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“Mennesker
 skaber kultur

faciliteter 
skaber rumr

DGI Faciliteter og Lokaludvikling

Indledning

DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afde-
ling i DGI, som har en fælles profi l med tre 
faglige tilgange til  udvikling af tidssvarende 
lokalsamfund med gode faciliteter, rum og 
rammer til idræt, bevægelse og fællesskaber.

Udvikling og analyse af drift, organisering og 
aktiviteter i idrætsfaciliteter.

Udvikling af lokalsamfund og områder.

Udvikling og planlægning af fysiske rum og 
rammer for idræt, bevægelse og fællesskab. 

Plan og udvikling.
DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue er 
en tværfaglig tegnestue og et projektværk-
sted, som fysisk er placeret på DGI Karpen-
høj.
Projektværkstedet og tegnestuen arbejder 
tværfagligt og målrettet i opgaveløsningen 
sammen med opdragsbestiller for at styrke 
idrættens fysiske rum og rammer. Tegnestuen 
løser opgaver både internt i DGI og overfor 
externe samarbejdspartnerer, når der er tale 
om fysisk planlægning, analyse, design og 
udvikling af rum og rammer for bevægelse, 
idræt, friluftsliv og kultur.

DGI Karpenhøj
Dragsmurvej 12
8420 Knebel
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Rumprogram - tilbygning

Motionscenter

Arealer
Det nye motionscenter skal indeholde diverse 
rum til fi tness og motion med tilhørende om-
klædningsrum.
Derudover skal der være multisal, klublokaler 
og behandlerrum.
Bygningen bygges i forlængelse af idrætshal-
len mod nord hen til skrænten af lystanlægget 
ovenfor tennisbanerne.
Udvendig trappe og teknikrum i kælderen 
indgår i byggeplanen.

2 x omklædningsrum Depot + rengøringsdepot Spinning
Fase 1

Fase 2

MotionscenterBehandlerrumKlublokale/møde

Multisal

Arealer:
2 x omklædningsrum (2x25) 50 m2
Depot + rengøringsdepot (100 m2 + 50 m2) 150 m2
Spinning 50 m2
Motionscenter 200 m2
Behandlerrum (2 x 30 m2) 60 m2
Klublokale 60 m2
Multisal 250 m2
Squashbaner (2 x 65 m2) 130 m2

Samlet areal 950 m2 

Squashbaner

25 m2

25 m2

100 m2 50 m2 50 m2

60 m2 30 m2 200 m2

250 m2 65 m2 65 m2

30 m2
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Terræn og terrænsnit

0 10 20 30 40 50 60 70

Terrænforhold

Det nye motioonscenter etableres mod den 
side af hallen, der vender ned mod Lystan-
lægget.

Med et terrænfald på seks meter kan det nye 
byggeri bygges i to etager, hvor rumhøjden 
er tre meter og i en etage, hvor rumhøjden er 
større.

Byggeriet skal struktureres med forskellige 
rumhøjder, indskudte dæk og fl ettes sammen 
i en funktionel helhed.

Snit
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Løsning med udvendig trappe

Fordelingsplan

Stueplan:
Ankomst via trapperum med fordeling til 
alle etager og med udgang til rampe og 
svævende terrasse.

Kælderplan:
Ankomst til trapperummet både fra 
parkeringsarealet og fra rampen ud mod 
Lystanlægget.

Udfordringer:
Det nye motionscenter skal samle skrænten 
og Lystanlægget, idrætshallen med festplad-
sen, parkeringspladsen i en logisk og arkitek-
tonisk helhed.

Hovedgreb 1 

Stueplan 624 m2

Parkeringsareal

Svævende 
terrasse

Rampe med adgang til 
svævende tarrasse og 
kælderplan Bagvej med sti til 

Lystanlægget

Kælderplan 528 m2

Rampe med adgang til 
svævende tarrasse og 
kælderplan Bagvej med sti til 

Lystanlægget

000000000 10 20 30 40 50 60

Stueplan 624 m2

Ankomstområde til stueplan
og trappe til kælder og svævende ter-
rasse
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0 10 20 30 40 50 60 70

Situationsplan

Den nye bygningsmasse forskydes mod vest i 
forhold til den eksisterende idrætsbygning.

