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DGI Facilitetsudvikling

På vej mod et nyt Kultur- og idrætshus

Indledning

Visionsplanen skal anvendes som et oplæg 
i den fremtidige dialog med Haderslev kom-
mune om transformationen af det nuværende 
idrætscenter til et åben hus for kultur og idræt. 

Visionen indeholder de overordnede ønsker 
for, hvordan området kan udvikles og udvides, 
samt tiltag som ønskes indarbejdet i det videre 
arbejde med udviklingen af området omkring 
den nuværende hal, skolen og den kommende 
udbygning af parceller nord for skolevej (Per-
spektivareal 10.15.BO.07 i den vedtagne kom-
muneplan). 

Baggrund 

Den positive udvikling af Starup har medført at 
situationen omkring de nuværende rekreative 
fritidsfaciliteter er under pres og utidssvarende. 
Presset og overbelægningen på de eksiste-
rende faciliteter vil i de kommende år øges, da 
der fortsat sker en udvikling og udbygning af 
Starup-området, som er et meget attraktivt om-
råde for specielt børnefamilier. 
Den planlagte udbygning af Starup-området 
peger frem mod en ulighed mellem antallet af 
borgere og idrætsfaciliteter. 

Senest har formanden for Kultur- og Fritidsfor-
valtningen i Haderslev kommune over for Jyd-
skeVestkysten ( januar 2014) udtalt, at fritidsfa-
ciliteterne i Starup bør udbygges for at sikre, at 
de er passende i forhold til brugerne – også i 
fremtiden.

Arbejdsgruppe

Hovedbestyrelsen i Starup UIF har i den forbin-
delse nedsat en tværgående projektgruppe til 
udarbejdelse en visionsplan til brug ved den 
fortsatte drøftelse med kommunen.

Jeppe Markmann Olesen, formand for gruppen
Kirsten Grauholm, hovedbestyrelsen
Kim Sternkopf, hovedbestyrelsen / Festdage
Erik Nøddesbo, håndbold
Johnny Bank Strohbehn, håndbold
Ole Lethonen, gymnastik
Claus Sørensen, gymnastik
Morten Petersen, gymnastik
Jørn Lang, cykling
Thomas Lauenborg, fodbold
Jeppe T. Kræmmergaard, forældre
Svend Åge Frederiksen, krolf
Claus Jessen, badminton
Thomas Quvang, Teaterkassen
Kim Christiansen, Starup Skole/SFO
Kim Kabelka, forældrebestyrelsen (skole)
Svend Aage Dyrholm, Tennis & Haderslev 
Idrætsråd
Anders Enevoldsen, floorball

Vision 

Visionen for projektet er at omdanne de nu-
værende idrætsfaciliteter ved Starup til et større 
mødested, hvor borgere i alle aldre kan skabe 
et fællesskab i moderne aktive oplevelsesrum 
i form af springcenter, idrætshaller, motions-
rum, cafeteria, møde- og forsamlingslokaler, 
udendørsaktiviteter m.m. Ved samarbejde mel-
lem forskellige kræfter i lokalsamfundet, både 
med fokus på kultur, idræt og skolen, skabes et 
dynamisk udgangspunkt, et omdrej ningspunkt 
for lokalsamfundet og dermed underbygges 
kommunes fremtidsplaner for området.

Vision
At udvikle et lokalt, moderne og attraktivt 
mødested – et kraftcenter for kultur, idræt og 
events for, med og af borgere i alle aldre i Sta-
rup og omegn
 

Handlinger

Vi vil derfor arbejde for:
Udviklingen af en handlekraftig organisation, 
der kan sikre den nødvendige ledelse og ud-
vikling.

I dialog med lokalsamfundet og Haderslev 
Kommune udvikle et moderne og fleksibelt hus 
for kultur og idræt som indbyder til aktiviteter for 
alle brugergrupper 

I dialog med kommunen tænke projektet ind i 
den kommunal udviklingsstrategi for idræt og 
kultur samt understøtte en attraktiv bosætning 
i området.

