme attitude i et land, som i forvejen har stor opmærksomhed på miljøforandringer og –påvirkninger.
Tænk, hvis den syntetiske is, som kan afløse den CO2-forbrugende kunstfrosne is, ikke
kun bruges til at efterligne naturisen, men også udnytter det nye materiales muligheder. Kommende baner vil ubesværet kunne indrettes med hop, sving og farver! Tænk,
hvis vi her i landet skabte verdens første energigenererende fitnesscenter i stedet for
nu, hvor centrene masseforbruger energi til dets maskiner. Tænk, hvis de vandreservoirer, der alligevel skal anlægges for at kunne klare fremtidige store regnskyl, også
bliver indrettet som rekreative områder for vandsport, naturoplevelser og leg.
Den mest effektive måde at begrænse idrættens skadelige virkninger på miljøet er at
placere faciliteter tæt på boligerne, så der ikke skal bruges energi på kørsel til og fra
idrætsudfoldelsen. Den udvikling støtter vi helhjertet, men vi håber også, at vi med
dette nummer af Tribune kan inspirere til udvikling af idéer, som både arkitektonisk og
aktivitetsmæssigt skaber nye muligheder, der er nyskabende frem for begrænsende.
Vi byder op til dans på et forhåbentlig både energi- og idégenererende dansegulv –
god læselyst!
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>> En alpetop
i et badebassin

Tætsiddende klatresko har afløst stramt badetøj som obligatorisk beklædning i Gellerupbadets udspringsbassin, der i dag rummer landets
største klatrecenter.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Fornemmelsen af at stå på et stort klippeplateau i Alperne
er ikke langt væk, når dørene åbner sig til Århus Klatreklubs
center i hjertet af Gellerupparken i Brabrand. De øverste 10,5
meter af den i alt 14,5 meter høje klippevæg tårner sig massivt op. Et par skridt længere fremme finder man trappen
med 23 trin ned til foden af klippen, der ligger i bunden af
det tidligere udspringsbassin. Et stort fremspring i midten
forhindrer, at man kan se enden af lokalet. Bouldervægge til
sidelæns klatring spreder sig på ydervæggene både til højre
og venstre for indgangen.
Kalken hænger i luften og har lagt sig som et tyndt lag
hvidt støv over alt i klatrecentret. Det fulde navn på kalkstøvet er Pure Magnesium Carbonate. Det støv alle klatrere
bruger til at holde håndfladerne tørre og fri for sved. Får
man fugtige hænder, risikerer man at miste grebet – og falde.
Ganske vist er der sikringsreb, der forhindrer en katastrofe,
men der er ingen grund til at tage chancer.
Kun vægge – intet center
For tre år siden havde Århus Klatreklub kun en seks meter
høj klatrevæg placeret på en privatskole og adgang til en højere klatrevæg i DGI-Huset. Alligevel stod folk på venteliste
for at blive optaget i klubben. Forholdene var simpelthen for
små til at rumme flere klatrere.
Derfor var interessen stor, da Århus Kommune ringede

og spurgte, om klatrerne kunne forestille sig at bygge flere
klatrevægge op fra bunden af det utætte og derfor nedlagte
udspringsbassin i Gellerupbadet. Dermed kunne de højeste
vægge nå over de ønskede 14 meter, og det ville være muligt
at skabe et egentligt klatrecenter med flere vægge og dermed større variation i klatringen. Formanden for klatreklubben, Rikke Milbak, og en række andre frivillige fra klatreklubben besluttede sig for at sige ja og gik i gang med at skabe
et helt nyt klatrecenter.
’Vi kontaktede Lokale- og Anlægsfonden, da vi skulle i
gang. Først for at få gratis rådgivning om, hvordan centret
kunne indrettes på den bedste måde. Men da projektet begyndte at ligne noget, der kunne blive til virkelighed, blev
målet, at Fonden også skulle støtte det nye klatrecenter økonomisk, og at centret skulle være noget helt særligt’, husker
Rikke Milbak.
Døgnåbent og medlemsvækst
På bare et halvt år er klatrecentret blevet en stor succes. 25
nye medlemmer er kommet til siden åbningen og 80 står på
venteliste – ikke fordi, der ikke er plads til dem, men fordi de
samles i store hold på de obligatoriske sikkerhedskurser, hvor
de lærer at sikre sig med reb, så der ikke sker noget, hvis de
falder ned. Der er efter åbningen af centret 450 medlemmer
i klatreklubben, men inden årets udgang forventer Rikke Milbak, at klubben består af mere end 600 medlemmer.
’En af grundene til at klatring har fået så godt greb i År- >>
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hus er nok klubbens åbningstider. Der er døgnåbent. Alle
medlemmer kan få deres egen nøgle og træne, når de vil. Og
det passer godt ind i en moderne livsstil, hvor det kan være
svært at nå at dyrke idræt indenfor begrænsede åbningstider mellem 17 og 21’.
Stilleleg for begyndere
18-årige Johannes Vissing Rasmussen var for bare et halvt
år siden en af de nye i klatreklubben. Nu er han hjæpetræner
for de 20 nybegyndere, der denne dag er mødt frem i Gellerup. Sidste sommer kom han hjem fra et år i New Zealand,
hvor han havde lært at klatre.
’Da jeg kom jeg tilbage til Århus, troede jeg, at det var
slut med at klatre, men så åbnede det her megasyge center i
december, hvor jeg kom med på de første sikringskurser for
nye medlemmer, og jeg blev spurgt, om jeg ville være træner, da jeg havde taget kurserne’, fortæller Johannes Vissing
Rasmussen.
’Vi skal lege stilleleg. Det handler om ikke at lave larm på
bouldervæggen. Man må ikke kunne høre, når jeres fødder
rammer væggen’, instruerer Johannes Vissing Rasmussen
sine elever.
Han har lige klatret fem meter sidelæns på den letteste
af centrets to bouldervægge – uden at man kan høre den
mindste lyd, når tåspidserne rammer grebene på pladerne
af træfinér, som væggen er bygget af. En lavmælt torden
trykker sig ud af væggen, da hans elever skal prøve at gøre
øvelsen efter.
Rammer plet hos Lokale- og Anlægsfonden
’Klatresporten har været i vækst siden 1990’erne, og Fonden
har derfor gjort en indsats for at afhjælpe manglen på gode
faciliteter til klatrerne. Klatrecentret i Gellerupbadet er utroligt godt tænkt, da et nedlagt stykke spildplads bliver genudnyttet og får nyt liv. Den slags idéer rammer plet i forhold til
Lokale- og Anlægsfondens formål’, lyder den glade vurdering af klatrecentret fra Torben Frølich, direktør i Lokale- og
n
Anlægsfonden.
Gellerup Klatrecenter
Pris 5,2 mio. kr.
Fondens støtte 1,2 mio. kr.
Areal 543 m2
Bygherre Århus Kommune
Arkitekt Pluskontoret Arkitekter