Der bliver en tydelig indgang til det nye center, 
og en udvendig trappe fører ned til en forbin-
delsesgang i kælderplanet.

En rampe forbinder bygning og park på tværs 
og en trappe fører ned til stisystemet nederst i 
lystanlægget.

Ankomst fra bagvejen og Lystanlægget

Ankomst fra Lystanlægget

Tennisanlæg

Ankomst fra kulturparken og 
legepladsen

Ankomst fra parkeringspladsen 
og fra festpladsen

Ankomst fra hovedgaden

Ankomst fra hovedgaden

Bygninger og terræn
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Spansk trappe

Fordelingsplan

Stueplan:
Ankomst til centralt beliggende fordelingsrum 

Kælderplan:
Planskitsen viser ankomst til kælderplan og 
svævende terrasse via spansk trappe med 
forbindelsesrampe eller via  det centrale 
fordelingsrum.

Udfordringer:
Det nye motionscenter skal samle skrænten 
og Lystanlægget, idrætshallen med festplad-
sen, parkeringspladsen i en logisk og arkitek-
tonisk helhed.

Hovedgreb 2

Parkeringsareal

Svævende terrasse

Spansk trappe med adgang til kælderplan

Ankomst fra Lystanlægget

Rampe med adgang 
til spansk trappe og 
kælderplan

Bagvej med sti til 
LystanlæggetRampe med adgang 

til spansk trappe og 

Bagvej med sti til 
Lystanlægget

0 10 20 30 40 50 60

p pp g
kælderplan

Svævende terrasse

00000000

Stueplan 624 m2

Kælderplan 528 m2

Ankomstområde til stueplan og trapperum 
med fordeling til alle plan.
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Situationsplan

Der etableres fl ere indgange langs facaden 
af sidebygningen ud mod parkeringsarealet.

Et trappe- og fordelingsrum forbinder det nye 
motionscenter med den eksisterende idrætshal.

Ankomst fra Lystanlægget

Tennisanlæg

Ankomst fra kulturparken og 
legepladsen

Ankomst fra parkeringspladsen 
og fra festpladsen

Ankomst fra hovedgaden

Ankomst fra hovedgaden

Bygninger og terræn

Spansk trappe med adgang til kælderplan

Ankomst fra bagvejen og Lystanlægget
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Hovedgreb 2

Spansk trappe

Bygningen placeres forskudt i forhold til det 
eksisterendee idrætsanlæg.
Forbindelsen fra byen, parkeringspladsen og 
fælleden  etableres med en spansk trappe.
Trappen er med hængende terrasser og 
begynder lidt inde på parkeringspladsen og 
slutter ved Lystanlæggets bund.
En tværgående rampe giver adgang til 
bygningens kælderplan.

Skitse mod nord

Spansk trappe 
med adgang til 
kælderplan

Parkeringsareal

Tværgående rampe/sti

Svævende terrasser

Stiforbindelse
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Hovedgreb 2

Spansk trappe

Bygningen placeres forskudt, men med størst 
muligt funktionsfælleskab.
Ny multihal kobles sammen med idrætshallen.
Eksisterende omklædningsrum kobles 
sammen med nye omklædningsrum.
Eksisterende kælderplan kobles sammen 
med nyt kælderplan med forbindelse til 
tværgående rampe ud mod Lystanlægget.
Den nye multihal kan etableres med et stort 
fælles depot i gavlen mod øst.

Skitse mod syd

Spansk trappe fra parkeringsplads

Parkeringsareal

Indgang

Tværgående rampe/sti

Svævende terrasser

Stiforbindelse
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Nuværende lystanlæg
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Nuværende halområde
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Vildt 
Park med fri natur

Oplevelsen af vital og fritvoksende 
vegetation. Følelsen af urørthed og 
møde med naturen på dens egne 
præmisser. Oplever det mystiske, 
eventyret, det uforudsigelige og 
fantasien sættes i spil.

· Få andre brugere. Ingen tegn på urbanitet. 
Visuel og auditiv ro. ”Naturens præmisser”  
eller naturnærhed. »Utilgængelighed«

· Det vildvoksende rum. Det selvsåede. Det 
selvgroede. Det uberørte.

