
KRAFTCENTER KORSHØJ
KORSHØJHALLEN
HARRIDSLEV
JANUAR 2017

REEHOLM & BREDAHL A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRER



2
  UDVIDELSE AF IDRÆTSANLÆG // JANUAR 2017

KRAFTCENTER KORSHØJ

INDHOLD      02
BAGGRUND      03
INTENTIONER     04
HUSET OG OMRÅDET    05
LANDSBYKLYNGE ”KRONJYLLAND  06
SITUATIONSPLAN     07
VISUALISERING UDE    08
PLAN STUEN      09
PLAN 1. SAL       10
VISUALISERING  INDE    11
HOVEDINDGANG OG FOYER   12
SYD OG ØST FACADE    13
DET BYGNINGSMESSIGE UDTRYK  14 
SNIT A OG B      15
OVERSLAG BYGGEUDGIFTER   16

INDHOLD



3
  UDVIDELSE AF IDRÆTSANLÆG // JANUAR 2017

KRAFTCENTER KORSHØJ

Oversigtskort - Korshøjhallen og skolen.

Korshøjhallen og dets faciliteter ligger i udkanten af den 
lille by Harridslev og hører under Randers kommune. 
Hallen ligger i forbindelse med Korshøjskolen. Hallen er 
en selvejende institution, der har til formål at drive hal 
til gavn for idræts-, forenings- og klublivet m.v.

Korshøjhallen og de omkringliggende faciliteter 
byder på en række spændende muligheder. 
Hallen kan bruges til såvel idræt som til ikke-
idrætslige arrangementer. Områdets skole og de to 
idrætsforeninger SMIFF09 og KV71 er faste bruger af 
hallens og områdets faciliteter.

Det har længe været et ønske at udvide 
idrætsanlæggets faciliteter og skabe gode og 
moderne rammer for foreningslivet, klublivet og 
lokalsamfundet. Med udvidelse af hallens faciliteter, 
vil ikke kun Korshøjhallen idrætsforening få glæde af 
dette, men også Korshøjskolen vil kunne drage mange 
fordele heraf. Undervisningen og læringsmiljøet vil 
få et kvalitetsmæssigt løft med de nye rammer, og 
med et større fokus på bevægelse i hverdagen, bliver 
hallen og områdets en ny ’aktivitets-generator’ som 
mange vil få glæde af.

“Med et større fokus på 
bevægelse i hverdagen 
bliver hallen en ny ’aktivitets-
generator’” 

BAGGRUND
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"I Afdelingen motion for livet vil vi have stor gavn af nye faciliteter til fitness, indoor cycling og mindre rum til 
holdundervisning. Vi har netop startet et samarbejde - Sundhedshøjskolen - med Randers Sundhedscenter, hvor vi 
udbyder et livsstils- og et ryghold, og vi mangler i den grad lokaler, som egner sig til denne type undervisning. Målet 
med højskoleholdene er at aktivere flere borgere i Randers kommune, og at forankre dem i deres lokalområde, så 
det er ikke optimalt, at vi lige nu er nødt til at låne lokaler på skolen, fordi der ikke er faciliteter til holdene i hallen. 
Deltagerne skal gerne vænne sig til at færdes i hallen, så de efter højskoleholdene får lyst til at forblive aktive i nogle 
af idrætsforeningens andre tilbud. Undervisningen på højskoleholdene omfatter bl.a. fitness og indoor cycling, men 
det nuværende fitnessrum i Korshøjhallen er ikke så stort og egner sig ikke til holdundervisning, og placeringen af 
rummet er ikke hensigtsmæssig i forhold til brugerne af hallen. Det lever ikke op til de standarder, som man ser i 
centrene inde i Randers. Med nye mere integrerede fitnessfaciliteter vil der blive bedre kobling mellem disciplinerne, 
og med en bedre placering i hallen, en modernisering af udstyret og flere mindre "holdlokaler", vil det blive et 
meget mere attraktivt tilbud både for fortsætterne fra Sundhedshøjskoleholdene og for lokalbefolkningen generelt."
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Ambitionerne er, at skabe et kulturelt samlingssted 
med uformel atmosfære, der indbyder til aktivitet, 
sammenhold og udfoldelse. Tanken er, at integrere 
et naturligt mødested uanset alder og formål, til 
glæde for hallen, lokallivet og skolen. Projektet har 
til formål at skabe rammerne for fritid, familietid, 
skoletid og institutionstid og sundhed på et samlet 
sted.

