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FRA SPILDPLADS TIL SPILPLADS
Slaget er begyndt: Leg, latter, boldspil og begejstring eller togstøj, affald, ukrudt og
forfald?
Kampen foregår om det, som i planlæggersprog hedder byens restarealer. Her i Lokale- og Anlægsfonden kalder vi udviklingen ”fra spildplads til spilplads”.
Det drejer sig om de steder, som byerne i mange år har vendt ryggen til. Det kan være
den lille trekantede grund mellem to befærdede veje og togbanen. Det kan være arealet mellem byens sidste industrier og ringgaden. Det kan være den mennesketomme
plads under broen til omfartsvejen eller den planlagte traﬁkkorridor, som alligevel
ikke blev til noget. Her hober skraldet sig op – de smidte indkøbsvogne, de stjålne cykler eller byggeaffaldet - på steder, som kun hjemløse og grafﬁtimalerne vil bruge.
Områderne har i årtier været betragtet som byens spildplads, ingen rigtigt vil være
bekendt. I disse år er der kommet kreativt fokus på stederne, fordi byerne vokser og
fortættes, så der er brug for nye arealer.
I mange bydele lever vi ofte så tæt, at almindelig aktiv adfærd trækker klager. Boldspil,
dans, skateraktiviteter og leg opleves som støj og problemer, når det foregår for tæt
på boliger, butikker eller arbejdspladser.
Og så er idéen jo enkel: Hvorfor ikke bruge de i forvejen støjplagede og lidt øde placerede områder til nye aktiviteter – gøre dem til spilpladser i stedet?
Her i magasinet Tribune præsenterer vi en række gode eksempler fra både Danmark
og udlandet på uattraktive byområder, som har fået liv og vitalitet gennem nye idrætsog fritidsfaciliteter. Forhåbentlig kan de projekter få andre til at se på deres by med
helt nye briller og fokusere på nogle af de områder, som man traditionelt har vendt
ryggen lidt beskæmmende til.
Fra at være det, som man gemte eller ”glemte” at vise frem, når man havde besøgende, kan det måske ende med at blive det, man viser stolt frem – se f.eks. bare
beskrivelsen af den gamle gasværksgrund i Fredericia, der nu er Danmarks største
og ﬂotteste idræts- og kulturlegeplads. Eller det hollandske projekt, hvor det ”sure”
område under en bro nu er blevet rammen om en lang række nye aktiviteter.
De gamle spildpladser venter bare på at blive genopfundet som fremtidens spilpladser. God jagt i din by!
TORBEN FRØLICH
DIREKTØR, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

KANONBÅDSVEJ 12 1437 KØBENHAVN K
TLF. 3283 0330 FAX 3283 0331
mail fonden@loa-fonden.dk www.loa-fonden.dk
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VISION

KNAP HALVDELEN AF DE IDRÆTSAKTIVE KVINDER OG MÆND I DAG PRIORITERER OMKLÆDNINGSFACILITETERNE SOM DET OMRÅDE I DE OFFENTLIGE IDRÆTSANLÆG, DER
TRÆNGER MEST TIL FORNYELSE. OMKLÆDNINGSRUMMET BØR DERFOR ÆNDRE STATUS FRA AT STED, HVOR MAN SKIFTER TØJ TIL AT BLIVE DET SOCIALE OPHOLDSRUM,
DET OGSÅ ER.
AF LAURA MUNCH, KONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Hvem genkender ikke omklædningsrummet med smalle træbænke langs væggen, knagerækker, ﬂiser på gulvet og vinduer i en tynd stribe oppe under loftet. Vandhanen, der er
placeret over den alt for lille håndvask uden mulighed for at fylde
vanddunken, men til gengæld med
garanti for at få våde fødder, når
du tænder for hanen – eller når du
skal på toilettet, som er placeret
ved siden af bruseafdelingen.
Sådan ser det ud i dag, og sådan har det set ud i 70 år. Det traditionelle omklædningsrum, der
har været opført efter den samme
skabelon, siden Skoleloven af 1937
dikterede, hvordan de skulle se ud
i relation til skolernes gymnastiksale.
Det er derfor ikke mærkeligt, at
knap halvdelen af de idrætsaktive
kvinder og mænd i dag prioriterer omklædningsfaciliteterne som
det område i de offentlige idrætsanlæg, der trænger mest til fornyelse.
Den udvikling, der ellers har
været gennem tiden i arkitektur,
funktionalitet, materialer og brugernes behov, er aldrig nået ind i
omklædningsrummene. Nu må det
være på tide, at også den del af
idrætslivet bliver opdateret.

NYE AKTIVITETER
Minimum to omklædningsrum og et dommeromklædningsrum er normalen i de offentlige omklædningsrum. Opdelingen følger behovet for turneringsholdsport, der har konkurrencen som det styrende element.
Men aktivitetsbilledet har ændret sig. Det er langt fra alle
idrætsaktive, der har brug for den konkurrencebaserede
skabelon. De blødere bevægelsesaktiviteter som gymnastik,
aerobic, dans og yoga fylder godt i landskabet, særligt når
der kastes et blik på kvindernes foretrukne idrætsaktiviteter.
Det giver mulighed for at tænke i alternativ udnyttelse af de
kvadratmetre, der afsættes til omklædning.
Funktionelt kan en underopdeling af rummet i nicher eller
mindre skabsgrupper skabe de til tider nødvendige privatzoner, en nytænkning i møblement og indretning kan højne
komforten, anvendelse af rengøringsvenlige materialer og
en æstetisk vilje kan være med til at gøre omklædningsrummene tidssvarende og mere hygiejniske. Nye rumlige afgrænsninger med overgangszoner mellem ude og inde kan
imødekomme behovet for den fælles sodavand i solen efter
træning og inden badet.
ET SOCIALT OPHOLDSRUM
Brugerne betoner et behov for fornyelse, ikke blot på grund
af behovet for rengøringsvenlige materialer samt en tidssvarende æstetik og komfort, men i særdeleshed også fordi omklædningsrummet er det sted, hvor sociale arrangementer
planlægges på tværs af håndklæder og shampoo, og hvor
dommertjanser og kørelejligheder fastlægges under bruseren. Derudover understøtter selve omklædningssituationen
den intime snak om krop, venner, veninder og kærester.
Omklædningsrummet bør derfor ændre status fra at være

Lokale- og Anlægsfonden ønsker sammen med interesserede bygherrer,
foreninger, brugere og arkitekter at udvikle omklædningsrum, der svarer
til nutidens og fremtidens behov.
Interesserede kan henvende sig på fonden@loa-fonden.dk
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en rå rationel og hyperfunktionel skiftezone til at anerkendes som det sociale opholdsrum, det også er:
”… og når man er færdig, så skal man lige have tid til at
snakke lidt, også ude i badet, og så skal man have et dejligt
langt bad og helst i sauna og snakke færdig, og så er det en
god træning. Og så er man bare i godt humør”. (Pilotundersøgelse, Lokale- og Anlægsfonden, 2005).
En nytænkning af omklædningsrummet er bare et af de offentlige idrætsanlægs mange potentialer for at afpasse faciliteterne efter nutidens motions- og idrætsvaner. Et sted hvis
vigtighed ikke må underkendes. Det er fortsat indbegrebet
af den danske idræts- og fritidspolitik, at vi ved et sundt og
aktivt fritidsliv møder hinanden og har oplevelser sammen. ■