3

Klatrecentret i Gellerup byder på både høje klatrevægge
og bouldervægge til sidelæns klatring. Ved indgangen er
det gamle skilt fra Gellerup Svømmebad bevaret som et
minde om tiden før klatrernes indtog.

07

projekt

>>>>Lad
GRØN ENERGI
GIVER
stenene
- BÆREDYGTIGT IDRÆTSBYGGERI

bæredygtighed med frihed
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Der er i disse år stor fokus på miljøområdet ikke
mindst indenfor byggeriet. Fondens vision og
bidrag er at tænke bæredygtigheden ind som et
nyt, kreativt afsæt til formgivning og udtryk.

Af Bo Vestergård Madsen, analysechef
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Thomas Ziehe, en anerkendt, tysk kulturforsker, har i sit forfatterskab bl.a. skrevet om frigørelsesprocesser og kroppens
rolle heri. Under et foredrag i Danmark fortalte han engang,
at han udover at undervise og skrive bøger også fandt stor
glæde i at danse, hvilket han havde gjort det meste af sit
liv. Thomas Ziehe anvendte dansen som billede på, hvordan
friheden – eller frigørelsen – kan praktiseres. En underviser
havde bedt holdet gå ind på dansegulvet og danse ’fuldstændigt frit’. Ifølge Thomas Ziehe blev han og de andre dansende
akavede og faldt hurtigt tilbage til de bevægelsesmønstre og
koreografier, som de var vant til. Underviserens idé om at
’frigive’ deltagerne og dermed lade noget nyt spire frem faldt
tilsyneladende på jorden.
Men det var kun et skridt på vejen, for nu bad underviseren
dem igen danse fuldstændigt frit med sig selv og hinanden.
Der var kun én eneste begrænsning: højre fod måtte ikke forlade gulvet. Denne ene og enkle begrænsning gav anledning
til en del morskab – nu grinte man ad og med hinanden frem
for at være forlegne og følge konventionerne – men nok så
vigtigt: kreativiteten blomstrede, idet kravet om gulvkontakt
kaldte på produktive løsninger og nye bevægelsesformer, så
dansen kunne udfolde sig.
Bæredygtighed og idrætsfaciliteter
Anlæggelse af idrætsfaciliteter i Danmark byder generelt set
ikke på nytænkning i forhold til kreative, bæredygtige løsninger, og der er kun sporadiske tiltag til fremadrettede strategier. Fonden har udviklet og støttet flere projekter, hvor det
bæredygtige er et centralt element i byggeriet. Her kan bl.a.
nævnes Halmhallen i Humlum og ikke mindst Kulmøllen i Albertslund, der er i støbeskeen. Men idrætsbyggeriet er generelt set bestemt ikke fremme i danseskoen på anlægssiden.
Der er efterhånden formuleret en række miljøkrav, når det
gælder anlæggelse af og drift i bygninger. Disse normer og
påbud har Fonden fra starten naturligvis som et minimum
været meget opmærksomme på i sagsbehandlingen af de
Kulmøllen i Albertslund
Pris 27,5 mio. kr.
Fondens støtte 6 mio. kr.
Areal 2.517 m2
Bygherre Albertslund Kommune
Arkitekt DRZ

enkelte projekter. Her taler vi om og fokuserer på de normer,
der skal opfyldes.
Et af de centrale parametre er energirammen, som blev
indført i januar 2006 i Bygningsreglementet. Energirammen
skal ses som en helhedsvurdering af bygningers samlede
energiforbrug frem for det ensidige fokus på varmeforbruget og omfatter leveret energi til opvarmning, ventilation,
varmt vand, køling og belysning. Der er her tale om en klar
skærpelse af de miljømæssige krav, men der er en væsentlig
udfordring bygget ind i bestemmelsen: Formålet med energirammen er nemlig at sikre et lavt energiforbrug uden at
indskrænke friheden til at formgive. Energirammen er nemlig konstrueret således, at man populært sagt kan skrue op
og ned for de enkelte elementer, så længe den samlede sum
overholder retningslinjerne, den samlede ramme.
Frem for at anskue kravene som noget, man skal underlægge sig og leve op til, kan man i stedet vende formålet
rundt og fokusere på ’friheden til at formgive’ og se rammen
som et afsæt til at formulere nye arkitektoniske bud, der ikke
blot opfylder drifts- og byggetekniske krav, men som skaber
kreative, originale formgivninger og integrerede løsninger.
Fra ord til sten
Hvad betyder så disse ord i praksis? Tag f.eks. solceller. De kan
opstilles på taget i en fornuftig 30-45 graders hældning, men
de kan også tænkes ind i projektet fra starten. Èn af typerne,
de polykrystallinske solceller, kan integreres i f.eks. facader,
så man aktivt udnytter det stærke, blå farvespil, som de for-
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’Kulmøllen’ i Albertslund
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3’Broen’ af BSAA Arkitekter, et af de tre vinderprojekter i Fondens arkitektkonkurrence ’Nyt liv i gamle
haller’, viste et bud på, hvordan regnvandsopsamling
kan udnyttes kreativt til et fascinerende indgangsparti
med små søer og stiforløb.