Artsrigt 
Park med en 
righoldig natur

Oplevelsen af liv i form af stor variation 
af både dyr og planter. Her er mulighed 
for at studere naturens mangfoldighed

· Rigdom på planter, insekter og dyr. Mange 
forskellige og særlige planter, insekter og 
dyr

· Rum med artsrigdom for dyr og planter.

Rumligt 
Park med 
selvstændige 
verdener

Oplevelsen af at komme ind i en anden 
verden, som er rumlig, fri og giver 
indtryk af et selvstændigt univers. Her 
kan vi går i ro og fred, en følelsen af  
uendeligheden.

· Skovfølelse. Kontrast til byen.Beroligende, 
samhørighed og harmoni.Tydeligt 
afgrænset med få eller ingen veje eller 
stier.

· Det højtidlige og rofyldte rum. Vinden og 
fuglene skaber lyd kulissen.

Fredfyldt 
Park med fred og ro

Oplevelsen af stilhed, ro, uforstyrrethed, 
velholdte arealer, sikkerhed og af at 
være ét med omgivelserne. Her er rum 
for eftertanke og rekreation.

· Ingen kunstige lyde, f.eks. trafi kstøj.
Intet affald. Ingen eller få forstyrrende 
personer. Åndehul

· Et rum for eftertanke og fordybelse. Som 
at komme ind i en anden verden

Socialt og folkeligt
Park med plads til 
socialt og festligt 
samvær

Oplevelsen af en festlig atmosfære, 
hvor man møder andre mennesker. .

· Mulighed for folkeliv og underholdning  
Let tilgængelighed /handicaphensyn     
Faciliteter, lys og toiletter og café m.m.  
Inventar: bænke, borde, grill etc.

· Festens rum. Det uoverskuelige rum med 
mange mennesker mødes og er i konstant 
bevægelse

Trygt 
Park med plads til 
tryg udfoldelse og 
samvær

Oplevelsen af at være omgærdet og 
tryg, hvor man tør lade børn lege frit 
og man selv kan slappe af og bare 
være sig selv. Her inspireres vi til 
nysgerrighed og vi kan gøre erfaringer i 
trygge rammer.

· Robust og afskærmet. Sikkert sted for 
ophold. Indrammet af mange buske 
og træer. Inviterer til leg og ophold.
Tillokkende for børn og voksne. 
Legeredskaber

· Et rum for lyst og samvær i trygge rammer. 
Lysthaven er et indhegnet rum for leg, 
ophold og aktivitet – plante, lege og 
bygge

Kulturelt 
Park med 
kulturpræg og gode 
fortællinger

Oplevelsen af det dyrkede, 
menneskeskabte og formede, præget 
af vores kultur og historie. Her er 
mødesteder og den gode fortælling fra 
en svunden tid.

· Historisk parkpræg bevares                 
Menneskelig påvirkning og havepræg 
må gerne fornemmes. Ikke behov for 
underholdning eller aktiviteter. Inventar 
i form af skulpturer, statuer, springvand, 
kanaler, blomster, mv.

· Det kulturhistoriske rum. Den historiske 
plads. Bygning, skulptur og monument er 
eksisterende eller skabes.

Åbent 
Park med plads til fri 
udfoldelse

Oplevelsen af stor robusthed 
og åbenhed, der inviterer til 
mange forskellige aktiviteter og 
udfoldelsesmuligheder. Her mødes vi 
træner og leger sammen

· Mulighed for pladskrævende aktiviteter 
– f.eks. idræt og sport. Mulighed 
for understøttende faciliteter. Åbne, 
tilgængelige arealer (f.eks. græsflader, 
boldbaner).God udsigt – sigtbarhed

· Den åbne plads – engen, fælleden, 
sportspladsen og markedspladsen

Foto                                      Oplevelseværdi Oplevelsen    Understøttelse af oplevelsen    Arketypisk rumdannelse

Oplevelseskvaliteter
på vej mod en kultur og bevægelsespark
De otte oplevelseskarakterer

Ved at analyserer anlæg med udgangspunkt 
i ”oplevelseskarakterer” kan der tilføres ar-
ealet mere variation i anlæggets udtryk. At 
tilføre fl ere kvaliteter til et udendørs områ-
det er i overens med resultater fra forskning 
om ønsker til parker og grønne områders 
udtryk. Vi anvender her en svensk udviklet 
metode til at identifi cere en række arktyp-
iske oplevelseskarakterer i det nuværende 
anlæg. Herefter kan der pejes på hvordan 
anlægget kan tilføres nye og fl ere oplev-
elseskvaliteter.