■

■

■

De idrætsaktive voksne mener, at omklædningsfaciliteterne er det område i de offentlige
idrætsanlæg, der trænger mest til fornyelse. Således prioriteres en fornyelse af omklædningsfaciliteterne af 42 % kvinder og 41 % af mænd. Til sammenligning følger på andenpladsen en
fornyelse af idrætsrummet, der prioriteres af 27 % kvinder og 28 % mænd.
54,5 % kvinder og 64 % mænd angiver det sociale samvær som en motivation for fysisk aktivitet. Meget tyder på, at for kvinder ﬁnder meget af det sociale samvær sted i forbindelse med
omklædningen før og efter aktiviteten.
Rengøringsniveau/hygiejne vægtes højt i forbindelse med valg af aktivitetssted. 52,2 % af
kvinderne vægter rengøring og hygiejne meget højt, mens 37,6 % af mændene vægter det
højt.
Tal fra undersøgelsen, Kvinder og Mænd i Idrættens Rum, Syddansk Universitet i samarbejde
med Lokale- og Anlægsfonden, 2006
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Dorte Mandrup Arkitekter.
Illustration fra ‘Arkitektur, Kvinder
og Idræt’, Lokale- og Anlægsfondens skriftrække nr. 13, 2007.
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HAVHEKS

DER TRÆKKER FOLK TIL

BUNDS

PROJEKT

EN HAVHEKS PÅ BUNDEN AF ØRESUND SKAL TRÆKKE DYKKERE TIL AMAGER
STRANDPARK. HEKSEN ER 200 METER LANG OG UDSTRÅLER EVENTYR.
AF TORBEN FRØLICH, DIREKTØR, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Amager Strandpark har fået sig en havheks. Hun er 200 meter lang, ligger på ﬁre meter dybt vand i Øresund, men er slet
ikke skræmmende. Tværtimod tiltrækker hun både sommer
og vinter gæster, som helt bogstaveligt er klar til at dykke
ned i hendes skød. Havheksen er nemlig Strandparkens undervandslandskab for dykkere og snorklere.
Hun startede egentlig sit liv som et skibsvrag. Det var
Amager Strandpark I/S’ første idé at sænke et skib til glæde
for dykkerglade strandgæster. Da kunstneren Gitte Bjørn og
arkitekten Lene Jensen i 2005 ﬁk projektet i hænderne, opstod Havheksen af deres arbejde.
Det er tre lange stenrev, som former hendes hale. En række buer af metal, man kan dykke igennem, danner ledelinjer
mellem stenrevene. En undersøisk metalskulptur udgør hendes navlepiercing. Længst mod nord kan dykkerne udfolde
sig på Havheksens ’bryster’ - to høje, cirkulære stenrev, der
gennemskæres af rør, som man kan dykke igennem. De enkelte dele af banen er med kran fra et skib blevet placeret
på de helt rigtige steder ved hjælp af avanceret computerteknologi.
Dykkerbanen kan bruges allerede nu, men vil - når 2. etapes vandskabsbearbejdning er færdig - også kunne ses fra
de mange lettende og landende ﬂy som en smuk skulptur
på bunden af Øresund. Hun vil udstråle eventyr, hvad enten
man tænker på havhekse eller havfruer.

SIKKERHEDEN I TOP
Det lyder enkelt at anlægge en havheks, når først tanken er
tænkt. Men for alle parter, der har støttet projektet (se faktaboksen), har det været afgørende, at sikkerheden var i top for
en legeplads, der ligger 4 meter under vandet. Derfor er banen
godkendt af en lang række vigtige parter: Kystdirektoratet,
Søfartsdirektoratet, Dansk Sportsdykker Forbund, Amager
Strandparks ansvarshavende livreddere og Rådet for Større
Badesikkerhed. En enkelt gruppe brugere af Havheksen har
dog ikke haft sikkerhedsproblemer. Projektet er konstrueret,
så der også er skabt gode levesteder for både dyre- og plantelivet. Som alle dykkere og snorklere ved, giver et righoldigt dyre-, plante- og ﬁskeliv de største dykkeroplevelser.
Stenrevene i Havheksen er opbygget, så hullerne mellem stenene danner gode levesteder for ﬁskeyngel og smådyr. Samtidig skaber stenene grobund for planter, muslinger og andre
skaldyr. De har deres plads i fødekæden og tiltrækker derfor
større ﬁsk og forskellige typer fugle. Det liv er så småt på vej nu.
En af de første anmeldelser af banen lyder: ”Jeg var ude
og dykke på jeres dykkerbane i går og må sige, at det var et
rigtigt ﬁnt dyk. Og det skal jo nok blive endnu bedre i takt
med, at det marine dyreliv koloniserer de nye strukturer.”
Amager Strandpark har for alvor fået ﬂere beboere og bru■
gere.

REGLER FOR HAVHEKSEN
■

■

■

■

Al benyttelse af dykkerbanen foregår på eget ansvar.
Flaskedykkere skal sætte dykkerﬂag, når de benytter banen.
Dykkerbanen er designet til ﬂaskedykkere. Snorkeldykkere og fridykkere
kan benytte banen med omtanke.
Hav altid respekt for strøm, bølger og vindforhold. Overvurder ikke
dine egne evner. Svøm mod land, hvis du bliver træt.
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HAVHEKSEN
Pris 1. etape kr. 1.522.000
Fondens støtte kr. 263.000
Københavns Kommunes Byudviklingspulje
kr. 709.000
Amager Strandpark I/S kr. 550.000
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>>SPILD
ELLER
SPIL

AF TOM ERIK KAMPMAN, JOURNALIST

SPILDPLADS KAN FÅ NYT LIV VED AT BLIVE BRUGT TIL NOGET HELT
ANDET END OPRINDELIGT TÆNKT. PÅ DEN MÅDE KAN SELV EN TIDLIGERE LOSSEPLADS BLIVE ET SAMLINGSSTED FOR BÅDE IDRÆTSOG KULTURAKTIVITETER.
På Stige Ø i Odense tårner affaldet sig op. Øen er gennem 27
år blevet brugt af Odense Kommune til at deponere affald,
og de massive dynger har skabt et bakkelandskab blot seks
kilometer fra Odense by.
Det er dog ikke affald, der falder i øjnene, når Odenses
borgere kigger mod øen. For 13 år siden besluttede Odense
Kommune nemlig at nedlægge lossepladsen, da den var blevet et problem for miljøet.
I stedet blev der overalt på øen lagt en meter jord oven
på affaldet, overﬂadevandet bliver kontrolleret og ledt bort,
ligesom gas og forurenet regnvand bliver opsamlet fra lossepladsen.
”Før Stige Ø blev en losseplads, var den faktisk et populært udﬂugtsmål for Odenses borgere, da den kun ligger seks

kilometer fra centrum. Senere blev Stige Ø så omdannet til
losseplads, og da den ikke længere kunne fungere som det,
var det blevet et område, der lå som en torn i øjet for kommunen”, fortæller Birthe Papsø, som er programchef i Odense Kommune.
Derfor udskrev kommunen for to år siden en arkitektkonkurrence, der kunne omdanne lossepladsen til et rekreativt
fritids- og naturområde.
Odense Byråd har afsat 15 millioner kroner til projektet,
der starter i år og inden for de næste år skal omdanne den
tidligere losseplads til et område med mulighed for at køre
på rulleski eller mountainbike i kuperet landskab, dyrke freestyle, spille petanque, boldspil, kigge på stjerner og meget
andet.
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LANDSBYEN IND I STORBYEN
Udnyttelsen af den gamle losseplads i Odense er et eksempel på en tidligere spildplads, som får nyt liv ved at bruge det
til noget andet. I storbyer som Tokyo og New York har det
gennem mange år været en del af byplanlægningen, at idræt
og kultur bliver tænkt ind i det offentlige rum.
Det drejer sig om de steder, som byerne i mange år har
vendt ryggen til. Det kan være den lille trekantede grund