De kommende år arbejdes der for:
Ombygning af  Starup Hallen og de tilhørende 
udendørs-arealer
 
Styrke samarbejdet mellem skole, foreningsliv 
og det omkringliggende samfund

Optimere driften af de lokale faciliteter 

Tiltrække flere arrangementer til Starup 

Etablere foreningsfitness 

Vision
At udvikle et lokalt, 
moderne og attraktivt 
mødested – et kraft-
center for kultur, idræt 
og events for, med og 
af borgere i alle aldre i 
Starup og omegn
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På vej mod et nyt Kultur- og idrætshus

Kulturhus

Idrætshus

Landsbytorvet

Skole og institutionshus

• Teater- og musiksal
• Øvelokale
• Forsamlingssale
• Mødelokaler
• Depoter
• Teaterforening
• Andre kulturforeninger
• Byens kulturliv
• Byens forsamlingshus

• Alle byens borgere 
Café

• Folkekøkken
• Publikumsfaciliteter 

inde og ude
• Udendørs ophold

• Springhal
• Aktivitets- og hold-

træningssale
• Fitnesslokale
• Depoter
• Udendørs aktivitetsom-

råder
• Udendørs pitstops/møde-

steder
• Idrætsforeninger
• Seniorer
• Kampsport
• Selvorganiserede
• Sundhedstilbud

• Kontorlokale / personale-
faciliteter

• Info • Skolekøkken
• Undervisningslokaler
• Motorik og tummel
• Skolen
• Vuggestue
• Børnehave
• Dagplejere
• SFO

På vej mod et lokalt, moderne 
og attraktivt mødested – et kraft-
center for kultur, idræt og events 
for, med og af borgere i alle aldre 
i Starup og omegn



Byudvikling

Indledning

Starup by består overvejende af boligom-
råder, som serviceres af et bydelscenter med 
butikker og et skole- og fritidsområde.

Området omkring Starup Skole og Staruphal-
len ses allerede som byudviklingsområde, 
hvor der forudses at bosætning vil finde sted 
henover de kommende år. Det første bolig-
område er allerede udlagt umiddelbart vest 
for Staruphallen og de grønne idrætsarealer.

Med udviklingen af Starup Idræts- og Kultur-
center, parkområderne og Starup Skole vil 
området i endnu højere grad blive generator 
for udvikling af kulturliv, idræts liv, skoleliv og 
bosætning i Starup.

En vigtig forudsætning for udviklingen af ne-
top dette område er en overordnet planlæg-
ning af infrastrukturen og etableringen af 
den allerede tænkte omfartsvej, der på sigt 
kan sikre lukningen af Starup Skolevej ved 
idrætscenter og skole.

At se helheden

På vej mod en ambitiøse borgerdrevet 
byudviklingsproces.

Fremtidens arbejde med projektet i en byud-
viklingssammenhæng bør først og fremmest 
tage udgangspunkt i at anderkende at forhold-
ene ændrer sig løbende. Det der gav succes i 
fortiden, kan stå i vejen i fremtiden. Gør noget 
andet end det I plejer at gøre. 
Når der arbejdes med borgerdrevene projekter 
i byplanlægningen, er det væsenligt, at der ska-
bes en fælles forståelsesramme mellem forvalt-
ning og borgergruppe.  Det er vigtigt der lyttes 
og gives rum for den udfordrende samtale også 
selvom der er uenigheder mellem forskellige in-
teresser. 

Den ambitiøse byudvikling stoler på borgerne 
og skaber engagement og ejerskab til de tiltag, 
der iværksættes. Et tæt samarbejde mellem 
den offentlige planforvaltning, de private og frivil-
lige aktører er med til at skabe et mulighedernes 
handlingsrum – fordelen ved at handle til byens, 
lokalområdets og fællesskabets bedste.
Det er væsentligt i den fortsatte involvering af 
borgerne i byudviklingen og kulturprojektet, at 
der fortsat skabes rum og plads til mennesker 
og foreninger til at bruge fantasien, når de 
tænker, planlægger og handler. Se udfordringer 
som forklædte muligheder. Eksperimenter og 
afprøvninger er vejen frem. Her bliver processer 
og procedurer gentænkt og afprøvet i stort som 
småt. 