skellige krystalretninger i cellen giver i samspil med lyset.
Eller tag de amorfe solceller, som er en form for tyndfilm,
der kan bøjes og formes alt efter fantasi og sammenhæng
– måske i en kunstnerisk gestaltning eller som et vigtigt element i selve bygningens krop.
Eller tag projektet ’Broen’, et af vinderprojekterne i Fondens ombygningskonkurrence for haller, hvor regnvandsopsamlingen – og dermed genbruget – er kreativt udnyttet til
at skabe et fascinerende indgangsparti i form af små søer
og stiforløb.
Eller udnyt de idéer om at lade sig inspirere af naturen
selv på energiområdet. Her har bl.a. forskeren Jay Harman
arbejdet med at overføre bl.a. dyr og planters ”løsninger” til
bygninger og teknologiske installationer. Han har f.eks. konstrueret en pumpe af stål på størrelse med et stort vandglas.
Formen er inspireret af en plantes indre pumpende rør og
bruges i dag i Californiens vandtanke, hvor den kan skabe
så stor rotation – udelukkende ved hjælp af strøm fra et almindeligt stik – at den kan erstatte de hidtidige pumper på
størrelse med en personbil ✱. Billedligt kan tanken beskrives
ved at forestille sig, at en vindmølles vinger skal se ud som
en flues…
I forhold til idrætsområdet er det tankevækkende, at kroppens indretning og bevægelsesformer, ja kort sagt vores
indre økologi ikke har inspireret og afspejlet sig mere i den
ydre, i bygningernes krop. Her ligger en utrolig spændende
udfordring fremover.
Fonden byder op til dans
De indledende danseøvelser kan overføres til den måde,
hvorpå Fonden tænker bæredygtighed. Vi lægger vægt på
arkitektonisk formgivning, hvor de bæredygtige tiltag er et
resultat af progressive idéer. Fonden er desuden opmærksom

på den spændvidde, der ligger i ’bæredygtighed’. Miljøtiltag
er nemlig ikke kun et spørgsmål om fysisk bæredygtighed,
men også om økonomisk og social bæredygtighed, og de skal
gerne følges ad. Frem for at producere ’passivhuse’ skal der
udvikles ’aktivhuse’, som både på driftsiden, menneskeligt og
energimæssigt skaber balance – helst overskud! Fonden vil
derfor fremme bæredygtigt byggeri, der bidrager til et nyt
formsprog og understøtter en aktiv kropskultur. Det skal bl.a.
ske ved:
- At undersøge tiltag og løsninger indenfor
		 miljøområdet, nationalt og internationalt
- At videregive inspiration til kommende projekter
- Selv at igangsætte udviklingsprojekter indenfor området
- I særlig grad at støtte projekter, der kommer med
		 originale bud på sammenhængen mellem bæredygtighed
		 og et særligt, arkitektonisk formsprog.
En bevægende dans…
Gerlev Idrætshøjskole indviede i 1988 et nyskabende bevægelseshus, der var et opgør mod det traditionelle, firkantede
idrætsrum. Ved grundstensnedlæggelsen fremsagde forstanderen, Ove Korsgaard, et digt, han havde skrevet til lejligheden. Det sluttede således:
Gid huset må stråle
og stenene danse
en bevægende dans.
Et smukt billede. ”Lad stenene danse” – det passer godt til
n
Fondens vision på dette område.

Senere på året udkommer bogen ”Energiske faciliteter”, som
handler om bæredygtighed i idrætten og kulturens byggeri i
Fondens skriftrække. Læs mere om Fondens skriftrække på
adressen www.loa-fonden.dk/publikationer/boeger
✱ Berlingske Tidende, 24.04.09 s. 22
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5På facaderne på Højbo i Århus ses, hvordan solceller
kan udnyttes som et arkitektonisk virkemiddel.

>> Mange penge at spare

i idrætshaller
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent
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En reduktion på bare 10 % af energiforbruget i samtlige større danske
idrætshaller vil betyde en samlet besparelse på 30-50 mio. kr. om året.
Der er endnu ikke foretaget en omfattende undersøgelse af,
hvor stort energiforbruget er i de danske idrætshaller – og
hvor meget der kan spares ved en markant nedsættelse af
det. Kuben Management, der arbejder med projektudvikling
og byggeri, vurderer, at der er stort potentiale for at spare
på energien og dermed miljøbelastningen og idrætshallernes udgifter.
’Der er omkring 1.500 idrætshaller i Danmark, når man
ikke medregner de mindre idræts- og gymnastiksale. Mange
af dem er opført i perioden fra 1960 til 1980 og kan mange
steder være både nedslidte og utidssvarende. Deres alder og
datidens byggeskik peger på et stort energiforbrug og dermed et betydeligt potentiale for besparelser. Efter vores opfattelse kan en reduktion på 10 % af energiforbruget i samt-

lige anlæg give en besparelse på 30 til 50 mio. kr. om året’,
siger chefkonsulent Søren Garde fra Kuben Management.
100 mio. om året i Sverige
En undersøgelse af elforbruget i svenske idrætshaller viser,
at energiudgifterne kan sænkes med 100 mio. kr. om året.
Det er dog vigtigt at bemærke, at de svenske idrætshaller er
storforbrugere af strøm, da de blev bygget på et tidspunkt,
hvor strøm var meget billigt i Sverige. Men ser man på Kuben Managements beskrivelse af et typisk større projekt til
sænkning af energiforbruget i en dansk idrætshal, der giver
en besparelse på 72.000 kr. om året, og forestiller sig, at det
bliver integreret i 1.000 af de 1.500 danske idrætshaller – så
n
er den årlige samlede besparelse på 72 mio. kr.