Faktaboks: de otte oplevelseskarakterer

Den svenske professor Patrick Grahn har i 
samarbejde med en række forskere under-
søgt hvordan mennesker oplever besøg i 
parker og grønne områder og ud fra det 
identifi ceret otte forskellige arketypiske ba-
siskarakterer. De repræsenterer et spektrum 
af forskellige oplevelsesmuligheder – fra 
det ”vilde” mod det mere urbaniserede park-
miljø. De otte karakterer eller oplevelseskat-
egorier er: vildt, fredfyldt, artsrigt, rumligt, 
åbent, socialt, trygt, kulturelt. De omfattende 
empiriske undersøgelser har vist, at en park 
eller grønt område, der indeholder fl ere 
af disse basiskarakterer, generelt er mere 
værdsat og besøgt, end en park og bynær 
skov, der indeholder få af basiskaraktererne. 
Det tyder desuden på, at tilstedeværelsen 
af visse af de otte basiskarakterer i kombi-
nation har særlig udpræget indfl ydelse på 
“sundhed og forebyggelse af stress”. Disse 
tre basiskarakterer er: Trygt, fredfyldt og 
vildt. Det er derfor Grahns hypotese, at det 
er af stor vigtighed for vor livskvalitet og 
sundhed, at vi har adgang til grønne om-
råder med disse basiskarakterer. Danske 
undersøgelser har bekræftet samme ten-
dens og der er gjort forskellige forsøg med 
at anvende basiskaraktererne i forbindelse 
med parkforvaltning, 
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Parktyper
på vej mod en kultur og bevægelsespark

De 4 parktyper

Skov & Landskabs undersøgelser ( 2001 
- 2009) af den rekreative brug af byens 
grønne områder peger i retning af 4 park-
typer. De 4 typer er opstået på baggrund 
af mønstre i foreningernes, institutioners og 
borgernes brug og vurderinger af forskelligt 
indhold i de grønne områder. 

Det formelle anlæg
Haveanlæg - miljøer. Det ”fi ne anlæg” med 
mulighed for ophold, mad og drikke samt et 
socialt liv.

Det store fredelige naturprægede område
Områder uden bymæssig påvirkning. Dyr, 
planter og forskellige biotoper. Områder 
hvor det er muligt at være alene.

Den robuste legepark
Uformelle legeområder hvor der er mulig-
heder for formel og uformel leg og ophold. 
Området har faste og eller fl eksible arealer 
med redskaber og inventar.

Den Idrætsprægede park
Arealer hvor sport og idræt dækker de 
fl este fl ader

Oplevelses- og aktivitetsmuligheder

I samme undersøgelser peges der på 6 
typer af oplevelsesmuligheder og aktivite-
ter, som opstået på baggrund af mønstre i 
foreningernes, institutioners og borgernes 
vurderinger af vigtigheden af forskellige 
muligheder og aktiviteter i de grønne om-
råder. 

Opleve natur og grønt
Almindelige parkaktiviteter - sanseople-
velser - samle, plukke, lære om, ophold og 
afveksling- herunder muligheder for frilufts-
aktiviteter.

Legeaktiviteter.
leg med  og uden redskaber. Vejrafhæn-
gige aktiviteter.

Hobby- kulturelleaktiviteter
Forskellige aktivitetesmuligheder med 
kulturelt præg. f.eks. male, læse en bog, se 
på .

Afslapning i fredelige omgivelser.
Plads og rum til afslapning , nyde solen. 
Samt rum til eftertanke og forbydelse.

Holde sig i form aktiviteter.
Muligheder for motion på en mere selvorga-
niseret måde. Stier og fl ader til løb, gymna-
stik og træning i mindre grupper.