FORHINDRER DET RENE KLONDYKE
I Odense er kommunen i gang med at omdanne de indre havnearealer til et område, der kan rumme idræts- og kulturaktiviteter.
”De indre havnearealer er en vigtig bydel, og derfor kigger vi meget på mellemrummene i området. Det er nemt at
bygge bygninger. Det er meget sværere at skabe nyt miljø
og attraktivt byliv mellem bygningerne, på pladser og promenader. Derfor er det vigtigt at kigge på de bygninger, som 8

TEMA

”Det, der før var en spildplads i kommunen, bliver nu omdannet til et område, der giver ﬂere muligheder for borgerne
i Odense. Der kommer til at være et vidt spekter af oplevelser
fra det rolige naturliv til de mere fysiske aktiviteter som rollespil eller faldskærmsudspring”, fortsætter Birthe Papsø.

mellem to befærdede veje og togbanen. Det kan være arealet mellem byens sidste industrier og ringgaden. Det kan
være den mennesketomme plads under broen til omfartsvejen eller den planlagte traﬁkkorridor, som alligevel ikke blev
til noget. Her hober skraldet sig op, de smidte indkøbsvogne, de stjålne cykler eller byggeaffaldet, på steder, som kun
hjemløse og grafﬁtimalerne vil bruge.
”Mange områder er traditionelt betragtet som byens
spildpladser, der ligger forsømte og ubrugte hen. Men når
folk i disse år ﬂytter til byen, bliver der brug for mere plads.
I mange bydele lever man så tæt, at f.eks. boldspil, rulleskøjter og leg opleves som støj og ballade, når det foregår tæt
på boliger eller arbejdspladser. Ved at udvikle de i forvejen
støjplagede og lidt øde placerede spildpladser til spilpladser for den slags aktiviteter slår vi to ﬂuer med et smæk:
Undgår støjproblemer i boligområderne og skaber plads til
gadeidrætten. Den slags projekter vil vi gerne støtte”, siger
Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden.
René Kural, leder på Center for Idræt og Arkitektektur
mener, at der er sket et opbrud i byerne.
”Tidligere blev den menneskelige bevægelse ikke tænkt
ind i byerne. I industriens byer bevægede mennesket sig i bil
eller bus, og der var ikke tænkt på at placere rum til aktiviteter og udfoldelse. Nu vil folk bruge byerne til noget. De vil
have elementerne fra landsbyen ind i storbyen. Havnebadet
og havnefronten på Islands Brygge i København er et godt
eksempel på det”, siger René Kural, der er centerleder på
Center for Idræt og Arkitektur.
René Kural mener, at kommunerne med fordel kan tænke
aktiviteter ind i livet på eksempelvis metrostationer og lufthavne, hvor mange mennesker venter hver dag.
”Vi bør afkode byen på en ny måde. Det nye i byplanlægning er, at vi skal få det uplanlagte rum i spil. I Finland har
man blandt andet lavet svømmeanlæg i de tiloversblevne
bunkere. Hvis der skulle blive brug for beskyttelsesrummene
igen, kan vandet hurtigt tømmes ud”, fortsætter han.
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6 De støjplagede og øde placerede områder kan med fordel bruges til aktiviteter.

TEMA
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RØD OG GRØN ZONE
Udviklingsansvarlig ved Idrætshistorisk Værksted i Gerlev Legepark, Lars Hazelton, mener også, at der er mulighed for at
bruge kommunernes parkeringshuse og kældre til idrætsaktiviteter, når de alligevel står tomme sidst på eftermiddagen.
”Der ligger store muligheder rundt omkring, hvis man blot
ryster hovedet og tænker anderledes. De ﬂeste parkeringskældre ligger tomme hen sidst på eftermiddagen. I virkeligheden er det alletiders idrætshal, man der har liggende, og
så er den oven i købet oplyst om aftenen. Selvfølgelig kan
man ikke lave idrætsaktiviteter, der går op i luften, men de
lodrette søjler giver mulighed for at arbejde med bander, så
man kan spille hockey, minifodbold eller andet. Samtidig kan
man lave en kravlevæg, hvor man i stedet for at kravle opad

kravler hen ad væggen”, siger Lars Hazelton, der mener, at
der sagtens kan være plads til både biler og idrætsaktiviteter
i parkeringskældrene.
”Man kan lave et system, hvor man har en grøn zone, hvor
man kun kan holde et vist tidsrum af dagen og en rød zone,
hvor man kan holde hele dagen. Jeg synes, at det ligger lige
til højrebenet. Selvfølgelig skal man også arbejde med at lave
nogle tryghedsskabende omgivelser, så det ikke afskrækker
nogle fra at dyrke idræt, fordi stedet virker for skræmmende
og dystert. Der er mange, der klager over, at de ikke kan få
halplads til at lave fysisk træning. I virkeligheden er løsningen lige om hjørnet, for fysisk træning kan man lave hvor
som helst. Vi skal blot have brudt vanetænkningen og i stedet fokusere på mulighederne i det, der allerede eksisterer”,
■
mener Lars Hazelton.

Stige Ø, der tidligere var losseplads i Odense, omdannes i de
kommende år til et rekreativt
fritids- og naturområde.
6

TEMA

bliver tilovers. På den måde hindrer vi også, at der er områder, der bliver det rene Klondyke og udsat for hærværk.
Hvis der kommer liv i de forladte bygninger, er det med til
at skabe en samlet kontekst for området og interessant for
tilﬂyttere. På den måde bliver det i sidste ende en gevinst
for området frem for at ende i noget destruktivt”, pointerer
Birthe Papsø.
Arkitekt Stig L. Andersson fra SLA arbejder med byrum i
nye byer og omdannelser af eksisterende miljøer.
”Det betyder meget for et område, når der bliver afsat
plads til for eksempel byrumsidræt. Det betyder, at det bliver til et byrum for en masse mennesker, der kan være der.
Områder, som ikke har den slags muligheder, vil ikke have
den samme form for liv. Hvis mellemrummene i byerne bliver
udnyttet, kommer der fokus på områderne, og andre ting vil
naturligt komme til”, mener Stig L. Andersson, der for fem
år siden var faglig rådgiver på udviklingsprojektet Bedre Byrum. Her blev landets kommuner opfordret til at indsende
idéer til, hvordan man kunne forny det offentlige rum.
”Hvis man for eksempel laver muligheder for at dyrke
idræt på en parkeringsplads, er man med til at samle en
masse mennesker. Parkeringspladsen i sig selv bidrager jo
ikke med noget kulturelt til området. Hvis man sætter nogle
kulturelle eller idrætsmæssige begivenheder stævne på parkeringspladser, vil man få fokus på dets placering, og så får
folk øje på konteksten. På den måde kan området få en ny
opmærksomhed. Det er den måde, der kommer både byliv
og byudvikling på. Det er vigtigt at skabe noget, der gør det
interessant for mennesker at blande sig med hinanden, og
der er byrumsidræt en god katalysator”, pointerer Stig L.
Andersson.
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>>IDRÆT PÅ VEJ

TEMA

BASKETBALL PÅ EN PARKERINGSPLADS,
DANS PÅ EN NEDLAGT LANDEVEJ OG SKATEBOARD I EN GAMMEL TUNNEL. KREATIVITETEN ER STOR, NÅR AKTIVITETER UDEN BIL
INTEGRERES I NYE OG GAMLE TRAFIKANLÆG.
AF JOHAN RASMUSSEN, JOURNALIST

Skateranlægget X Hall er etableret på en kort tilkørselsvej til Bispeengbuen i København. De unge skatere opdagede stedet, som ingen havde
forestillet sig kunne bruges til noget.