Eksempler på energitiltag i en idrætshal
Kuben Management har vurderet investeringsomkostningerne, årlige besparelser og tilbagebetalingstider for en ældre større idrætshal med individuel opvarmning, varmeforbrug på 140.000 kr. om året og et elforbrug på 60.000 kr. om året. Listen skal læses med det forbehold, at der er tale
om en vurdering af økonomien ved enkeltstående tiltag. Nogle af tiltagene vil kunne supplere hinanden, mens andre vil udelukke hinanden.
Forudsætning, ældre anlæg med individuel opvarmning, varmeforbrug 140.000 kr/år, elforbrug 60.000 kr./år
Anslået pris kr.
Udskiftning af delvist nedslidt varmeanlæg med indblæsning til nye radiatorer
(Anlægget nedslidt og skal alligevel udskiftes)

Besparelse/år kr. Tilbagebetalingstid

350.000

30.000

11,7 år

90.000

15.000

6,0 år

Isolering af tag og gavle, hvis det kan lade sig gøre

650.000

40.000

16,3 år

Udskiftning af gamle lysstofrør til nye lavenergirør

60.000

10.000

6,0 år

Forbedring af pumper og automatik, CTS (centralstyring, og optimering)

Optimering, cafeteria/Køkken

20.000

3.000

6,7 år

Nye vinduer til lavenergivinduer i indgangsparti, cafeteria og omklædningsrum

85.000

9.000

9,4 år

Solceller i.f.m. nyt tag (uden nyt tag er det ikke realistisk)

130.000

15.000

8,7 år

Solfanger til varmt vand (kun hvis nyt tag + brug i sommerhalvåret)

65.000

9.000

7,2 år

Jordvarme som supplement til oliefyr

375.000

60.000

6,3 år

Jordvarme som supplement til oliefyr, hvor der opnås aftale om billig el

375.000

85.000

4,4 år

745.000

72.000

10,3 år

Et typisk projekt:
CTS-styring, rumfølere og automatik på strøm, nye lavenergipærer og -lysstofrør.
Nye radiatorer, forbedring i køkken, Genvex.

Det vil kunne skaffe en reduktion på op til ca. 1/3, hvis der også arbejdes med holdningsbearbejdelse og planlægning af brug.

>>Nye tanker
til ny energi
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

tema

Det er ikke kun ved hjælp af solceller og jordvarmeanlæg, at der kan
spares på energien i idrætsanlæg.
Plasticis

kan

erstatte
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kunstigt

frossen is på skøjtebaner, og motionscykler og dansegulv kan udnyttes til at skabe elektricitet.
Dansegulv
Dans og aerobics er ligesom spinning blevet populære idrætsgrene i de danske idrætshaller. Det virker oplagt at udnytte
energien fra en motionscykel, men hvem havde forestillet sig,
at man kunne udnytte energien fra et gulv? Ikke desto mindre er teknikken på vej. Der findes allerede i natklubberne
Club Suraya i London og The Sustainable Danceclub i Rotterdam eksempler på dansegulve, der kan udnytte gæsternes
bevægelser til at skabe energi nok til at drive et lysshow. I
fremtiden bliver den slags gulve måske et naturligt valg, når
dansesale og aerobiclokaler skal indrettes, så de kan medvirke til at skabe elektricitet i de danske idrætshaller.
Plasticis

Motionscykel

Lokale- og Anlægsfonden har støttet langt størstedelen af
de udendørs skøjtebaner, der igennem årene er dukket op
på torve og pladser i byer over hele landet. I fremtiden vil
Fonden dog kun støtte udendørs skøjtebaner, der bliver anlagt med plasticis. Det skyldes, at nedkølingen af vandet på
skøjtebanerne er ekstremt energikrævende. Samtidig er kvaliteten af plasticis nu ved at nå et niveau, hvor der ikke er
langt til rigtig is. I Helsingør og Roskilde har man i den netop
overståede vinter budt de skøjteglade borgere på baner af
plastic. Endelig er der perspektiv i, at skøjtebaner af plastic
kan bruges hele året rundt. Den klassiske vintersport er altså på vej til at blive en aktivitet, der også kan dyrkes på en
solrig dag i juli. I Sverige er der allerede anlagt plasticis på
indendørs træningsbaner til ishockey, og på længere sigt vil
den rigtige is sandsynligvis blive fortrængt af plasticis også
i indendørs skøjtehaller, der sammen med svømmehaller er
de mest energislugende idrætsanlæg.

Den dansk udviklede motionscykel eTenzor fra ePower Technology har et energioverskud på 50 procent. Der arbejdes
på at kunne overføre den energi til elnettet, så motionscyklisterne i en spinningtime ikke kun holder sig i form, men også
medvirker til at producere elektricitet til fitnesscentret eller
idrætshallen. Energien kan også bruges målrettet til at drive
ventilationsanlægget i spinninglokalet eller til belysning.
Udviklerne bag eTenzor-cyklen
har brugt over 30 mio. kr. på
at udvikle motionscyklen, der
allerede er i brug forskellige
steder i landet. Indtil videre
bruges motionscyklens
energiskabende evner
dog alene til at producere
elektricitet til at drive motionscyklens indbyggede
computer.
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>>Elproducerende

diamant
Den lille by Fynshav på Als er på vej med et halprojekt,
der vil bringe Danmark i spidsen indenfor bæredygtigt
kultur- og idrætsbyggeri.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Fynshavs bæredygtige kultur- og idrætscenterprojekt er resultatet af en lokal tro på mulighederne i at kombinere smuk
arkitektur med det lavest mulige energiforbrug og størst
mulige udnyttelse af alternativ energi. Helt ny teknologi bliver taget i brug for at nå det mål.
Enestående lysreflektorer
Centret får navnet ’Diamanten’ på grund af de enestående
lysreflektorer, der bliver placeret som vartegn på centrets
tag af transparent sejldug. I alt seks lysreflektorer, der ligner
diamanter i udseende, vil bringe naturligt lys ind i centret.
Der er tænkt nyt i forhold til særlige luftindtag til naturlig
ventilation. I den almindelige og energikrævende ventilation,
der er den gængse løsning i en idrætshal, ’flyttes’ den brugte
luft ud af hallen ved hjælp af varm luft, der mekanisk blæses gennem hallen. Med luftindtagene i Diamanten bliver der
skabt en varmegenvinding af den varme luft, der bortventileres fra hallen. Den varme luft bliver omdannet til varmt vand,
der genbruges.