Sport- og idrætsaktiviteter
Muligheder for boldspil og andre fysiske 
udfoldelser, som kræver en større fl ade.

 

Institutioner

Dagplejen
Almindelige parkaktiviteter - sanseople-
velser - samle, plukke, lære om, ophold og 
afveksling- herunder muligheder for frilufts-
aktiviteter.

Børnehaven
Leg med  og uden redskaber. Vejrafhæn-
gige aktiviteter.

Skolen
Forskellige aktivitetesmuligheder med kul-
turelt præg. f.eks. male, læse en bog, se på.

Ældrecentret
Rum til ophold - tilgængelighed. Rum hvor 
der er mulighed for samtale og beskuelse.
Tilgængelighed til træningsfaciliteter. 

 

Foreninger

Opleve natur og grønt
Almindelige parkaktiviteter - sanseople-
velser - samle, plukke, lære om, ophold og 
afveksling- herunder muligheder for frilufts-
aktiviteter.

Legeaktiviteter.
Leg med  og uden redskaber. Vejrafhæn-
geige aktiviteter.

Hobby- kulturelleaktiviteter
Forskellige aktivitetesmuligheder med 
kulturelt præg. f.eks. male, læse en bog, se 
på .

Afslapning i fredelige omgivelser.
plads og rum til afslapning , nyde solen. 
Samt rum til eftertanke og forbydelse.

Holde sig i form aktiviteter.
Muligheder for motion på en mere selv-
organiseret måde. Stiuer og fl ader til løb, 
gymnastik og træning i mindre grupper.

Sport- og idrætsaktiviteter
Mulighedr for boldspil og andre fysiske 
udfoldelser, som kræver en større fl ade.

 

Grupper

Børn og unge 0-6 år
Forældre vil gerne have trygge omgivelser 
med opholdsmuligheder. Mindre afgræn-
sede rum, som er overskuelige.  

Børn og unge 7-15 år
Områder med socialt liv og puls gerne med 
et grønt islæt, samt gode muligheder for 
kropslig fysisk træning.

Unge voksne 17-25 år
Områder med socialt liv i grønne omgiveler, 
samt gode muligheder for kropslig fysisk 
træning.

Voksne 26 - 35 år, 36- 59 år
Frisk luft med mulighed for socialt ophold i 
grønne omgivelser  gerne med gode lege 
muligheder for børn, samt mulighed for 
fysisk træning.

Ældre 60 -70 +
uformelle fredelige områder til ophold og 
samtale. Samt træning i trygge rammer.
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Zoneinddeling

Landskabelige hovedområder

Fem landskabs rum

Ådalens bund med idrætsanlægget og lyst-
parkens græseng med sø og vandløb

Fredsskoven med skovstierne

Skrænterne ned mod ådalens bund

Den gamle kulturpark ved hovedgaden

Markedspladsen med idrætshallen

Scene mellem park og 
idrætsbane

Svævende terrasser

Svævende terrasser

Dome over blomsterpark

Street aktiviteter omkring 
hallen

Møblering med 
Gaudibænke

Lys og bænke langs stien

Flere redskaber i 
legeområde

Tennisanlæg med 
terrasser

Nedslagspunkt ved 
mountainbike bane
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Rumopdeling med parkkvaliteter
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Udbygning og afgrænsning

Hovedgreb:

Zonerne tilføres nye faciliteter, som skal 
være med til at understøtte de enkelt zoner 
og helheden.  Anlæg skal understrege og 
forstærke de eksisterende forhold. 

De nuværende stier forstærkes og binder 
parkens forskellige zoner sammen, samt 
kobler hallen sammen med parken.

Det er væsenligt at der i de forskellige zoner 
skabes tilføres nye parkkvaliteter, som un-
derstøtter zonernes nuværende kvaliteter.

Det er væsenligt at de forskellige elementer 
og anlæg understøtter de nuværende zoners 
kvaliteter.