3 På parkeringspladsen i Ringe er der, udover de hvide streger til parkering, også
malet streger til en basketballbane, parkering og idræt forenes uden problemer.
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SKATER PÅ AFKØRSEL
Eftermiddagstraﬁkken drøner mod København på Bispeengbuen, og et S-tog skrider hen over taget på skaterhallen X
Hall på kanten mellem København og Frederiksberg. Lyden
af skateboards, der triller ned og op og rundt på siderne af
de store ”skåle” i træ, overdøver dog næsten traﬁkstøjen.
Når skaterne tager en pause eller falder af skateboardet, kan
man dog tydeligt høre, at X Hall ligger klos op ad en af Københavns meste befærdede veje.
Det store skateranlæg X Hall ligger på en kort tilkørselsvej
med betonmure på begge sider, der blev etableret i forbindelse med opførelsen af den store traﬁkåre Bispeengbuen,
der fører traﬁkken nordfra mod København. Området er
klemt inde af masser af traﬁk og larm fra 52.000 biler i døgnet plus en S-togsbane, og de færreste havde drømt om, at
der kunne blive plads til et område fuld med aktivitet. Eta—
bleringen af X Hall kunne dog også kun lade sig gøre, fordi
nogle meget aktive unge skatere ”opdagede” den glemte
tilkørselsvej. Det fortæller den tidligere leder af Kvarterløft
Nordvest og nu udviklingskonsulent i Lokale- og Anlægsfonden, Per Schulze.
”Det var godt set af de unge. Ingen havde brug for stedet,
og alligevel har det en spændende kulisse med larm, traﬁk
og urbanitet over sig. X Hall sætter en tyk streg under, at
mange steder i byen kan bruges til idræt og andre aktiviteter”, siger Per Schulze.
Han mener, at X Hall kan inspirere til at udnytte andre områder og restarealer, som ingen andre interesserer sig for. Og
X Hall viser, at når engagerede unge leder efter et sted til at
skate eller noget andet, kommer de længere ud i hjørnerne
end det etablerede system.
UNDER BROEN
Savner byplanlæggere eller politikere inspiration til at bruge

traﬁkale anlæg på en ny måde, kan de tage til den lille by
Koog aan de Zaan lidt uden for Amsterdam i Holland. Byen
blev i 1960’erne skåret midt over af en syv meter høj motorvejsbro, der førte A8 mod Amsterdam.
”Det var dengang, man var glade for fremskridtet som
motorvejene gav, men man tog ikke hensyn til de mennesker,
som boede i nærheden”, siger arkitekten Kamiel Klaase fra
NL Architects.
I dag samler broen byens borgere frem for at adskille
dem. NL Architects har benyttet broen til at skabe et ca. 400
meter langt overdækket område fuld af aktiviteter. En kunstgruppe har dekoreret en del af de bærende stolper, der er
skateboardfaciliteter, en basketballbane og en fodboldbane,
og der er skabt intime kroge, hvor byens borgere kan sidde.
Vandet fra den nærliggende kanal er ført ind under broen,
så små både kan sejle ind under, og samtidig giver vandets
reﬂeksion en særlig stemning under broen. Der er også blevet plads til et supermarked og parkeringspladser, og det
betyder, at ﬂere forskellige målgrupper benytter sig af det
nye centrale mødested i Koog aan de Zaan. NL Architects
har benyttet sig af rustfrit stål og træ for at skabe en anden
atmosfære, end betonbroen giver.
”Stedet har ændret fuldstændig karakter. Byen er begyndt
at fejre byfester og andre helligdage under broen, og ﬂere
ønsker at åbne butikker i området”, siger Kamiel Klaase.
Han mener, at potentialet for at skabe lignende løsninger
under broer er stor. Da NL Architects skulle ﬁnde inspiration
til at løse opgaven, fandt de kun et enkelt eksempel i Tyskland og nogle få butikker placeret under broer i Japan.
BASKETBALL OG BILER
Parkeringspladser er normalt forbeholdt bilerne. Det er grå
pladser belagt med asfalt eller beton og med nogle lige streger til at markere, hvor du skal parkere. Men på en parkeringsplads i Ringe er der nu også basketballkurve og bander
til fodboldkampe og meget andet. Tanken er, at mens butikkerne har åbent i dagtimerne er parkeringspladsen fyldt op
med biler, men efter fyraften er pladsen støvsuget for biler, og så kan den lige så godt udnyttes til aktiviteter midt
i byen.
Det er landskabsarkitekterne Land +, der ﬁk idéen til at
dobbeltudnytte parkeringspladsen i Ringe. Idéen var et ud af
syv forslag i Realdanias byudviklingskonkurrence om Bedre
Byrum, og forslaget var det eneste, der integrerede byens
biler.
”En by som Ringe er afhængig af at have parkeringsplad- 8

TEMA

Den eneste motion, vi hidtil har fået på vejene, er, når vi
skifter gear eller laver en parallelparkering. Arkitekter og
byplanlæggere er dog begyndt at se muligheder i at bruge
traﬁkale anlæg til idræt, motion og andre aktiviteter. Veje,
broer, tunneller og parkeringspladser er alle eksempler på
steder, der er eller vil blive forandret fra infrastruktur til
idrætsarkitektur.
Langt de ﬂeste veje og broer kan kun benyttes til en ting
– transport af køretøjer, men alligevel er der potentiale i at
presse aktiviteter ind mellem nuværende traﬁkårer eller benytte sig af nedlagte.
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En stor motorvejsbro løber hen over den hollandske landsby Koog aan de Zaan,
men området under broen er blevet forvandlet til byens nye mødested.

TEMA

ser tæt på handelslivet i centrum, og derfor har vi taget udgangspunkt i, at der er biler. Men når butikkerne lukker, er
der en enorm rummelighed på parkeringspladsen, som kan
udnyttes på en anden måde”, siger arkitekt Michael Finke
fra Land +.
Parkeringspladsen bliver oplyst af en kraftig stadionbelysning, der klart signalerer, at der skal spilles, og at der er
plads til aktiviteter. Samtidig har Ringe Kommune lavet en
aftale med politiet om, at det er ulovligt at parkere bilen efter klokken 18.
”Parkeringspladser er kedelige og meget ensartede, og
der er et stort potentiale til at udnytte dem på en ny måde.
Den store udfordring er at få politikerne med på det, for det
er jo endnu ikke så velkendt”, siger Michael Finke.
GRØNT SPORTSSTRØG
Det er meget sjældent, at et stykke vej bliver overﬂødigt,
men det er sket i Herning. Den nye motorvej syd om Herning
betyder, at et stykke på over én kilometer af Vejlevej bliver
overﬂødig. Det koster ca. 2 millioner kroner at fjerne asfalten
og genetablere naturen, men i stedet bad Herning Kommune
Center for Idræt og Arkitektur og landskabsarkitekt Vibeke
Rønnow om at udvikle vejen således, at den kan forvandles
til et ”grønt sportsstrøg”. Hvis visionen lykkes, vil strøget

blive fyldt med rulleskøjteløbere, rulleskiløbere, cyklister og
mange andre motionister, der ikke skal være bange for at
blive ramt af en bil. De vil kunne udfolde sig i smuk natur
med heste og mosen langs med vejen, der går direkte ind til
hjertet af Herning.
Det grønne strøg skal males, der skal skabes lys og andre
ting, der giver tryghed og atmosfære. Centerleder i Center
for Idræt og Arkitektur, René Kural, ser et stort potentiale i
udnyttelsen af vejen ved Herning.
”Der kan laves bazar om søndagen og skabes ”Danmarks
længste idrætsanlæg”, danseinstitutterne kan trække ud i
det fri og benytte vejen, og man kan skabe musikkens dag,
alt sammen for minimale midler”, siger René Kural.
Han har selv boet i Tokyo i Japan, hvor der er store pladsproblemer. Her lukkede myndighederne en indfaldsvej hver
søndag, og så kunne alle bands komme og spille, og det blev
en enorm succes.
”Det er meget sjældent, at et stykke vej bliver overﬂødigt,
så det ville være spændende at prøve idéen af”, siger René
Kural.
Det er endnu ikke afgjort, i hvilket omfang eller om projek■
tet i Herning bliver realiseret.