Kultur- og idrætsprojekter, som driver i byud-
viklingen har stærke og ambitiøse projekt/arbe-
jdsgrupper, som bygger teams og netværk rundt 
om sig i stedet for at være kransekagefigurer. 
Projektgruppen er ikke bange for at lade sig in-
spirere udefra, men har tiltro til sin egen lokale 
kultur. God praksis tilpasses de særlige lokale 
forhold. Tænkt stort og start i det små, her findes 
den indbyggede fleksibilitet, som skal være 
med til at involvere andre og skabe de konkrete 
forandringer. Igangsæt mindre tiltag eller en 
prøveperiode med en aktivitet.
 
Ja Starup er på vej – med afprøvning af midler-
tidig motionscenter i hallen og etablering af en 
ny multibane. Men burde den ikke placeres et 
andet sted i byen? 

Brug, forstærk og involver det I har. Mange byer 
har muligheder for at skabe mere liv, flere aktiv-
iteter og involvere flere mennesker i byens liv og 
udvikling. 

Det handler om at se byen, som et levende sted, 
samtænke aktiviteter og projekter med de sted-
er, hvor der i forvejen er mennesker, liv, skoler, 
idrætshaller, indkøbsmuligheder, biblioteker osv. 
Der er mange kræfter, der kan få gang i byen, 
de er ofte gemt bag facaderne i f.eks. idræts-
hallerne og foreningslokalerne. 

I Starup har idrætsforeningen gennem projek-
tet åbnet op og taget det første skridt mod at 
se ”deres” facilitet,  som en del af byen – no-
get større, et potentiale til at give byen et løft og 
endnu mere liv – en forstærkning af det der er i 
byen i forvejen. 

Liv skaber mere liv når vi bliver synlige for hinan-
den og oplever, at der faktisk er liv og aktivitet 
i byens rum. Der hvor vi mødes i dagligdagen 
er der store muligheder for at skabe mere liv og 
aktivitet. Ja Idrætshallen her mødes vi – det er 
måske første skridts på vejen mod at skabe ak-
tivitet andre steder i byens rum. Hvad med plad-
sen foran supermarkedet? 
Byudvikling med fokus på mere liv og bevæ-
gelse handler bl.a. om at skabe nye aktiviteter, 
der hvor folk mødes i forvejen.

Projektgruppen har med dette projekt åbnet op 
og taget et skridt på vejen mod at se kulturen og 
idrætten og et i et større perspektiv, i sammen-
hæng med byudviklingen af Starup.
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fodbold
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aktivitetstorv

Se mere i hæftet med nuværende forhold, ana lyse og hovedgreb.

Park-områder

Skolegårde og torvepladser

Stillevej/lukket vej

Stiforløb 

Plan
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Firkløver
Greb - nederste plan

idrætshal

aktivitetssal

omkl.
omkl.

o
m

kl
.

omkl.

fitness og 
wellness

springhal

aktivitet

forbindelser og fællesarealer

aktivitet
forsamling

aktivitet aktivitet

Idé-diagram:

Fitness- og 
aktivitetszone

Aktivitetszone

ca. 290 m²

ca. 320 m²

ca. 900 m²
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Firkløver
Greb - øverste plan

café

køkkeninfo

forsamlingssal

Forsamlingszone

ca. 130 m²

ca. 110 m²

ca. 240 m²
trappe
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Starup Idræts- og Kulturcenter
Oversigt

Aktivitetssal
En multisal, der egner sig til rigtig mange ak-
tiviteter.

Ny hal
Indeholder springfaciliteter. Muligt at dele hal-
len op for bedre udnyttelse af kvadratmeterne.

Mellemgang
Adskiller eksisterende bygning fra nye byg-
ninger og skaber samtidig forbindelser og sam-
menhænge i den samlede bygningsmasse

Eksisterende gymnastiksal
Et nyt indskudt dæk etableres til kultursal i sam-
menhæng med fællesarealerne. På nederste 
plan udnyttes kvadratmeterne til fitness-faci-
liteter

Eksisterende fællesarealer
Udbygges og ombygges. Området udvides 
med en køkken- og indgangsparti-bygning mod  
syd og en dobbelthøj foyer-bygning mod nord

Eksisterende idrætshal
Hallen tilføres dagslys vha rytterlys og en 
række vinduer i ydermuren ud mod Starup Sko-
levej og ankomstområdet.
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Øverste plan
Byens, skolens og foreningernes fælles sted. 
Hovedindgang og “forsamlingshus”-faciliteter 
med køkken, sale og café. Forbindelse mellem 
indgang og aktiviteter på nederste plan.