Bliver elproducent
Taget af sejldug, der kommer til at ligne syv hvide pyramider,
bliver også forsynet med en type solceller, der både fungerer
dekorativt og vil producere strøm til Diamanten. Diamantens
bestyrelse håber, at solcellerne en dag vil kunne producere
mere energi, end kultur- og idrætscentret kan bruge. Hvis
det sker, vil Diamanten blive en energiproducent, der kan
sælge strøm til energiselskaberne og tjene penge på den
bæredygtige tankegang bag projektet.
Solfangere på tagkonstruktionen vil på mere traditionel
vis sikre centerets behov for varmt vand, og varmeforsyningen kommer fra den seneste generation indenfor jordvarmeanlæg.
Brændselsceller og LED-dioder
En lang række andre energitiltag er på tegnebrættet, såsom
udnyttelse af brændselsceller, der omskaber naturgas til
elektricitet samt kunstbelysning ved LED-dioder. Diamanten
vil blive forberedt til diodebelysning og kan på den måde
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Manglede fantasi
Under Diamantens energifokuserede tagkonstruktion og
bæredygtige ambitioner finder man Fryndesholmhallen. En
typisk idrætshal fra 1970’erne bestående af en håndboldbane, omklædningsrum og cafeteria. Da hallen trængte til
en ombygning, kom den lokale idrætsforening NSU i kontakt
med både Center for Idræt og Arkitektur og Lokale- og Anlægsfonden. Oprindeligt var tanken i Fynshav at bygge en
almindelig ekstra hal på grund af pladsproblemer.
’Vi fandt ud af, at vi slet ikke havde behov for en ekstra
hal. Vi havde bare ikke fantasi til at tænke længere end det.
Vi blev inspirerede til at gå meget længere, og da vi var nogle stykker i bestyrelsen, der til daglig arbejder med miljø og
energiområdet, fik vi mulighed for at inddrage vores faglige
interesse og kompetence i projektet’, fortæller Bo Jonø.
Noget helt rigtigt
Folkene fra Fynshav gik sammen med arkitekt Chris Thurlbourne fra Stuff ApS og det rådgivende ingeniørfirma Søren
Jensen. I fællesskab med konsulenterne fra Lokale- og Anlægsfonden er der skabt et vellykket, bæredygtigt og energirigtigt kultur- og idrætscenter, der peger mange år frem i
tiden.

Kultur- og Idrætscenter i Fynshav
Pris 35,5 mio. kr.
Fondens støtte 7,4 mio. kr.
Areal 3.000 m2
Bygherre Den selvejende institution Kultur- og Idrætscentret i Fynshav
Arkitekt Stuff ApS

’I Fynshav har de fået fat i noget helt rigtigt. Der bliver tale
om et mønstereksempel indenfor miljøvenligt byggeri, og jeg
håber, at mange andre kommuner og halbestyrelser vil lade
sig inspirere af Fynshavs mod til at tænke nyt og skabe en
helhed af arkitektonisk kvalitet og bæredygtig tankegang‘,
siger Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, om
n
projektet.

tema

skifte til kunstigt lys fra dioder i samme øjeblik, dioderne udvikles til en kvalitet, der svarer til glødepærers. LED-dioder
vil betyde en halvering af energiforbruget på kunstig belysning.
’Selv om det første spadestik endnu ikke er taget, forventer vi, at Diamanten står klar allerede til næste år. Til den
tid bliver Diamanten det første kultur- og idrætscenter, der
lever op til niveau 1 i Bygningsreglementets lavenergiklasse
for erhvervsbyggerier gældende fra 2015’, fortæller projektets tovholder, Bo Jonø.
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>>Indbygget
bæredygtighed
Der findes ikke mange eksempler på bæredygtige idrætshaller i verden. Et af dem er Odenwaldschules idrætshal, der er bygget ind i en
skråning for at give minimalt varmetab.

Af Bo Vestergård Madsen, analysechef
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Vundet flere priser
Idrætshallen har yderligere en række bæredygtige tiltag såsom genbrug af regnvand og solopvarmet badevand. Hallen
har vundet flere nationale og europæiske priser for den markante trækonstruktion.
Arkitekterne fra Plus+ Bauplanung har formået at skabe
en hal, der både er bæredygtig og integreret i omgivelserne.
Formgivningen muliggør et unikt lysindtag, og de gennemgående, lyse træmaterialer gør bygningen venligt stemt for
både mennesker og natur. Inde i hallen ser man direkte ud i
trækronerne gennem den store glasfacade. Solfangerne på
den ene gavl er ikke gemt væk, men er placeret som flade altankasser. Det smukt buede og begrønnede tag brydes nænsomt af en aflang glaskasse, der er en enkel og god løsning,
der både rummer en hejsefoldevæg og indfanger naturligt
ovenlys, uden at det blænder indvendig. Om aftenen lyser
glaskassen op og ligger som en flot kile i landskabet.
Et inspirerende bud
Oprindeligt var idéen, at det kuperede landskab ovenfor
idrætshallen skulle ’fortsætte’ ud over hallen, således at
taget blev til endnu en lille bakke i det storslåede naturpanorama. Men da kosteleverne fra Odenwaldschule brugte
bakkeskråningen ovenfor hallen til skiløb om vinteren, blev
skolens ledelse bange for, at taget ville blive til et skihopsted. Det ville ellers have været nyskabende! Men selv uden
skihopfunktionen er idrætshallen ved Odenwaldschule et
inspirerende bud på en grøn, integreret facilitet, hvor bæredygtighed ikke kun er op ad bakke – den er en del af bakken.
n