Hovedgreb 

“centrale lysthus i parken”

Stisystem med muligheder

“centrale nedslag for ophold og 
bevægelse”
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Nedslag - Nyt trænings- og legebånd

Udendøres træningsområde 

Med udsigt over parken og i sammenhøng 
med legepladsen skabes i trænings og 
bevægelsesbånd. 
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Nedslag - Markedspladsen

Markedspladsen

Byens multifunktionelle plads

Fra græs og asfaltfl ade til myldrende torvep-
lads. Hele området med legepladsen, festp-
ladsen, parkeringspladsen og uderummet for-
an fi tness skal indgå i en samlet plan.
Området skal understøtte både hverdagsbru-
gen: legepladsen, udendørstræning og motion 
, street aktiviteter. og p- pladser. Derudover 
skal pladsen være så fl eksibel, at der er mu-
lighed for at området kan bruges til event m.m. 
Eks. byfesten.
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Nedslag - Gaudibænk

Møblering af kulturanlægget

Organisk udformede bænke i beton omkranser 
de to græsarealer i kulturanlægget.,  og 
understøtter anlægggets karakter af 
kulturhistorie og det stille eftertænksomme 
ophold.

Gaudi-bænke   
Organisk udformede bænke med “stykker”fra 
byens og egnens kunstneriske værksteder. 
projekt som kan involverer området 
kunsthåndværkerer. 

Kulturparken med springvandet



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Nedslag - Domen

Dome

Blomsterrotunden

Det cirkelformede anlæg med blomster  
transformatiseres til lysatanlæggets grønne/
kulturelle forsamlingshus. Udbygget med en 
cirkelformet tranparent dome, kuppel.
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Nedslag - Skrænten

Svævende terrasser

Skrænterne op mod byen langs bunden 
af lystanlægget kan understreges med 
svævende terrasser, hvorfra der er udsigt ned 
over græsengen.

I forbindelse med en evt. udbygning af haller 
og etablering af et trappeanlæg, skal en stor 
rutjebane indarbejdes.

Anlæg og elementer placeres i forbindelse 
med eksisterende eller nye stier og trapper 
i skrænterne. Således understøttes parkens 
eksisterende parkkvaliteter.

Svævende terrasse

Svævende terrasse

trappeanlæg i forbindelse 
med udbygnings af hal



DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Ejstrupholm Sag nr. 1474. Park- og udbygningsplan

Nedslag - MT træningsbane og træningsredskaber

Pitttstop til mountainbike

MT og træningsstation

Skoveområdet tilføres tre elementer, som 
understøtter ophold og bevægelse.
Alle elemter skal understøtte områdets skov 
karakter

1. Opholdssted - pitstop
2. Køretekninke anlæg for MT
3. Mulighed for “naturfi tnes” med naturlige   
    elementer fra skove.træstammer og sten.

Pit-stop med 
træningsmulighed

Understøttels af 
eksisterende sti med 
MT- køre teknisk 
anlæg

Ny sti
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Nedslag - Fællesscene

Multitrappe og grusfl ade

Området tilføres elementer, som understøtter 
ophold, bevægelse og overgangen mellem 
idrætspark og parken fælles græsfalde.

Multitrappen forbinder idrætsparken med 
lystanlægget og danner en både visuel og 
fysisk overgang. Arealet foran scenen er med 
grus og er indrettet til petanque m.m. Multi 
trappen er både opholdstrappe og trænings/
bevægelsestrappe.

Nuværende redskabshus understøttes med 
ophold for kugle/kegle folket.. Området skal 
understøtte græsfl adet,  som parkes folkelige 
fælles rum.

Halvtag med ophold ved “å” og 
depothus.

Myldretrappe med sceneanlæg
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Nedslag - tennisanlæg

Nuværende tennisanlæg

Det nuværende anlæg understøttes med en 
ophold og aktivitetsfalde ind mod parken på 
størrelse med en tennisbane.

Anlægget tilføres bevægelses- og 
opholdselemneter. Området skal have 
samme karakter, som det eksisterende anlæg, 
grusfl ader med grønt hegn. I forbindelse med 
anlæg skal der ske dræning af området eller 
en svævende fl ade på stolper.
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Nedslag - Stier og kanter

Områdets stier kantforstærkes med lys og 
bænke. sti forløbene kan forstærkes med en 
opdeling i løs og fast underlag - således at 
tilgængeligheden øges.


