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DGI Faciliteter & Lokaludvikling

DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles pro-
fil 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 fælleskab. 

Plan og udvikling.
DGI Faciliteter & Lokaludviklings tegnestue er en tværfaglig tegnestue og et 
projektværksted, som fysisk er placeret på DGI Karpenhøj.
Projektværkstedet og tegnestuen arbejder tværfagligt og målrettet i opgave-
løsningen sammen med opdragsstilleren 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.

- vi hjælper for at andre kan nå deres mål
- vi udfordrer for at skabe udvikling og forandring
- vi fokuserer for at opnå resultater og løsninger
- vi involverer for at skabe samarbejde og udvikling 

DGI Faciliteter & Lokaludvikling
- tegnestuen rum og retning

DGI Faciliteter & Lokaludvikling
Projektværksted og tegnestue
Dragsmurvej 12, 8420 Knebel



Bevægelsediagram

Hovedgreb
- Carl Nielsen Hallen

Eksisterende zoneopdeling ca. m2

Omklædnings- og toiletzoner (260 m2)

Depotzoner / teknik (160 m2)

Aktivitetszoner (1150 m2)

Opholds- aktivitets- og gangarealer (320 m2)

Servicerum (30m2)

Det, der gør tanker og ideer spændende og udfordren-
de, er de utallige tiltag kombineret med en udviklingsori-
enteret tilgang til de eksisterende forhold. 

Flere forskellige grupper i samspil skaber behov for 
forskellige rum og rammer. Nye rum opstår i spændings-
feltet mellem de forskellige gruppers rumkrav og deres 
tilgang til at bruge disse.  Det er vigtigt i et projekt, hvor 
facilitetsudviklingen sættes i spil, at der tænkes i re-
aktualisering af nuværende forhold, samt at der ikke æn-
dres bare for at ændres.

Hovedgrebet i oplægget tager udgangspunkt i nogle ho-
vedelementer - en reaktualisering af nuværende rum 
samt forslag til udbygninger. En ud- og ombygningsplan, 
en strukturplan for området samt nogle pejlemærker 
for fremtidens sammenhæng mellem ude og inde. Hel-
hedsplanen i dette hæfte skal være med til at pege på 
muligheder i de eksisterende rumforhold og  pege på 
hvordan der kan skabes liv i fremtidens bygningsmasse. 
En plan er ikke ”bare” en fast plan, men skal også være 
et forstyrrende element i det fremtidige arbejde med ud-
viklingen af hallen.
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Hovedgreb
- Carl Nielsen Hallen

Fremtidig zoneopdeling ca. m2

Omklædnings- og toiletzoner (250 m2)

Depotzoner / teknik (150 m2)

Aktivitetszoner ( 1410 m2)

Opholds- aktivitets- og gangarealer (220 m2)

Servicerum (35 m2)

Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbind-
elsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og 
fysiske overgange i den indre bygning og etablering af 
udendørs ophold og aktiviteter i nærkonteksten. 
Bygningens indre er blevet “renset” for mange vægge 
og rigide rumdannelser og derved opnået åbenhed, rum-
melighed og multianvendelighed. De åbne rumdannelser  
kombineret med kig til både inde og ude gør det nemt at 
orientere sig og skaber dermed en mindre opbrudt bev-
ægelse og flow gennem bygningen. 
 

Udsigtsdiagram



Fremtidige forhold
- Stueplan - oversigt

H. Toilet D. Toilet

Cafeteria/ophold

Hall

OmklædningBadOmklædning

Trappe

Spillergang

Bad Omklædning
W.C. W.C.

OmklædningW.C.