Nederste plan
Aktivitetsfladen med de to haller, aktivtetssal, 
fitness og servicefunktioner som depoter og 
omklædning.
Tæt kontakt til udearealerne og de udendørs 
aktiviteter - fysisk og visuelt.

Starup Idræts- og Kulturcenter
Oversigt
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depot

depot

terrasse

folkekøkken

(sal / mødelokale)

kultursal

opvaskinfo

kiosk

café

køkken
foyer

kølerum
depot

trappe-anlæg

ankomsttorv

31 m²

45 m²

213 m²

184 m² (84 m²)

(127 m²)

86 m²

Øverste plan
1:250

elevator
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boldrum

depot

depot
til hal

depot
til hal

depot til hal

depot
depot

yoga-sal/
behandling

multirum

wellness-zone

omkl.omkl.

eksist. omkl.

eksist. omkl.

eksist. omkl.

teknik

depot

fitness

spinning

udendørs træning

aktivitetstorv

foyer

aktivitetssal

spejlvæg

sidde-trin

social-zone

social-zone

social-zone

sidde-trin

sidde-trin

lockers

elevator

ribberklatrevæg

sidde-trin

ny hal(delbar hal 
393 m²)

eksisterende hal

springgrave

hæve/sænke væg

porte

mellemgangforbindelse til 
skole 163 m²

1000 m²

27 m²

79 m²

30 m²

28 m²

69 m²

138 m²

160 m²

47 m²

390 m² 56 m²

72 m²

24 m²

Nederste plan
1:250
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Nord facade
1:150

ny haldepot/boldrum
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De nye bygninger
Den nye hal og aktivitetssalens vinduesbånd 
skaber kontakt mellem inde og ude og gør 
både inde- og udeaktiviteter synlige. Hvis man 
opholder sig indenfor er det umuligt ikke at se 
hvad der foregår udenfor og omvendt er aktiv-
iteterne indenfor synlige for alle der nærmer sig 
og bevæger sig langs med bygningen.

Gulvene i hallen og aktivitetssalen synes at 
fortsætte ud i nærområdet og gør det attrak-
tivt at opholde sig i nærheden af bygningen. 
Nærområdets ind retning med torve og aktivitet-
sområder understøtter dette.

Referencer
facadeudtryk

indgang/aktivitetstorv aktivitetssal depot
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Rytterlys

trappeanlæghovedindgang

aktivitetssal

terrasse

Syd facade
1:150

Ankomst
Niveauforskellen mellem ankomsttorvet - den 
tidligere parkeringsplads - og indgangspartiet 
udnyttes til etableringen af et stort trappean-
læg, der udover at skabe forbindelse mellem 2 
planer også bliver et uderum i sig selv til ophold, 
leg, skateraktiviteter osv.

Den tidligere meget lukkede facade åbnes op 
med glaspartier indtil den eksisterende hal.
Den store tagflade brydes lidt op med tagvin-
duer indtil madskolefaciliteterne og med et ryt-
terlys, der trækker dagslys ind til hallen.
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Transparent elevatorlift mellem 2 etager Åbning mellem idrætshal og gangareal Indendørs løbebane i gangarealer til opvarmning og som stemningsgiver i et idræts- og be-
vægelsesmiljø

vinduer ind til hallen

rytterlys på hallen

 

Liftup A/S | Hagensvej 21| DK-9530 Støvring | Denmark | T: +45 96 86 30 20 | M: mail@liftup.dk | www.liftup.dk | CVR DK-1015 3964 
 

 

03/2016   
 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

REFERENCE 

 I tilknytning til Thingbæk Kalkminer 
åbner Rebildcentret en flot, stor 
2-etagers bygning med en fuldt inte-
greret elevatorløsning. Dette giver 
allerede fra åbningsdagen gæsterne 
adgang til oplevelsescentrets hjerte: 
velkomstbygningen. Helt i hvidt og 
med glas på alle 4 sider af skakten 
fremstår platformsliften nu som et 
neutralt men nødvendigt adgangsgi-
vende element i det moderne byggeri. 

