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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



Carl Nielsen Hallen
- indledning

Udearealer til ophold, bevægelse og idræt

Dette hæfte indeholder pejlemærker og idéer til hvordan en 
fremtidig udnyttelse af arealerne omkring hallen kan komme 
til at se ud. Det er et oplæg til at ændre opfattelsen af, hvad 
man kan bruge de områder til, som i dag ikke bliver brugt til 
aktiviteter; parkeringsarealerne, ankomstarealerne og områ-
det mellem hal og fodboldbaner. 

Idéen er at udendørsaktiviteterne både skal kobles tættere 
på bygningskroppen samt ikke mindst være et attraktivt til-
bud for alle byens borgere som beskrevet i udviklingsplanen. 
Området bør udvikle sig til et rekreativt oplevelses- og bevæ-
gelseslandskab, hvor borgerne på tværs af køn og alder kan 
udfolde sig fysisk gennem leg, bevægelse og idræt. Samtidig 
opfordrer området til forskellige former for socialt samvær.  
Her bør være forskellige rum til bevægelse som både det 
selv-organiserede og organiserede liv kan bruge.

Planerne tager udgangspunkt i dels Jeres udviklingsplan og 
dels i tilbagemeldingerne undervejs i processen.

De overordnede pejlemærker for projektet er:

• Sammenhæng mellem skole, hal og fodboldbaner

• Fortætning af aktivitetsmuligheder omkring hallen

• Fleksibel brug af arealer

 

streetområde

parkering

aktivitetsområde

Skolen

Hallen
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Fremtidige forhold
- situationsplan
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Fremtidige forhold
- områder

Streetområde
Opgradering af eksisterende asfaltflade. 
Trappeanlæg åbner op mod bevægelses-
gaden

Bevægelsesgade
Den aktive forbindelse mellem skole, hal 
og fodboldarelaer

Byggefelt / aktivitetsflade
Mulig placering af ny multihal. Indtil da 
et aktivitetsområde

Aktivitets- og træningslandskab
Område til et mangfoldigt bevægelsesliv

Parkering / aktivitetsflade
Hverdags parkering og fleksibelt parkerings- 
areal der også kan benyttes til aktivteter

1:1000



DGI Faciliteter & Lokaludvikling
cykel P

cykel P

1:1000

Indgange

Gående

Cykelsti

Veje forbeholdt køretøjer

Servicevej

Fremtidige forhold
- forbindelser



1:1000

Fast underlag

Grus (1670 m2)

Hække / træer

Græs

Bygning

Gummiasfalt (2000 m2)

P

Fremtidige forhold
- flader
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Fremtidige forhold
- beplantning

Eksist. træer

Nye træer

Ny lav hæk

1:1000

Beplantning
Parkeringsarealet og bevægleseparken er 
skærmet mod Lumbyvej med en lav hæk, 
der dog stadig giver mulighed for indkig til  
Hallen og de nye aktivits-områder.

På parkeringsarealet skilles parkerings-
båsene ad med en række store træer, der  
også giver mulighed for indkig til Hallens 
område.

En række solitære træer skaber rum og 
miljø omkring bevægelsesparken.
Foran hallens facade, langs med bevæ-
gelsesgaden, placeres en række små op-
stammede træer.

Under træerne mod fodboldbanen fjernes  
bevoksningen for at skabe visuel forbind-
else mellem fodboldbane og aktivitetsom-
råderne



Delområde 1
- parkering, ankomst og indgange
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løbepitstop udendørs café udendørs café

trappeanlæg

55 parkeringspladser

47 parkeringspladser

trappeanlægindgang indgang
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Delområde 1
- parkering, ankomst og indgange

bevægelsesgade

ankomsttorv

fodboldbane

cykelpitstop
affaldsskur

bevægelsespark
fodgængerovergang / chikane

hverdagsparkering

fleksibel parkering på grusunderlag

boldvægge

cykelsti
ensrettet vej med på- og afsætningsspor

Parkering
Der etableres en ensrettet vejføring ind til hallen og sko-
len fra Lumbyvej inspireret af kommunens forslag. Langs 
med vejen løber et af- og påsætningsspor, der muliggør 
at biler og busser kan trække ind til siden og stoppe kort-
varigt for af- og pålæsning.  
Parkerings-arealerne er delt i to områder med hver sin 
indkørsel. Området tættest på skolen er en hverdagspar-
kering, der altid vil være tilgængelig for parkering. Det 
andet område ses også som et aktivitsområde på de dage 
og på de tidspunkter, hvor der ikke er brug for parkering-
spladserne. Underlaget er parkgrus, der udover bilkørsel 
også kan benyttes til petanque og til boldspil som fodbold 
og tennis. Mellem rækkerne af parkering etableres en bol-
dvæg, der kan tages i brug, når bilerne ikke parkeres her. 
Derudover kan arealet også benyttes til markedsplads.   
Der etableres to tydelige fodgængerovergange fra parke-
ringsområderne til bevægelsesgaden.

Der er 102 p-pladser i alt (+ af- og pålæsningspladser) - 
mod kommunens 115 pladser.