Redskab/storedepot

Multirum

Spillergang

Omklædning

Bad

Omklædning

Bad

W.C. W.C.

ca. 23 m2

ca. 4 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2ca. 19 m2 ca. 19 m2

Depot
ca. 5 m2 ca. 44 m2

Vindfang
ca. 14 m2

ca. 29 m2

ca. 8 m2 ca. 8 m2

ca. 110 m2

ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

Gang
ca. 4 m2

Vindfang
ca. 10 m2

W.C.
ca. 1,5 m2

Gang
ca. 1,8 m2

ca. 115 m2ca. 18 m2ca. 18 m2 ca. 12 m2

ca. 13 m2

ca. 2 m2 ca. 2 m2ca. 3 m2
ca. 2 m2ca. 2 m2

Multisal
ca. 49 m2

Terrasse

Vindfang
ca. 5 m2

Vareindlevering

Gardarobe

WC
ca. 2,5 m2

personalerum

ca. 9 m2

ca. 26 m2
Køkken/udsalg

Kontor

WC
ca. 2,5 m2

Information

Depot/Teknik
ca. 13 m2

Opvaskemaskine

1:200

Ny ankomst

Multisal

Ankomst/ vindfang

Multihal

Køkken/service

Depot med mulighed for vareindlevering

Brandtrappe til kælder

Cafeteriá/ ophold

Indgang

Multirum
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Fremtidige forhold
- Stueplan - multisals indretning

Med en vision om at tilføre Carl 
Nielsen  Hallen mere aktivitet er 
der i oplægget placeret 2 multisale 
i henholdsvis det gamle klublokale 
samt i et udbygget/udvidet område i 
bygningens gamle depot.
De to sale grænser op til hinanden 
men er adskildt af både en væg og 
et nieavspring. Rummenes karakter 
henvender sig til meget forskellige 
arkitiviter:

Multirum: Har en meget åben og 
dynamisk karakter som gør den 
anvendelig til  gymnastik, dans, yoga 
og andre holdaktiviter. Fra salen er 
der  både indkig til aktiviterne i hallen 
samt udgang til terrasse med udkig 
over et aktivitets rum med bl.a en 
multibane og crossfit. 
Salen vil også fungerer som en 
gennemgangspassage ned til 
omklædningsrummene både på 
etagen og i kælderen.

Multisal. Er den halve størrelse af 
multirummet med høj loftshøjde. 
Salen er bygget op som et fleksiblet 
rum, med foldedøre. Salen kan 
således opdeles i to private rum med 
særskildte indgange eller står som 
et åben rum som enten kan have 
forbindelse med det forbindende 
gangareal eller stå aflukket. Salen 
har 2 dobbeltfløjet terrassedøre ud 
til en terrasse med udsigt over hele 
områdets sydlige aktivitetsrum. 
Salen er således velegnet til intime og 
private aktiviteter som f.eks møder, 
arrangementer af festlig karakter, 
lektiecafé, babygymnastik, areobic 
etc.

Ny ankomst

Multisal

Køkken/service

Depot med mulighed for vareindlevering

Brandtrappe til kælder

Cafeteriá/ ophold

Indgang

Gymnastik

Fitness/ genoptræning

Areobic

Festarrangement

Mødelokale

Multirum

Multirum

Multisal

Multisal



Fremtidige forhold
-  Kælderplan - oversigt

Trappe

Depot

Spillergang

Omklædning

Bad

Omklædning

Bad

W.C. W.C.

Teknik/varmerum

OmklædningBadOmklædning

Spillergang

Bad Omklædning
W.C. W.C.

OmklædningW.C.

Redskab/storedepot
ca. 23 m2

ca. 4 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2ca. 19 m2 ca. 19 m2

Depot
ca. 5 m2 ca. 44 m2

ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

Gang
ca. 4 m2

Vindfang
ca. 10 m2

W.C.
ca. 1,5 m2

Gang
ca. 1,8 m2 ca. 24 m2

ca. 50 m2

ca. 18 m2ca. 18 m2 ca. 12 m2

ca. 13 m2

ca. 2 m2 ca. 2 m2ca. 3 m2
ca. 2 m2ca. 2 m2

Depot/ rengøring
ca. 11 m2

Toiletter

Dommer omklædning

Badminton depot

Boldrum Boldrum
Boldrum

Boldrum

Aktivitetsrum

Mulighed for depot

99 m2

1:200

Brandudgang

Multihal

Aktivitetsrum med udkig til hal og  

Toiletter 

Nedgang til varmerum

Ankomst/ vindfang
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Omklædning