 

 

 

 

Motala 2000 Specifikationer 
 Antal stop: 2-6 etager 
 Løftekapacitet: 500 kg 
 Platform mål: 1020/1120/1220 x 1480/1680 mm 
 Skaktmål: 1150/1250/1350 x 1560/1760 mm 
 Hastighed: 0,15 m. / sek. 
 Strømforsyning: 230-240 V / 10 A 

 
 

 

 

 

 

10 års garanti 
på drivsystemet  

5 års garanti 
på gearkasse og motor 

 

 

 

 

 

Referencer
indretning
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eksist. omkl.eksist. depot

ankomsttorv

aktivitetstorvadgang til aktivitetssalniche

aktivitetssal

adgang og kig til forsamlings- og mødesale

adgang og kig til køkkenfaciliteter

A

A

Snit A-A
1:150

hovedindgang

INFO

foyercafé

Fællesarealer
Fra hovedindgangen og ankomsttorvet ledes 
man videre ind til caféen, hvor man på vejen 
passerer centerlederens kontor / info.

Fra caféen er der adgang og kig gennem et 
stort glasparti til de tilstødende forsamlings- og 
mødesale. Salene er placeret et par trappetrin 
højere end caféen for at give mere plads til fit-
nessfacilteterne i stueplanet. Trappen indgår 
som et møbel i caféen.

Fra caféen løber en bred trappe ned til det ned-
erste plan. Trappen er placeret i et dobbelthøjt 
rum med glasfacade ud mod den grønne fæl-
lede og aktivitetstorvet mellem aktivitetssalen 
og den nye hal. 
Foyeren fungerer som et fordelingstorv til de 
forskellige aktiviteter og til omklædningsfacilite-
terne. Der er også herfra adgang til banerne og 
aktivitetstorvet udenfor.
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Café
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B

B

Snit B-B
1:150

ny hal

mellemgang

social zone

tribune-trin tribune-niche

eksist. hal

rytterlys

vinduer

vinduer

Eksisterende hal og ny hal
Den eksisterende hal opgraderes med et nyt 
rytterlys og en række vinduer ud mod ankomst-
torvet.
Den nye hal etableres med springgrave og 
med muligheden for at dele hallen op med en 
hæve/sænke væg.
Hallen har en loftshøjde på ca. 8 m.

Mellem eksisterende hal og ny hal løber en 
mellembygning, hvorfra der er adgang og kig til 
begge sider. Ind til den eksisterende hal åbnes 
der helt op og etableres en lang tribune i form 
af nogle store trin, der også kan bruges til leg 
og opvarmning. Trinene henvender sig både til 
idrætshal og til mellemgang. Langs med den 
nye hal etableres et par tribune-nicher, der 
skaber publikumspladser til den nye hal og på 
bagsiden etableres aktivitetsområder til mel-
lemgangen med ribber, klatregreb osv. 
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Mellemgang
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Snit C-C
1:150

Aktivitetshal og ombygning af eksist. gymna-
stiksal
Aktivitetssalen placeres ud for den ombyggede 
gymnastiksal med mellemgangen mellem sig.
Aktivitetssalen har en loftshøjde på ca. 5 m. 
Den del af mellemgangen, der løber langs med 
aktivitetssalen fungerer som en niche til salen. 
Her fra er der kig ind til aktiviteterne i de nye 
fitnesslokaler.

Henover fitness lægges et nyt dæk ind, der 
ska ber rum for forsamlings- og mødesale på 1. 
sal i tæt forbindelse med caféen.
I tilknytning til produktionskøkkenet i midter-
bygningen etableres her et område, der i sam-
menhæng med den tilstødende sal fungerer 
som folkekøkken. Her kan foregå undervisning, 
fælles madlavning, anretning af mad/buffet til 
arrangementer i salene osv.

De to foldevægge skaber fleksibilitet i brugen 
af m². Det kan være een stor sal, 2 mindre sale 
med eller uden tilgang til køkken.