Kajakpolo er en af de mange aktiviteter, der er blevet
samlet under motorvejsbroen i den hollandske by.

3 Der er blevet lagt et lyst tag henover tilkørselsvejen, der udgør skateranlægget X Hall.
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Kunstnere har været med til at udsmykke det ca. 400 meter lange område
under motorvejsbroen i den den hollandske by Koog aan de Zaan.
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>>BYENS
NYE

FRIRUM

TEMA

I TAKT MED AT DE STORE BYER BLIVER TÆTTERE BEBYGGET, BLIVER DET SVÆRERE AT
FINDE PLADSER TIL IDRÆT OG KULTURELLE AKTIVITETER. LØSNINGEN KAN VÆRE AT
INDDRAGE NOGLE AF BYENS MANGE TAGE.
AF JOHAN RASMUSSEN, JOURNALIST

I Tokyo bliver tagetagerne benyttet til baner til den
store japanske dille futsal.

Sådan kan taget af stormagasinet Magasin du Nord I Købehavn komme til at se ud, hvis det står til arkitektﬁrmaet BIG.
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ET JOMFRUELIGT TERRITORIUM
”Efterhånden som byerne vokser sig større og tættere, udgør tagﬂaden et jomfrueligt territorium midt i en by, som ellers er fyldt til randen”, mener arkitekten, der også peger
på, at sol og luft er fordele ved at benytte sig af taget som
aktivitetsrum.
”Mens gader og pladser ligger i skygge på vores breddegrader, hvor solen er knap og står lavt på himlen, og hvor
det sjældent er så varmt, at man er decideret interesseret
i skygge, så ligger tagﬂaderne altid badet i sol, (når den er
der)”, argumenterer han.
Han var tidligere en del af arkitektﬁrmaet PLOT A/S, som
tegnede et bud på at inddrage stormagasinet Magasin Du
Nords tagarealer. Høje Torv, som forslaget hedder, har et
areal på 3.000 m2 og er tænkt som et offentligt landskab
med bakker og plateauer og ville have København K’s eneste
kælkebakke, hvis det blev realiseret.
BIG har også tegnet det kommende koncerthus Mega
Vega ved det nuværende spillested Vega, og her er der planer om at etablere en kulturtagﬂade med tribuner og andet.
Udnyttelse af tagarealer behøver ikke altid resultere i et
udendørs aktivitetsrum. Sjakket er et værested for udstødte
unge i København og er en blanding af socialt arbejde og
fritidsaktiviteter. For få år siden blev lokalerne, der ligger i to
gamle fabriksbygninger i Københavns Nordvestkvarter, bygget om. Mellem de to fabriksbygninger og oven på taget blev
der placeret et containerlignende rum på 65 m2 med plads
til studie og øvelokaler.

Lokale- og Anlægsfonden ser også de uudnyttede tagarealer som et potentiale for de større byers idræts- og kulturliv.
”Problemet er, at der ikke er realiseret nogle tagprojekter
i Danmark, så vi kan hente os nogle erfaringer med vind, vejr
og liv på toppen af byen. Derfor vil vi gerne være med til
at støtte sådanne projekter”, siger Torben Frølich, direktør i
Lokale- og Anlægsfonden.
Et af de projekter, Lokale- og Anlægsfonden har støttet,
og som vil give aktiviteter på taget, er DGI-byen i København.
Her etableres et 2.500 m2 stort, udendørs aktivitetsområde på tagarealerne med plads til legepladser, cykelramper,
hockeybaner og meget mere. Projektet er klar til gennem■
førelse i 2008.

5
Da to gamle fabriksbygninger blev bygget om til projektet Sjakket i
København, blev en kasse med plads til øvelokaler placeret på taget

5
JDS Architcts har tegnet et såkaldt havebibliotek i Stockholm, hvor
hele taget bliver til et voksende landskab med plads til mennesker.
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I alle verdens storbyer er plads en mangelvare. Derfor kan
byplanlæggere og politikere nemt få bekymrede panderynker, når de skal forsøge at indtegne pladser til idræts-, kulturog fritidsfaciliteter på bykortet.
En idé er måske at læne nakken tilbage og se opad. Flere
af byens tage ligger som uberørte byggegrunde og kan omdannes til lyse luftige pladser fyldt med aktiviteter.
I udlandet er der allerede eksempler på, at pladsproblemer rykker aktiviteterne op på byens tage. I Japan er den
lille fodboldidrætsgren Futsal blevet stor især efter VM i fodbold i 2002, men i landets store byer er det svært at ﬁnde
plads til nye baner. I Tokyo, som har en befolkningstæthed,
der får København til at minde om en spøgelsesby, har løsningen bl.a. været at lægge banerne på byens tage.
I Danmark er udbredelsen af offentlige rum på toppen af
byen endnu ikke særligt udbredt, men det vil de blive, hvis det
står til arkitekt Bjarke Ingels, indehaver af tegnestuen BIG.
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>>INDEN FOR VOLDENE
– UDEN FOR HALLERNE
EN STOR FORURENET GASVÆRKSGRUND
I FREDERICIA ER BLEVET DANMARKS
STØRSTE IDRÆTSLEGEPLADS OG VAR
MEDVIRKENDE TIL, AT KOMMUNEN SIDSTE
ÅR BLEV KÅRET SOM ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE AF DANMARKS IDRÆTS FORBUND.
AF HOLGER KORTBEK, KONSULENT, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
TOBEN FRØLICH, DIREKTØR, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

Det er en gammel nyhed, at der er nogen, som ser muligheder, hvor andre ser problemer. Men en stor forurenet gasværksgrund skal der dog en vis optimisme til at se som et
potentiale.
Det gjorde Fredericia Kommune, og i dag har byen Danmarks største og smukkeste idræts- og kulturplads. 7.500
m2 aktiviteter ligger klar til gratis benyttelse i en by, hvor
kommunen prioriterede idræt, kultur og leg over bilerne - og
foretog danmarkshistoriens formentlig største investering i
en udendørs byidrætsfacilitet.
Projektet blev så vellykket, at den nye plads blev nævnt
som en af begrundelserne for at kåre Fredericia som årets
idrætskommune, da Danmarks Idræts Forbund for første
gang uddelte en sådan pris i 2006.
Historien – fra afværgeforanstaltning til ﬂagskib - begyndte i midten af 1960’erne, hvor det gamle gasværk midt
i Fredericias gamle bydel blev revet ned. I den forbindelse
blev der konstateret en alvorlig forurening af gasværksgrunden, som var så omfattende, at det blev opgivet at oprense
jorden. I stedet blev området dækket med en asfaltmembran

for at hindre nedsivning af forureningen.
En del af området blev til parkeringsplads, mens resten
af asfalten blev opstreget til boldbaner for områdets børn
og unge, der trods den triste omstændighed kunne få glæde
af arealet. Sådan var situationen i mange år, mens det omkringliggende byområde blev moderniseret, og en af de tilstødende gader blev omdannet til gågade.
NØDVENDIGT AT HÆVE PLADSEN
I 2004 kom turen til Gasværksgrunden, hvor der blev udarbejdet en plan for en omfattende omdannelse af stedet.
Nogle af P-pladserne blev bevaret, men ellers handlede det
om at skabe mere sjov og liv i midtbyen – både for beboerne
og for de handlende. Det nye projekt skulle være en plads for
familier, der skulle tiltrækkes af både aktiviteterne og indkøbsmulighederne tæt ved.
For at undgå at rode i den forurenede jord blev niveauet
for pladsen hævet ca. 70 cm. I dag fremstår de forskellige
aktivitetsområder som forsænkninger i pladsen, hvorved de
naturligt omkranses af bander og siddetrin til ophold. På den
måde opstår der sociale opholdsarealer, hvor man kan sidde
og betragte pladsens liv og aktiviteter.
Det hævede plateau er belagt med grå asfalt, mens de
enkelte baner og aktivitetsområder har forskellige belægninger egnet til de tiltænkte aktiviteter. På pladsen er opstillet
lysmaster, der sikrer liv på pladsen efter mørkets frembrud
i vinterhalvåret.
NY IDRÆT I GREJBANKEN
Projektet er udviklet i et tæt samarbejde mellem repræsentanter for brugerne, kommunen, arkitekten samt Lokale- og
Anlægsfonden. Det resulterede bl.a. i, at Fredericia er det
første sted i Danmark, hvor man kan spille paddletennis. Her
er tale om et ”da tennisen mødte squashen”-spil, som i Spanien har en udbredelse med over 30.000 baner.
Paddletennisudstyret kan lånes i en form for grejbank, der
ﬁndes midt på pladsen i en servicebygning, som også inde-