Rejst plan
- Oversigt

Kælderplan

WC

Multirum

Hallen

Servicekerne

Cafeteria

Te
rr

as
se

Multisal

Hall

Teknik Depot

Omklædning

Depot
Aktivitetsrum

Omklædning
Trappe/gang

Trappe/gang

Dommeromklædning.
Depot

Fremtidig zoneopdeling

Omklædnings- og toiletzoner

Depotzoner / teknik

Aktivitetszoner

Opholds- aktivitets- og gangarealer

Servicekerne

Stueplan

Toiletter

Brandudgang

Aktivitetsrum med udkig til hal og  

Toiletter 

Nedgang til varmerum

Ny multisal

Ankomst



Facader
- Vest og syd

Byggefelter til ny multihal

CARL NIELSEN HALLEN

Nybygning

Ombygning
Aktivitetsrum

Mulighed for depot med adgang udefra

Cafeteriá AnkomstAnkomst Opholdstrappe MultibaneTerrasseServicekerneStreettrappe

1:200

Ankomst/vindfang Ny multihalMultirumMultisalAktivitetsgade Udendørsophold Terrasse

1:200
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Snit
- Længdesnit AA

H. Toilet D. Toilet

Cafeteria/ophold

Hall

OmklædningBadOmklædning

Trappe

Spillergang

Bad Omklædning
W.C. W.C.

OmklædningW.C.

Redskab/storedepot

Multisal

Spillergang

Omklædning

Bad

Omklædning

Bad

W.C. W.C.

ca. 23 m2

ca. 4 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2ca. 19 m2 ca. 19 m2

Depot
ca. 5 m2 ca. 44 m2

Vindfang
ca. 14 m2

ca. 29 m2

ca. 8 m2 ca. 8 m2

ca. 110 m2

ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

Gang
ca. 4 m2

Vindfang
ca. 10 m2

W.C.
ca. 1,5 m2

Gang
ca. 1,8 m2

ca. 100 m2

ca. 18 m2ca. 18 m2 ca. 12 m2

ca. 13 m2

ca. 2 m2 ca. 2 m2ca. 3 m2
ca. 2 m2ca. 2 m2

Multisal
ca. 50 m2

Terrasse

Vindfang
ca. 5 m2

Vareindlevering

Holdgymnastik/ yoga...

Gardarobe

WC
ca. 2,5 m2

personalerum

ca. 9 m2

ca. 26 m2
Køkken/udsalg

Kontor

WC
ca. 2,5 m2

Information

Depot
ca. 13 m2

Opvaskemaskine

A

C

A

B

B

C

Nybygning

Ombygning

Cafeteria /UdsalgNy multisal

Aktivitetsrum Udendørsophold AktivitetsgadeServicekerneHal

1:200



Snit
- Tværsnit BB

H. Toilet D. Toilet

Cafeteria/ophold

Hall

OmklædningBadOmklædning

Trappe

Spillergang

Bad Omklædning
W.C. W.C.

OmklædningW.C.

Redskab/storedepot

Multisal

Spillergang

Omklædning

Bad

Omklædning

Bad

W.C. W.C.

ca. 23 m2

ca. 4 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2ca. 19 m2 ca. 19 m2

Depot
ca. 5 m2 ca. 44 m2

Vindfang
ca. 14 m2

ca. 29 m2

ca. 8 m2 ca. 8 m2

ca. 110 m2

ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

Gang
ca. 4 m2

Vindfang
ca. 10 m2

W.C.
ca. 1,5 m2

Gang
ca. 1,8 m2

ca. 100 m2

ca. 18 m2ca. 18 m2 ca. 12 m2

ca. 13 m2

ca. 2 m2 ca. 2 m2ca. 3 m2
ca. 2 m2ca. 2 m2

Multisal
ca. 50 m2

Terrasse

Vindfang
ca. 5 m2

Vareindlevering

Holdgymnastik/ yoga...