tema

Lidt udenfor Heppenheim ved Heidelberg i Tyskland ligger
en idrætshal, der er lidt ud over det sædvanlige. Den bæredygtige idrætshal føjer sig bogstaveligt talt ind i det kuperede landskab som en del af Odenwaldschule, en berømmet
kostskole.
Idrætshallen er bygget ind i en bakkeskråning. Ikke kun
for at smelte ind i de grønne græsbølger i landskabet, men
også for at sikre et minimalt varmetab ved at have et lille udvendigt overfladeareal. Den del af hallen, der vender sig mod
omverdenen, er beklædt med glas mod syd og vest. På langsiden af hallen samler en glasfoyer varme fra vinduespartierne. Varmen bruges som et led i den naturlige ventilation
af idrætshallen. En ventilation, der drives af solcelleenergi,
uden at der tilføres strøm udefra.

s:teCph’s bud på en spejderlejr med
åbne glaspartier mod Roskilde Fjord.
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>>Flotte bud på det 21. århundredes

spejderlejr
Fire arkitektvirksomheder fik i foråret chancen for at
komme med deres bud på fremtidens spejderlejr til FDF
Hvidovre. Resultatet blev fire spændende forslag med fokus på arkitektonisk kvalitet og fleksibel indretning.

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Da spejderhytten Ingeborg ved Roskilde Fjord brændte ned
i sommeren 2008, stod FDF i københavnerforstaden Hvidovre pludselig med en brandtomt på et naturskønt område
i St. Havelse. Ingeborg havde siden 1989 været FDF Hvidovres tilflugtssted langt væk fra storbyen og samtidig været et
populært sted at leje sig ind for institutioner og borgere i
Halsnæs Kommune.
Den aktivitet skulle fortsættes, og FDF Hvidovre besluttede sig for at opføre Ny Ingeborg. En moderne og tidssvarende spejderlejr, der kan stå som et fyrtårn for spejderlejre
i det 21. århundrede.
Fire arkitektvirksomheder blev indbudt til at komme med
forslag til den nye spejderlejr. Det bud, der passede FDF Hvidovre bedst, ville blive udpeget til at blive det nye Ingeborg.
Lokale- og Anlægsfonden tog del i konkurrencen som rådgivere for FDF Hvidovre.
På de næste sider præsenteres de fire spændende bud,
der også kan bruges til inspiration for andre spejdergrupper,

der overvejer at gå nye veje, når der skal opføres nye faciliteter. FDF Hvidovre valgte at gå videre med forslaget fra
aart A/S.
aart A/S
aart A/S ønskede med deres forslag at skabe en lejrbygning
med udsigt og kontakt til fjordlandskabet fra alle rum i spejderlejren. Samtidig bliver kontakten mellem inde og ude tilgodeset mod alle fire verdenshjørner. Bygningen inviterer til
brug fra alle sider, ude og inde, oppe og nede, hele døgnet,
året rundt. Arkitekterne har lagt vægt på at sikre maksimal
fleksibilitet og optimale lys- og udsigtsforhold. Alle opholdsog soverum har direkte udgang til overdækkede udearealer,
så indendørs og udendørs aktiviteter kan flyde naturligt sammen. Der er samtidig tænkt energivenligt med opførelsen af
et klatretårn lidt væk fra hovedbygningen, som kan påmonteres solceller, der kan integreres i driften af et eksisterende
jordvarmeanlæg og øvrigt elforbrug i spejderlejren.

3
aart A/S deltog med et forslag
med vægt på maksimal fleksibilitet
og optimale lys- og udsigtsforhold. Klatretårnet lidt væk fra
hovedbygningen kan påmonteres
solceller og dermed integreres
i spejderlejrens elforbrug.
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3
Sophus Søbye Arkitekters
forslag med et snegleformet
hus omkring et indre gårdareal.
I forslaget udnyttes taget over
sovefløjen til opholdsareal.
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Sophus Søbye Arkitekter
Sophus Søbye Arkitekter gjorde sig bemærket med et snegleformet hus med et indre gårdareal kaldet basecamp, der vil
blive spejderlejrens mødested og pulserende hjerte. Der er
tænkt i stor rumlig fleksibilitet. F.eks. kan den centralt beliggende spisestues facadepartier åbnes mod gårdarealet og
Roskilde Fjord og dermed skabe et stort rum, der forbinder
ude og inde. Forslaget udnytter taget over sovefløjen aktivt
ved at bruge det som et stort opholdsareal og tagterrasse
med udsigt over grunden og aktivitetsplænen øst for bygningen.
s:teCph
s:teCph tegnede et forslag med mindre åbninger ind mod
landsiden af grunden, mens den nye spejderlejr fremstår
mere åben med større glaspartier mod fjorden. De store
glaspartier trækker lys ind i bygningen og formår samtidig
at smelte inde og ude sammen. Det centrale rum i forslaget

er hallen med direkte adgang til spisesal, pejsestue, fordybelsesrum, aktivitets- og grupperum samt soveafdelingen.
Netop soverummene er tænkt meget fleksibelt. De gør op
med de traditionelle sovesale, som de kendes fra ældre spejderlejre, og skaber mulighed for at tilpasse rummene. Hvert
soverum er i udgangspunktet tiltænkt fire eller seks overnattende. Men rummene er indrettet med fleksible køjesenge,
der enten kan klappes op mod væggen eller rulles til side
– derudover kan en foldevæg skydes til side. Derved skabes
rum, der har plads til 12 overnattende og får en størrelse, der
gør, at de kan bruges til andre formål end overnatning. Det vil
i forslaget være muligt at integrere solfangere i forbindelse
med ovenlys på tagfladen samt bruge regnvandsopsamling
til genanvendelse i toiletter og ved vanding af udearealerne.
NOBEL arktiekter a/s
NOBEL arkitekter a/s har skabt et forslag, der akitektonisk
er bygget op af flere bygningsmæssige elementer samlet om
en fleksibel aktivitetszone, som ophæver grænserne mellem
ude og inde. Et stort tag samler de enkelte bygninger og uderum i en helhed. Et særligt træk i forslaget er, at den i høj
grad er tænkt i ’børnehøjde’, hvilket bemærkes i placeringen
af vinduerne og proportioneringen af de enkelte rum. Der
er tænkt energivenligt og bæredygtigt, og ud over det eksisterende jordvarmeanlæg foreslås det at etablere en minivindmølle, solvarmeanlæg på taget og regnvandsopsamling.
n