C 

C

aktivitetssal

spejlvæg

mellemgang/niche
fitness

sal sal/mødelokale

folkekøkken

adgang til foyersocial-zone spinningslokale

adgang og kig til café

adgang og kig til multirum

ankomst
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Aktivitetssal

ankomst
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Vest facade
1:150

depot / aktivitetssalny hal mellembygning adgang fra fitness til udendørs træningsområde

eksisterende bygning

vindues- og dørpartier til forsamlings- og mødesale

terrasse til forsamlings- og mødesalene

adgang fra folkekøkken

ankomst

Vest facaden
Den i dag meget lukkede facade åbnes op 
med glaspartier og giver et fantastisk lysindtag 
til for samlingssalen.  Der etableres en terrasse, 
så der er mulighed for at trække udenfor.

Fra fitness åbnes også op med vinduer, der 
trækker dagslys ind og giver mulighed for 
at kigge ud. Her er også adgang ud til det 
udendørs træningsområde.
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Lysindtag og spejlvæg Vinduesbånd i facaden Ovenlysvinduer

ankomst

Referencer
lysindfald
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parkering
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skolegård

multibane lille torv
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torv

ude-træning

sti

stillevej

skole

fodbold-
anneks
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evt. fremtidig bane

ankomsttorv

bold-
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tribune i terræn

FÆLLEDEN

BYPARK

Situationsplan
1:1000
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Boldeksperimentarium Aktivitetsflader vandret og lodret Møbler

Aktivitetsområde

Situationsplanen viser udvidelsen af starup 
Idræts- og Kulturcenter, som lægger sig ud mod 
banerne og den grønne fælled. 

Fodboldbanerne anlægges en smule an-
derledes; løbebanen nedlægges og flyttes 
tættere til bygningen, en ny 8-mandsbane 
etableres nord for de nuværende baner og ter-
rænspringet udnyttes til en tribune med kig til 
den store kamp-bane.

Omkring bygningen ud mod fælleden etableres 
en række aktivitetsområder, der sikrer en tæt 
kontakt mellem inde og ude.

På bygningens modsatte side ud mod Sta-
rup Skolevej, der bliver stillevej, etableres et 
ankomsttorv, der løber hele vejen over til fod-
boldannekset. Det nye parkeringsareal holder 
trafikken og bilerne væk fra ankomsttorvet.
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skole

multibane

boldvæg

servicevej til 
tennisanlæg

lille torv aktivitetstorv

ude-træning

trappeanlæg

ankomsttorv

stillevej
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ophold
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sti

Grundplan
1:500
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Materialer - belægning og møbler Trappeanlæg Skøjtebane

Ankomsttorve

Aktivitetsarealer
Den indvendige løbebane fortsætter udendørs 
rundt om bygningen. Fra løbebanen løber stier 
videre ud i området. (Løbebanen er også en del 
af service- og brandvejen)
Ved indgangen mellem ny hal og aktivitetssal 
etableres et aktivitetstorv med kig ind til byg-
ningens aktiviteter. Fra aktivitetstorvet er der 
central adgang til banerne på Fælleden med 
et lille område til ophold.

Mellem den nye hal og kamp-banen etableres 
et område fyldt med aktivitetsmuligheder til leg 
og træning med bolde. Her placeres også mul-
tibanen. Udenfor boldrummet etableres et lille 
torv, der binder skolegård og idrætsområde 
sammen.
I hjørnet ud for fitness etableres et ude-trænings-
område til fitness, crossfit osv.

Ankomsttorve
Ankomsttorvet foran hovedindgangen består 
primært af to elementer: Et stort trappeanlæg 
og et forsænket område. Trappeanlægget viser 
tydeligt hvor indgangen er og kan udover at sk-
abe forbindelse mellem 2 planer også bruges 
til at opholde sig på og være et skulpturelt ele-
ment på torvet. 
Det forsænkede område skaber rammen om 
rulleskøjteløb, skateraktiviteter, leg osv. Måske 
fyldes det med vand, når det har regnet og be-
nyttes som skøjtebane om vinteren.

Torvet fortsætter over på den anden side af ve-
jen og skaber sammenhæng til fodboldannek-
set og pitstoppene, der fungerer som mødest-
eder for cyklister og motionsløbere. 