Gardarobe

WC
ca. 2,5 m2

personalerum

ca. 9 m2

ca. 26 m2
Køkken/udsalg

Kontor

WC
ca. 2,5 m2

Information

Depot
ca. 13 m2

Opvaskemaskine

A

C

A

B

B

C

Nybygning

Ombygning

Cafeteria og opholdHall/ankomstToiletterStreetområde

AktivitetsrumTrappeopgangDepotTeknik Multisal Terrasse Trappeanlæg

1:200

CARL NIELSEN HALLEN
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Snit
- Længdesnit CC

H. Toilet D. Toilet

Cafeteria/ophold

Hall

OmklædningBadOmklædning

Trappe

Spillergang

Bad Omklædning
W.C. W.C.

OmklædningW.C.

Redskab/storedepot

Multisal

Spillergang

Omklædning

Bad

Omklædning

Bad

W.C. W.C.

ca. 23 m2

ca. 4 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2 ca. 19 m2 ca. 8 m2ca. 19 m2 ca. 19 m2

Depot
ca. 5 m2 ca. 44 m2

Vindfang
ca. 14 m2

ca. 29 m2

ca. 8 m2 ca. 8 m2

ca. 110 m2

ca. 1,5 m2 ca. 1,5 m2

Gang
ca. 4 m2

Vindfang
ca. 10 m2

W.C.
ca. 1,5 m2

Gang
ca. 1,8 m2

ca. 100 m2

ca. 18 m2ca. 18 m2 ca. 12 m2

ca. 13 m2

ca. 2 m2 ca. 2 m2ca. 3 m2
ca. 2 m2ca. 2 m2

Multisal
ca. 50 m2

Terrasse

Vindfang
ca. 5 m2

Vareindlevering

Holdgymnastik/ yoga...

Gardarobe

WC
ca. 2,5 m2

personalerum

ca. 9 m2

ca. 26 m2
Køkken/udsalg

Kontor

WC
ca. 2,5 m2

Information

Depot
ca. 13 m2

Opvaskemaskine

A

C

A

B

B

C

Nybygning

Ombygning

MultirumMultisal

UdendørsopholdAktivitetsgade BoldrumDepot TrappeopgangBoldrum Ankomst/vindfang Ny multihalOmklædning

1:200



Cafeteriaet kommer til virke 
som en dynamisk kerne for 
ophold, bevægelse og beskuelse 
mellem hallens  aktiviteter. Der 
er kig til både den indre hal og til 
aktivitetesgaden på bygningens 
vestlige facade.

Visualisering
- Rumlig skitse af Caferteriet 

Kiosk/udsalgMultisalHallen

Cafeteriá/ ophold Udendørs ophold
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Visualisering
- Rumlig skitse af ny ankomst og multisal.

Multisal A. Udgang til terrasse

Multisal B.



Visualisering
- Rumlig skitse af multisal 

Opgang til multisal A. Multisal B.Hallen
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Elementer til kultur- og aktivitetszone

Samtalemøbel

Trappe med huleMyldretrappe

Klatrevæg

Dogville opstregning/flade

Dogville opstregning på væg

Dogville opstregning/fladeDogville opstregning/flade

Dogville opstregning/flade

Fleksibel boldvæg til teknik træning

Boksebolde

Kassevæg til klatring og samtale

Glasbur til boldspil

Bordtennis

Danseplader med lyd

Skov af klatretove

Dogville opstregning/flade

V

V

H

H

4

4

V
H

V
H

2

1

3

Carl Nielsen Hallen
- Inspiration til indretning af aktive zoner i fællesarealerne