3
Den superellipseformede bane
har polyethanbelægning og
fryserør i belægningen.

IDRÆTSLEGEPLADS I FREDERICIA
Pris kr. 13,4 mio.
Fondens støtte kr. 2,8 mio.
Areal 7.000 m2
Bygherre Fredericia Kommune
Beliggenhed Sjællandsgade, Fredericia
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SKØJTER, SCENE OG BASKETBALL
Pladsen har ﬁre primære aktivitetsområder. Den ene er en
godt 1.000 m2 stor superellipseformet bane med polyethanbelægning og fryserør i belægningen. Banen har en halvmur
i begge ender til forbedring af banens bandefunktioner og
som beskyttelse af andre brugere omkring banen. Modsat
ligger en ca. 900 m2 stor kunstgræsbelagt bane, der både
kan bruges som én stor bane eller deles op i to selvstændige
aktivitetsområder.
Midt på pladsen ligger et 150 m2 stort cirkelformet gummibelagt aktivitetsareal som centrum for en amﬁscene med

bl.a. en mobil basketballkurv til streetbasket. Det fjerde store
aktivitetsområde er den 10 x 20 meter store paddletennisbane med en kortluvet og tæt kunstgræsbelægning og med
3 meter høje glasbander omkring. Banen kan også bruges til
fodbold, basketball og volleyball.
Rundt på pladsens grå asfaltﬂade er der indfarvet en ca.
250 meter lang rulleskøjteløjpe i belægningen. Desuden er
pladsen udstyret med træningspavilloner, en småbørnslegeplads og petanquebaner.
De forskellige aktivitetsområder skaber mulighed for
mange samtidige idrætsaktiviteter, men giver også plads til
f.eks. streetdance og standarddans, almindelig sceneoptræden med teater og musik og ﬁlmfremvisning.
Fredericia har for alvor sluppet idræt og kultur inden for vol■
dene.

Paddletennisbanen kan blandt andet også bruges til fodbold.
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holder et mindre udsalgssted og toiletter. Det er pladsens
brugerråd, som beslutter åbningstiden og også har mulighed
for at igangsætte særlige initiativer.

20

TEMA
De sidste tre år har bunkeren i Ourøgade fungeret som øvelokaler
for medlemmer af foreningen Musikbunkeren.
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UNDER JORDEN

MUSIKERE, SPEJDERE OG BILLEDKUNSTNERE GÅR UNDER JORDEN, EFTER AT DET ER
MULIGT AT LEJE SIG IND I BYENS BUNKERE, DER ER BLEVET TILOVERS EFTER AFSLUTNINGEN PÅ DEN KOLDE KRIG.
Den ene låge ned til bunkeren på Østerbro i København er
slået op. Herfra kan man se de stejle trapper, der fører ned til
de lavloftede, hvide rum. Morten Bo Jakobsen står udenfor
og SMS´er.
”Der er ikke nogen mobildækning dernede”, siger han
og taster videre på beskeden. En efter en dukker musikerkollegaerne fra bandet Last Page op og går under jorden.
Bandets forsanger Karsten Hede kommer gående med tre
kildevand under armen.
”Det er måske ikke lige rockattitude med kildevand, men
nu er vi da klar, hvis krigen skulle bryde ud”, siger han, inden
han forsvinder ned under jorden.
Bunkeren i Ourøgade har i de sidste tre år fungeret som
øvelokaler for medlemmer af foreningen Musikbunkeren. Tre
af beskyttelsesrummene er indrettet til formålet, og når den
tunge jernlåge først er skubbet i, er der ingen af beboerne
i de omkringliggende lejligheder, der kan høre, at der bliver
banket i trommerne og hevet i guitarstrengene.
”Det er en stor fordel, at du kan øve i hjertet af byen uden
at genere nogle mennesker. Bunkerne har alligevel stået
ubrugte hen i årevis, så det er oplagt at bruge dem, når der
er mangel på gode øvelokaler i byer”, fortæller Morten Bo
Jacobsen, der er medlem af bestyrelsen for foreningen Musikbunkeren.
NYE RUM HVERT ÅR
Bunkerne blev opført under anden verdenskrig, hvor det fra

starten var planen at opføre omkring 6.000 rum i hele landet. Ved krigens afslutning stoppede opførelsen, og de uheldigst placerede bunkere blev nedrevet.
I kølvandet på den kolde krig startede byggeriet dog igen.
Da byggerierne var færdige, var der opført omkring 3.000 rum
i hele landet, hvoraf halvdelen lå i Københavns Kommune.
I 2003 startede kommunen initiativet ”Kultur og idræt”
i bunkere med det formål at benytte bunkere til kulturelle
formål. Siden da er 65 bunkere med i alt ca. 130 rum blevet
istandsat og klargjort til brug. Bunkerne bliver brugt af både
musikere, spejdere og billedkunstnere.
”Vores plan er at klargøre omkring 10 nye rum om året.
Det sker ved, at vi får tømt anlægget for materiel, som blandt
andet er stiger, vanddunke og bænke. Derefter indlægger vi
elektricitet, fugtbehandler betonen, foretager småreparationer og sætter en låge på til nedgangspartierne. Den leje, vi
får ind fra de bunkere, der er i brug, går videre til istandsættelse af nye”, siger Georg Christiansen, der er leder af Kontoret for beskyttelsesrum hos Københavns Brandvæsen.
Lokale- og Anlægsfonden har også et godt øje til de gamle beskyttelsesrum.
”Vi har støttet et par mindre projekter og ser bestemt muligheder i de mange solide og ofte godt placerede kvadratmeter.
Men vi håber at modtage nogle mere revolutionerende idéer.
Det kunne bare som et eksempel være, at man kan skære toppen af bunkeren og med et stort glastag som erstatning skaffer luft og lys ned i rummene”, siger direktør Torben Frølich. 8
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>>KULTUR