Bevægelsesgade
Bevægelsesgaden binder skolen, hallen og fodboldbanerne 
fysisk sammen og skal ses som en gade der giver adgang 
til aktivitets”butikker” på begge sider. Her færdes både 
gående, løbende, cyklende og skatende børn og voksne. 
Forholdende for cyklisterne forbedres med en cykelover-
gang over Lumbyvej i den sydligst ende af projekt-områ-
det.
100 meter banen er en del af bevægelsesgaden.
Desuden er løbepitstop og cykelpitstop knyttet til gaden, 
der er adgang til streetområdet med et stort trappeanlæg 
og der er adgang til aktivitesområder på begge sider.

Indgange
Foran hallen etableres en udendørs café, der er i forbin-
delse med den indendørs café. Omkring den nye indgang 
etableres et ankomsttorv med siddepladser og bordten-
nisbord. På den anden side af bevægelsesgaden etableres  
her et affaldsskur i forlængelse af cykelpitstoppet. 



Delområde 2
- streetområde, trappeanlæg

evt. byggefelt til multihal

streetområde

trappeanlæg

toiletbygning

cykelskur

indgang

hallen

1:500
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Delområde 2
- streetområde, trappeanlæg

Streetområde
Den eksisterende skolegård med asfalt, der ligger mel-
lem skolen og hallen, opgraderes til et streetområde, der 
indeholder elementer til skatere, basketball, trickscykler, 
rulleskøjter osv.
Asfalten streges op med baner til basketball og med 
streger, der kan bruges til leg med hjul. Her skal være 
mulighed for at stille flytbare elementer op som ramper, 
plinte, evt. en scene osv. Her tilføres lysmaster og evt. 
lydanlæg, der vil gøre streetområdet attraktivt også om 
aftenen.

Trappeanlæg
For at få streetområdet til at hænge bedre sammen med 
de øvrige områder rundt om hallen etableres et trappean-
læg, der dels fungerer som tilskuerpladser og dels som et 
trænings- og legemøbel.
Den visuelle forbindelse mellem bevægelsesgaden og 
streetområdet er essentiel i bestræbelserne på at fortætte 
aktiviteterne. Når man kan se der er liv, får man selv lyst 
til at hænge ud her.



Delområde 3
- bevægelsespark, aktivitetsområde, byggefelter

12 34

byggefelt til multihal /
græsflade til udendørs holdtræning og småbaner
indgange
multisale

udendørs café

trappeanlæg
myldretrappe

træningsredskaber

multibane

klatrevæg

bevægelsespark

publikums- og træningsskrænt

adgang til fodboldbaner

vej

adgang til fodboldbaner

1:500
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byggefelt til multihal /
græsflade til udendørs holdtræning og småbaner
indgange
multisale
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trappeanlæg
myldretrappe

træningsredskaber

multibane
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Delområde 3
- bevægelsespark, aktivitetsområde, byggefelter

Aktivitetsområde
Hele området syd for hallen ses som et aktivitetsområde 
med forskellige muligheder for leg, ophold og bevægelse. 
Det er et område med masser af synlighed fra ankomsta-
realerne og fra bygningsmassen. Området passeres også 
når man skal ud på fodboldbanerne.
Multibanen placeres i samme niveau som boldrummene og 
indgangen til fodboldomklædning bl.a. for lettere at indgå 
i fodboldtræningen. Ved den placering er der mulighed for 
at etablere endnu et trappeanlæg, der også fungerer som 
tilskuerpladser sammen  med terrassen foran multisalen. 
På den anden side opstår en skrænt, hvorpå der etableres 
enkelte siddepladser og træningselementer, der indgår i 
et større crossfit/trænings-forløb. Fra bevægelsesgaden 
er der et fantastisk kig ned over multibanen og på væg-
gen, der adskiller de to niveauer etableres en klatrevæg. 
I samme niveau som multibanen etableres elementer til 
leg, ophold og træning. Her er en myldretrappe, der kan 
klatres på, siddes på og trænes på. Der er et område til 
faste og mobile crossfit-elementer.

Bevægelsespark
I bevægelsesparken etableres lege- og træningsområder 
omkring et stisystem. Evt. udnyttes noget af den jord, der 
graves ud ved multihallen til bakker og volde i parken. Her 
etableres den nye spektakulære legeplads.

Byggefelter
På planen er der mulighed for at placere en eventuel frem-
tidig multihal parallelt med hallen. Indtil beslutningen er 
taget, kan arealet udnyttes til midlertidige formål som 
udendørs holdtræning på græs og opstregning af små ba-
ner og evt. udlægge et areal med sand til beachvolley.



Fremtidige forhold
- længdesnit langs med bevægelsesgaden

vej plateau til 
træning og op-
hold

publikums- og 
træningsskrænt

klatrevæg trappeanlæg bordtennisbord siddeplinte skråning op til 
bevægelsesgade

overdækket 
cykelpitstop

affaldsskur

multibane

fodboldbaner

aktivitetsområde

ankomsttorv / indgang
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Fremtidige forhold
- længdesnit langs med bevægelsesgaden

udendørs café med 
forbindelse ind til 
hallens café

løbepitstop trappeanlæg mellem 
bevægelsesgade og 
streetområde

rampe

eksist. 
trappeforløb

indgang cykelskur

1:200



Fremtidige forhold
- snit gennem fleksible parkeringspladser med boldvægge

Lumbyvej

spærrenet

fint grus-underlag boldvæg til at 
spille op ad

boldvæg til at 
spille henover

fodgænger-
overgang

bevægelsesgade indgang til hal 
og café

fleksibelt parkeringsområde

1:200
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Trappeanlægget
- rumlig skitse



Aktivitetsområdet
- rumlig skitse