Bænke og beplantning møblerer torvet
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Estimeret økonomi og m²

Nybyg - i alt 1907 m²

Ombyg - i alt 1059 m²

Nærområde - i alt 5228 m²

ny hal 1123 m²

ankomsttorv 2388 m²

aktivitetssal 424 m²

mellemgang 310 m²

indgangsparti 50 m²

eksist. hal

fællesareal/køkken
 279 m²

indskudt etage
 390 m²

fitness 390 m²

aktivitetsområde 2840 m²

Starup Idræts- og Kulturcenter
Antal Pris pr enhed Enhed Sum

Nybygning
Varmeanlæg 1.907 379,00 m² 722.753
Bygningsbasis, idrætshaller 1.907 1.370,00 m² 2.612.590
Primære bygningdele, idrætshaller 1.907 3.690,00 m² 7.036.830
Komplettering, idrætshaller 1.907 1.890,00 m² 3.604.230
Overflader, idrætshaller 1.907 2.497,00 m² 4.761.779
Spildevandsinstallationer, idrætshaller 1.907 78,00 m² 148.746
Sanitet, idrætshaller 1.907 117,00 m² 223.119
Vandinstallationer, idrætshaller 1.907 132,00 m² 251.724
Ventilation, idrætshaller 1.907 756,00 m² 1.441.692
VVS-anlæg, øvrige, idrætshaller 1.907 371,00 m² 707.497
Elinstallationer, idrætshaller 1.907 668,00 m² 1.273.876
Fast inventar 1.907 627,00 m² 1.195.689
Sum 12.575,00 m² 23.980.525
Sammenbygningsfaktor 270 1.500,00 m² 405.000

Ombygning
Fællesarealer, køkken og fitnessfaciliteter, forsamlingssale 1.059 6.500,00 m² 6.883.500

Ialt 31.269.025
Byggeplads, 3-5 % 3 % 938.071
Rådgivning, 10-12 % 10 % 3.126.903
Tillæg til hononar ved om- og tilbygning, 1,5 -2,5% 2 % 625.381
Uforudseteudgifter, 10-15 % 10 % 3.126.903

7.817.256
Sum Ex. Moms 39.086.281
Priser udarbejdet med udgangspunkt i V&S prisdata
Samlet skønnet totalomkostning pr. m2 - 13.174 kr.  ex. Moms

Nærområde
Ankomsttorv og aktivitetsområde 5.228 1.200,00 m² 6.273.600
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Fase 2

• Kulturhus og Træningshus
Ombygning af nuværende gymnastiksal.
Der etableres fitness og tilhørende faciliteter i 
stueplan. Henover etableres et nyt dæk, der vil 
rumme en stor forsamlingssal, der kan deles op.

Spring- og Motorikhuset overtager gymnastik-
salens aktiviteter, og derved kan der forholds-
vist enkelt tilføres to nye funktioner til centeret; 
Et kulturhus og et træningshus.

780 m²
Sum: 6.591.000,-

Faser 3

• Kulturhus
Ombygning af nuværende fællesfaciliter.
Fasen består af ombygning af café og køkken. 
Nybygning af indgangsparti og foyer med trap-
penedgang.

Kulturhuset er byens mødested. Her skal det 
være muligt uformelt at komme forbi samti-
dig med at huset også fungerer som forsam-
lingshus og kulturhus. I køkkenet skal der kunne 
laves mad til skolen og byens daginstitutioner. 

397 m²
Sum: 4.286.555,-

Faser 4

• Aktivitetshus
Opførelse af ny aktivitetssal med gode forbin-
delser til eksisterende bygningsmasse.

Salen er et supplement til de to haller med en 
dimension, der passer til rytmisk gymnastik, 
dans, kampsport, arrangementer, forsamlinger 
osv.

476 m² 
Sum: 7.781.410,-

Fase 1

• Spring- og Motorikhuset:
Opførsel af ny hal med springfaciliteter, depot  
og sammenbygning med eksisterende / mel-
lembygning

Der er et stort behov for at kunne tilbyde gode 
gymnastik- og springfaciliteter til Starups gym-
naster, hvoraf en del i dag benytter faciliteter 
andre steder.

1314 m² 
Sum: 21.450.615,-

Faser
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