AF TOM ERIK KAMPMAN, JOURNALIST

FAKTA OM BUNKERE
■

■

■

Der er i København ca. 820 rum i 470 anlæg, heraf er ca. 130 rum i 67 dækningsgrave
gjort klar til udlejning. Brandvæsnet ser et potentiale på i alt 200 rum, som kan bruges. De
resterende ligger enten dårligt placeret på utilgængelige grunde eller er uden toiletfaciliteter i nærheden, som er et lovkrav.
Der er venteliste for at benytte rummene, og 40 står skrevet op. En del af dem, der søger
ind i lokalerne, opretter sig som forening efterfølgende og søger støtte i henhold til Folkeoplysningsloven.
Det koster ca. 60.000 kr. at istandsætte et rum i en bunker.
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HØJT STRØMFORBRUG
Da der er tale om kommunale faciliteter, kan der ikke opkræves leje fra folkeoplysende foreninger til aktivitetslokaler, og
kommunen dækker derfor hele huslejen. Udgiften for bunkerne i Københavns Kommune var i 2006 på knap én million kroner, hvoraf godt halvdelen af udgiften har været til
strøm. Strømforbruget i bunkerne er nemlig højt, da de
kræver megen ventilation og affugtning.
”Vi har en affugter kørende konstant, så instrumenterne ikke tager skade”, fortæller Rasmus Just, der er
formand for Musikbunkeren.
I de lavloftede rum har foreningens medlemmer
hængt rockwool op for at forbedre akustikken, men
ellers kan de ovale rum bruges, som de er. Dog skal
der holdes lidt selvjustits. Den store låge ud til gaden skal lukkes i, når der øves, og så skal brugerne
være opmærksomme på, at der ikke er ﬂere tilbage
i bunkeren, når de går.
”Vi har oplevet, at der var nogle, der blev
låst inde i bunkeren. Det
var et par nye medlemmer, der lige var startet
hernede, som gik uden at
tjekke, om der var andre
hernede. Det skal man lige
vænne sig til. Heldigvis
kan man godt få lidt mobilkontakt, hvis man står
helt oppe på trappen så tæt
på lågen som muligt. Så de
kom da heldigvis ud”, siger
■
Morten Bo Jacobsen.
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VIDEN OG INSPIRATION
FRA LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN
Lokale- og Anlægsfonden uddeler hvert år over 80 mio. kr. fra tipsmidlerne til større
og mindre byggerier til idræt, kultur og fritid. Penge alene er dog ikke nok til at skabe
gode faciliteter for idrætten og kulturen. Erfaring, viden, inspiration og modet til at
tænke nye tanker er også vigtige byggesten, når danskernes fremtidige idræts- og
kulturfaciliteter tager form.
Derfor udgiver Lokale- og Anlægsfonden med jævne mellemrum
bøger og pjecer med inspiration og ny viden til arkitekter, bygherrer,
ildsjæle, frivillige, beslutningstagere, politikere og alle andre, som
interesserer sig for at bygge gode rammer om idrætten og kulturen.
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Fonden har udgivet en række andre bøger og pjecer
– få mere viden og inspiration på www.loa-fonden.dk

Byg på frivilligt arbejde kan bestilles på www.loa-fonden.dk og koster 20 kr.
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ARKITEKTUR,
KVINDER OG IDRÆT
Halvdelen af de idrætsaktive voksne danskere er kvinder, men et stort antal af de
danske idrætsfaciliteter er opført i en tid,
da dobbelt så mange mænd som kvinder
dyrkede idræt. Det betyder, at mange
idrætshaller og andre idrætsfaciliteter
ikke opfylder moderne kvinders behov for
at dyrke motion og blødere bevægelsesformer. De tre kvindelige forfattere Laura
Munch, Mette Mogensen og Kirsten Kaya
Roessler behandler problemet konstruktivt blandt andet ved at vise gode eksempler på moderne idrætsfaciliteter for
kvinder.
Arkitektur, kvinder og idræt kan bestilles
på www.loa-fonden.dk og koster 60 kr.
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BYG PÅ FRIVILLIGT ARBEJDE
Lokale- og Anlægsfonden støtter hvert år
foreninger og andre, der bruger frivillig arbejdskraft til at opføre en ny idrætshal eller
et klubhus. Frivilligt arbejde skaber engagement og ansvar i foreningen og lokalsamfundet – og
så er det gratis. Spørgsmålene er dog mange, når byggeriet er baseret på frivilligt arbejde. Hvem
gør hvad? Hvor meget kan vi forlange af en frivillig? Hvad med arbejdsskadeforsikring? Pjecen
’Byg på frivilligt arbejde’ giver svarene og skaber overblik for dem, der overvejer at bygge med
frivillig arbejdskraft.

CUBO Arkitekter står for realiseringen af det ny Nordkraft
sammen med en rådgivergruppe bestående af arkitektﬁrmaet
Nord A/S, Egebjerg By og Landskab Aps og ingeniørﬁrmaerne
Brix og Kamp A/S og Korsbæk og Partnere A/S.
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PROJEKTER
Nordkrafts 30.000 kvadratmeter omdannes til danmarkshistoriens
største ‘forsamlingshus’.
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AF CLAUS BØJE, UDVIKLINGSCHEF, LOKALE- OG ANLÆGSFONDEN

NORDKRAFT, KRAFTVÆRKET PÅ HAVNEN I AALBORG, HAR UDSPILLET SIN HIDTIDIGE
ROLLE OG FÅET TILDELT EN NY SOM ENERGILEVERANDØR TIL KULTUR OG FRITID.
Byg et produktionsanlæg for en af tidens succesramte, højteknologiske, videnstunge virksomheder. Kræv arkitektonisk
kvalitet, ordentlige materialer og gedigent ’håndværk’. Vent
trekvart århundrede. Resultat: Den uventede, spændende og
udfordrende ramme om kultur- og idrætslivet er skabt.
Hårdt trukket op naturligvis og næppe en opskrift til efterfølgelse. Men pointen er, at nogle af de mest vellykkede
projekter, Lokale- og Anlægsfonden har deltaget i gennem
årene, er skabt i bygninger for en nu nedlagt industriproduktion. Papirfabrikken i Silkeborg, som rummer teater, musik
og museum. DGI-Huset i Århus, hvor den moderne kropskultur er ﬂyttet ind i det gamle lokomotivværksted. Elværket i
Nykøbing Mors, som nu fremstår som byens musikhus. Flere
andre eksempler på vellykket ’genbrug’ kunne være nævnt.
Fælles for dem er, at de kombinerer rene foræringer i form
af overraskende rumløsninger, smukt dagslysindtag, bemærkelsesværdige konstruktioner, kvalitet i materialer, godt
håndværk og bevaringsværdig arkitektur.
EN NY ENERGILEVERANDØR
De forladte industribygninger udfordrer til en arkitektonisk
kreativitet, som provokeres af, at der ikke startes fra scratch.
Bindingerne i de givne rå konstruktioner og volumener inspirerer til løsninger, som næppe kunne være udtænkt på
tegnebordets jomfruelige pergament eller computerskærm.
Dialogen med historien spænder arkitekterne op, og formålet
– at sikre det bevaringsværdige – skaber en vis generøsitet i

ﬁnansieringen. New Tate i London, Kampnagel i Hamburg og
NDSM-Værftet i Amsterdam er iøjnefaldende internationale
eksempler på denne fortidens overdådige overlevering til
nutidens kulturliv.
Turen er kommet til Aalborg. Nordkraft – det gigantiske
kraftværk på havnen – har udspillet sin hidtidige rolle og få–
et tildelt en ny som energileverandør til kultur og fritid. En af
de største og mest ambitiøse kultursatsninger i Danmark er
skudt i gang med beslutningen om at transformere 30.000
kvadratmeter bygningsmasse til danmarkshistoriens største
’forsamlingshus’. Idrætten, musikken, teatret, ﬁlmen, dansen, kunsten og den folkelige oplysning fortrænger udtjente
turbiner og møgproducerende duer fra Nordkrafts pompøse
bygninger og forsamles i en smeltedigel af udfoldelsesmuligheder for det nysgerrige og aktive menneske.
SVIMLENDE DIMENSIONER
Duerne tegner en overgangsfase. For selvfølgelig er deres
tilstedeværelse udtryk for det renoveringsbehov af bygningerne, der kommer til at udgøre første etape. Facader og
tage skal udbedres, eksisterende vinduespartier sættes i
stand, dele af murværket omfuges, alt sammen i respekt for
de industrielle ar og den helt særlige patina, som tidligere
tiders industriproduktion har lagt over husets indre. Generelt skal overﬂader og installationer bevares intakte, så de
bekræfter og illustrerer bygningens historie.
Nordkraft er oprindelig udviklet i tre faser - kedelhal, 8