3
s:teCph’s forslag med hallen som et centralt rum,
der giver direkte adgang til de andre rum i spejderlejre.
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NOBEL arkitekter a/s deltog med
et forslag, hvor der er tænkt i
’børnehøjde’, hvilket bemærkes i
placeringen af vinduerne og proportioneringen af de enkelte rum.

>>Det 21. århundredes

spejderhus
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Det blev aart A/S, som FDF Hvidovre
valgte som partner i opførelsen af
en ny spejderlejr. Arkitekterne fra
aart A/S har allerede i samarbejde
med FDF i Næstved skabt et bud på
et moderne spejderhus.

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

FDF i Næstved indviede i efteråret 2008 et nyt
spejderhus og aktivitetscenter med stort fokus på fleksibel indretning og opbygning. Et
120 m2 stort aktivitetsrum kan opdeles og
ændres ved hjælp af en foldevæg og mobilt
inventar. Rummet vil derfor kunne varieres efter antallet af spejdere eller andre
brugere i huset, og efter hvor pladskrævende deres aktiviteter er. Spejderhusets udformning giver gode muligheder for at sammenkoble inde- og
udeaktiviteter, da de overdækkede
udearealer ofte er omdrejningspunktet for brugen af huset. Ved
siden af spejderhuset har arkitekterne fra aart A/S skabt et
klatre- og legetårn, der rejser sig som et skulpturelt og
samtidig aktiverende vartegn for FDF i Næstved.  n

Billedtekst Billedtekst Billedteks
Billedteks Billedtekst Billedtekstv
Billedtekst Billedtekst Billedteks
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Spejderhus i Næstved
Pris 6,2 mio. kr.
Fondens støtte 1,9 mio. kr.
Areal 500 m2 - heraf 300 m2 uopvarmet
Bygherre FDF Næstved
Arkitekt aart A/S
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Kirke med rum
til idræt og kultur

Med forslaget ’Light Transitions’ blev det Krydsrum Arkitekter, der vandt
den første internationale arkitektkonkurrence om nyt liv i en dansk bykirke.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Siden 2003 har Lokale- og Anlægsfonden haft alternativ
brug af kirker til idræts-, kultur- og fritidsformål som indsatsområde.
’Mange bykirker står tomme og skal måske lukkes. De ligger perfekt i forhold til potentielle brugere og gæster og er
ofte meget stemningsfulde og bevaringsværdige bygninger.
Der er dog stærke følelser forbundet med lukning af en kirke,
og derfor begyndte vi at se på, hvordan tomme kirker kunne
være et sted for både religion, kultur og idræt’, fortæller Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden.

Derfor støttede Fonden sidste år en stor arkitektkonkurrence ’Nyt liv i bykirken’ sammen med bl.a. Center for Idræt
og Arkitektur og Kirkefondet. Konkurrencen skulle samle bud
på, hvordan Gethsemane Kirke på Vesterbro i København
fortsat kunne bruges som kirke, men samtidig åbne dørene
for andre aktiviteter.
Sportsbelægning på kirkegulvet
Vinderen af konkurrencen blev Krydsrum Arkitekter. I vinderforslaget er kirkerummets gulv ryddet for inventar og
beklædt med en sportsbelægning, der muliggør mange forskellige former for idræt og leg. Mest bemærkelsesværdig
er en bevægelig ’performance box’ i translucent glasfiber
med indbygget lys og digitale skærme, der kan køre frem
og tilbage på skinner i kirkerummet i niveau med pulpituret.
Performance boxen kan bruges til både gudstjenester, teaterforestillinger og koncerter. Kirkens uudnyttede loftsrum
tages i brug som bevægelsesrum målrettet aktiviteter som
yoga, tai-chi og kampsport.
Kirketårnet udnyttes som galleri og udsigtspunkt. Der tilføjes et nyt elevator- og trappetårn på bagsiden af det eksisterende kirketårn for at frigøre plads på hver etage i Gethsemane Kirke. De nye trappetilbygninger inddækkes med
facader af glas, glasfiber og solceller. Solenergien vil blive
opsamlet og brugt til at oplyse kirken og Litauens Plads, hvor
kirken ligger, om aftenen.
Det er endnu ikke afgjort, om forslaget vil blive realiseret
i Gethsemane Kirke.
Man kan ved henvendelse til Center for Idræt og Arkitektur bestille arkitektkonkurrencens dommerbetænkning, der
n
præsenterer samtlige indsendte forslag.

25

Krydsrum Arkitekter, der vandt konkurrencen,
modtog en præmie på 200.000 kr.

konkurrence

Lokale- og Anlægsfonden har med 750.000 kr.
bidraget med halvdelen af udgifterne til
arkitektkonkurrencen ’Nyt liv i bykirken’, der blev
udskrevet af Center for Idræt og Arkitektur ved
Kunstakademiets Arkitektskole i København. Bag
initiativet til konkurrencen stod også Dreyers
Fond, Den Folkekirkelige Udviklingsfond, Det
kirkelige budgetudvalg i Københavns Kommune,
Vesterbro Provstiudvalg, Kirkefondet og Bygningskultur Danmark.