PROJEKTER

>>RÅT GÅET
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NORDKRAFT
Pris kr. 335.000.000
Fondens støtte kr. 20.000.000
Aalborg Kommune kr. 105.000.000
DGI kr. 51.000.000
Skråen/Skråens Venner kr. 44.000.000
Private ejerlejligheder kr. 100.000.000
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turbinehal og kedelhus - i takt med kravene til forøget produktionskapacitet. Kedelhallen udgør en umiddelbar skønhed af lysindfald, murværk, linjer, reposer og skakte. Den
byder på en næsten katedral stemning af krop og sind og
opfordrer til umiddelbar indtagelse. Den, der første gang ser
det 20 meter høje, forladte rum, kunne få indskydelsen: Jamen der skal ikke så meget til. Her er skønt at være. Læg et
godt gulv på og spul duemøget af væggene. Lad os komme i
gang med aktiviteterne her og nu.
Turbinehallen udgør med sit enorme, nordvendte ’panoramavindue’ og store gulvﬂader i to etager en ﬂot bygningsmæssig kontrast, og Kedelhusets svimlende dimensioner
rummer fantastiske udfordringer til indskudte dæk og frie
loftshøjder.
I denne bygningsmastodont samles som nævnt idrætten,
musikken, teatret og kunsten fra adresser ude i byen. Og de
bliver naboer til privat foretagsomhed i form af innovativ erhvervsvirksomhed, café, restaurant, butikker, boder og galleri. Det ny Nordkraft bliver en bygning, der dunker af liv 18
timer i døgnet. Frem for alt bliver Nordkraft et oplæg til et
intensivt samarbejde om det kulturliv, som alt for ofte splittes op. Idrætten og musikken kommer til at deles om Turbinehallens store rum. Overalt vil de forskellige aktiviteter
være synlige for hinanden. Torvet i Kedelhallen vil være det
konstante præsentationssted for Nordkrafts liv. Og gennem
bygningerne vil indre strøg pumpe såvel de målrettede brugere som de mere spontant besøgende rundt i en labyrint af
oplevelser.

Idræt, musik, teater og kunst bliver
samlet i Nordkraft-bygningen.

AALBORGS NYE BRAND
CUBO Arkitekter står for denne omfattende omdannelse af
et af Aalborgs vigtigste symboler på byens forankring i industrikulturen. På havnefronten vil Nordkraft fastholde Aalborgs image af bisset by, som forfatteren Inge Eriksen skrev
i en kronik i Politiken for nylig. Vores allesammens Nordkraft
bevares som kulturhus – og det rå præg bevares. Bidraget
til, at Aalborg ikke ender som endnu én blandt mange provinsbyer med blomstersøjler i gågaden, ligger i hænderne på
CUBO Arkitekter.
Som fanfare til projektet mangler blot, at grafﬁtimagere
uden tendens til svimmelhed gentager klatringen op i den
150 meter høje skorsten, som de gør det i romanen ’Nordkraft’ af Jakob Ejersbo.
’Råt gået!’ kunne de passende skrive. Ikke som henvisning til et lokalt band, men som en hyldest til Aalborgs nye
■
brand.

Farum fyldte arenaen med begivenheder og topsport, så
længe kommunen brugte penge på at tiltrække begivenhederne, men efter borgmester Peter Brixtoftes fald og den
efterfølgende økonomiske opbremsning har Farums opvisningshal først og fremmest været en helt almindelig, om
end forvokset sportshal, for breddeidrætten.
Skal der trækkes attraktive begivenheder til, kræver
det offentlige tilskud til mange arrangementer samt følgeudgifter til en lokal struktur med fokus på at hverve
og gennemføre kongresser samt events inden for idrætsog kulturområdet.

>>IDRÆTTENS

ARENAER

FYLDER IKKE SIG SELV
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IDRÆTSFACILITETER.
Det popper op med mere eller mindre seriøse planer om at
bygge meget store opvisningsarenaer rundt omkring i landets kommuner. Lysten til at satse er stor og begrundes ofte
med en frygt for at blive ”hægtet af udviklingen i fremtidens
oplevelsesøkonomi”. Hvad, de nye storanlæg rent faktisk
skal indeholde, fylder mindre i debatten.
Idrættens Analyseinstitut har for Lokale- og Anlægsfonden set på erfaringerne med anvendelsen af store idrætsanlæg gennem studieture til ﬁre af de største eksisterende
danske arenabyggerier samt til værtsbyerne for de seneste
olympiske sommerlege, Athen og Sydney. Erfaringer, som
vi beskriver i bogen ’Idrættens største arenaer – fra OL til
hverdag’.
KRÆVER ØKONOMISK PONDUS
Hallernes drift kan sjældent ﬁnansiere anlægssummen, og
derfor opføres de ﬂeste store arenaer helt eller delvist for
offentlige midler. Samtidig er det en kendsgerning, at mange af de store idrætsanlæg har oplevet perioder med stor
usikkerhed om anvendelsen, ejerskabsforholdene og økonomien.
Både i Athen, Sydney og Danmark viser de foreløbige
erfaringer, at det kræver langtidsplanlægning at ﬁnde en
varig udnyttelse af de store
idrætsfaciliteter efter OL. Sydney Superdome, en multihal til
20.000 tilskuere, måtte igennem et økonomisk sammenbrud
og en fyring af driftsherren. I

AF ULRIK ALMLUND, ANALYTIKER, IDRÆTTENS ANALYSEINSTITUT

dag foregår kun enkelte sportsbegivenheder i hallen mellem
koncerter og konferencer.
I Danmark viser erfaringerne fra bl.a. Farum, at uden en
langsigtet og holdbar strategi er det svært at udnytte de fysiske rammer efter den oprindelige hensigt.
Farum fyldte arenaen med begivenheder og topsport, så
længe kommunen brugte penge på at tiltrække begivenhederne. Men efter borgmester Peter Brixtoftes fald og den
efterfølgende økonomiske opbremsning har Farums opvisningshal først og fremmest været en helt almindelig, om end
forvokset sportshal, for breddeidrætten.
MULTIFUNKTIONALITET OG KREATIVE LØSNINGER
I forhold til indretningen og driften af store anlæg tyder meget på, at de mest succesrige projekter er dem, hvor alle potentielle brugerinteresser og ekspertiser, ikke kun topidrættens, er konsulteret på forhånd.
I Sydney sikrede brugen af både midlertidige og mobile
tribuner f.eks., at det olympiske stadion efter OL ikke ﬁk en
uhåndterlig overkapacitet, ligesom man kan afvikle kampe i
cricket og australsk fodbold på ovale baner.
På cykelbanerne i Sydney og Ballerup bliver inderkredsen
brugt til andre idrætsaktiviteter, mens det olympiske svømmeanlæg i Sydney både anvendes til traditionelle svømmemesterskaber og fungerer som et stort vandland med 115.000
gæster om måneden. Til sammenligning ligger Athens olympiske svømmestadion næsten øde hen.
At bygge en stor multihal er en dobbelt satsning. Der skal
både investeres i at opføre selve anlægget og i at skabe indholdet. Begge dele kræver planlægning og kreativitet, hvis
hallerne skal bidrage til idræts- og kulturlivet snarere end at
■
dræne de offentlige kasser.

Farums opvisningshal
har først og fremmest
været en forvokset
sportshal for breddeidrætten.

Idrættens Analyseinstitut har skrevet bogen ’Idrættens største
arenaer – fra OL til hverdag’,
Bogen kan rekvireres på www.loa-fonden.dk

SYNSPUNKT

DET KRÆVER LANGTIDSPLANLÆGNING AT FINDE EN VARIG UDNYTTELSE AF DE STORE
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