Fremtidens
26

idrætskulturhuse

synspunkt

BBP Arkitekter modtog sidste år som de første Idrættens Arkitektpris,
der tildeles af Kulturministeriet. Arkitekt Eva Jarl Hansen beskriver BBP
Arkitekters visioner om fremtidens idrætsarkitektur.
Af Eva Jarl Hansen, BBP Arkitekter

Vores brug af idrætsfaciliteter har ændret sig de seneste 1020 år. I modsætning til tidligere - hvor aktiviteterne primært
var koncentreret om håndbold, badminton og andre boldspil
– er det nu aktiviteter såsom fitness, aerobic, yoga, kampsport og jogging, der er populære. Det betyder, at der er behov for andre idrætsanlæg nu end de traditionelle haller med
en bane på 20 x 40 meter.
Dagslys, åbenhed og transparens
Fremtidens idrætsanlæg bør tilbyde attraktive lyse rumligheder præget af åbenhed og transparens. Der bør være god
kontakt mellem ude og inde (1). Det er vigtigt, at der mellem
de forskellige aktivitetsområder er visuel forbindelse, så de
forskellige aktiviteter kan inspirere hinanden og skabe en
stemning af liv. Rummenes karakter - form og materialer - skal
inspirere til fri leg og bevægelse. Her er store åbne rum til forskellige pladskrævende aktiviteter og mere intime nicher til
pauser og ophold (2). Dagslys er en utrolig vigtig parameter
for at skabe attraktive rum til langt de fleste aktiviteter. Kun
få idrætsgrene (f.eks. badminton) stiller særlige krav for at
undgå blænding, og her kan gardiner regulere lysindfaldet.
Fleksibilitet og multianvendelighed
Et tidssvarende idrætsanlæg skal være fleksibelt og tilbyde
flere typer multianvendelige rum, så der skabes plads til
både det organiserede og det mere uplanlagte. Her skal være
steder til det larmende og udadvendte og til fordybelse (3).
Det kræver, at der tilvejebringes en række rum af forskellig
størrelse og udformning – nogle helt lukkede – andre åbne
– samt en række mellemformer, hvor der er delvis afskærmning visuelt eller lydmæssigt.
Multianvendelighed er et nøgleord, og anlægget skal kunne
danne ramme om andet og mere end idrætsaktiviteter - koncerter, loppemarked, udstilling, aftenskole, kongresser, foreninger mv. (4).
Der skal være plads til både de aktive og tilskuerne, så der
dannes et samlingssted på tværs af kulturer og generationer.
'Den indre byfælled' bliver bydelens mødested, hvor folk har

lyst til at hænge ud og tage et slag bordfodbold eller surfe på
nettet, inden de skal træne (5).
Bæredygtighed og integration
Fremtidens idrætsanlæg er bæredygtige i bred forstand –
økonomisk, socialt og miljømæssigt. De skal tiltrække folk i
alle aldre og af forskelligt køn og etnisk baggrund.
Tilgængelighed bør indarbejdes på alle niveauer lige fra
niveaufri adgang overalt i anlægget til udformningen af særlige omklædningsrum.
En langsigtet grøn profil er nødvendig – både som signalværdi og som konkrete miljømæssige tiltag, der reducerer CO2udslip i forbindelse med forbrug af el, vand og varme (6).
Bygningen og udearealerne
De nye anlæg skal give noget tilbage til omgivelserne. En
alternativ udformning af de nære forarealer og parkeringspladser, så områderne aktiveres i dagtimerne, er oplagt (7).
Asfalterede flader kan f.eks. anvendes til mange formål –
multibane, streetbasket, rulleskøjter, hinkeruder mv., mens
grusflader kan anvendes til boldspil, petanque o.l. Ved enkle
og billige løsninger øges den rekreative brug af udearealerne, så naboerne oplever det nye anlæg som et tilskud til
kvarterets rekreative potentiale (8).
I udformningen af udearealerne bør ligeledes fokuseres på
at skabe liv både dag og aften – sommer og vinter. Det kræver særlig fokus på kunstig belysning og evt. etablering af
overdækkede udendørs aktivitetsarealer til udstrækning efter løbeturen, bordtennis eller udendørs fitness (9).
Samle flere funktioner
For at udnytte faciliteterne i dagtimerne er det oplagt at
integrere daginstitution og fritidsklub i anlægget. Det giver
børnene gode vaner med motion i hverdagen.
Andre funktioner, der med fordel kan tilknyttes, er bibliotek, biograf, bogcafé, mødefaciliteter, bowlingcenter, vandkulturhus mv.
Undersøgelser viser, at hvis funktioner samles, inspirerer de

5 Hørning Hallen, forskellige typer
rum - åben/lukket.

5 Gyngemosehallen – multifunktionelle
udearealer, 1. præmie.

4.

2.
5 Nyboder multihal – det røde gummigulv
fortsætter udenfor.

5 Skibet i Vejle
– tilgængelighed overalt.

5Frederik IX Hallen. Dagslys, åbenhed,
transparens.

5Korsgadehallen har en god akustik også til
koncerter.

5Korsgadehallen – en grøn bakke i byen.

5Nyboder multihal. Boldbur som nyt byrum.

Udbygning af haller
- overdækket udeareal, 1. præmie.

hinanden – der udlånes flere bøger i biblioteket, hvis det ligger i forbindelse med et idrætsanlæg – og omvendt. Forældre, der følger lillebror til træning, kan bruge ventetiden til
fitness, yoga, svømning eller andet (10).
Det er klart for enhver, at motion er en meget vigtig del

af en sund livsstil, og derfor er det en god idé at investere i
forebyggelse af livstilssygdomme og social integration ved
at skabe nogle attraktive idrætskulturhuse, der inspirerer
n
alle til motion og meningsfyldt socialt samvær.
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synspunkt

1.

5 Qaqortoq vandkulturhus
- byens samlingssted, 1. præmie.
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