Med udgangspunkt i de tidligere beskrevne ønsker 
til områdefornyelse og øvrige faciliteter, er dette 
forslag udarbejdet ud fra bl.a. følgende intentioner:

	 •	At	skabe	et	indbydende	sted,	hvor		 	
 mennesker i alle aldre får lyst til at opholde  
 og udfolde sig. Et levende sted med en   
 atmosfære som stimulerer fysisk aktivitet.
	 •At	hallen	får	et	indbydende	bygningsfysisk		
 udtryk, der både er tilpasset omgivelserne og  
 tilfører stedet og hallen en ny identitet.
	 •At	sikre	gode	lyd	og	lysforhold	og	et		 	
 behageligt indeklima
	 •Fokus	på	bæredygtighed	i	bredeste		 	
 forstand, erunder socialt, energiforbrug,   
 byggekvalitet samt anlægs- og driftsøkonomi. 
	 •At	skabe	et	naturligt	og	aktivt	samspil	mellem		
 hallen, udearealerne og den eksisterende  
 skole.

Man skal ikke bare tænke på organiseret idræt, 
men også den uorganiserede idræt, der kan udøves 
når som helst og hvor som helst. Udbudene retter 
sig mere og mere på multifunktionelle aktiviteter, 
hvor man har mulighed for at vælge til og fra. Der 
opstår derved inspiration og afsmitning mellem 
aktiviteterne.

Korshøjhallen er stedet hvor man møder en vifte af 
indendørs og udendørs aktiviteter, hvor det er muligt 
at dyrke såvel de kendte sportsgrene, der traditionelt 
udøves i organiseret foreningsregi eller deltage i 
mere utraditionelle og mere ukendte grene inden for 
sports- og kulturelle aktiviteter. Der tilbydes klatring 
på	væg,	skateboard,	udendørs	fitness	samt	endnu	
ikke kendte udfordringer.

“Naturlig og aktivt sammenspil’”

INTENTIONER

FYSISK AKTIVITETS MEKKA
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Stedet skal inspirere til et aktivt liv. Tanken har været 
at skabe et sted, hvor inde og udeaktiviteter smelter 
sammen og overlapper hinanden. Selve hallen og 
det nye indgangsområde har til formål at forbedre 
forholdende for brugeren og blive et attraktivt 
sportsmekka for lokalområdet.

Den nye bygningsvolumen favner mod syd den 
eksisterende hal og er placeret strategisk i forhold til 
eksisterende bebyggelse. Hallen får en ny spændende 
hovedindgang, der skal være med til at binde skolen, 
området og hallen bedre sammen. 

Ved ankomst til området, vil man blive indhyllet i de 
mange aktiviteter omkring hallen og skolen, som vil 
inspirere forbipasserende til også at deltage - og 
den nye spændende udvidelse til hallen vil blive det 
naturlige samlingspunkt i området.

Nærområdet omkring Korshøjhallen kan ses som 
én	 stor	 aktivitetsflade,	 hvor	 idræt	 og	 leg	 blandes,	
således at f.eks. far kan dyrke motion på en udendørs 
spinningcykel mens de mindste børn trygt leger på 
tarzanbanen og teenagerne prøver kræfter med 
skaterbane. På den måde kan brugerne mødes på 
tværs af alder og ambitionsniveau og kan inspirere 
hinanden og skabe nye relationer.

Aktiviteterne er placeret i forbindelsesvejene, så sti 
mellem boldbaner er en løbebane, hvor unge kan 
løbe om kap og udfolde sig med længdespring. 
Skaterbanen er blevet forbindelsesled mellem hallen 
og skolen, der ender ud i siddetrapper fungere som 

HUSET OG OMRÅDE

Projektet består af en tilbygning og ombygning. Første 
etape består primært af nye omklædningsrum til udendørs 
idræt, som skal servicere de nye boldbaner som etableres af 
Randers Kommune. 
Anden etape udgøres af den nye hovedindgang, cafe, kla-
tretrappe, nyt fitness og nye multiområde. 
Endvidere skabes udendørs opholds- og fitness område, og 
logistikken i anlægget forbedres.

ETAPER

Flow diagram over ny tilbyggelse

mødested for brugerne.
Flere mennesker får lyst til at bevæge sig, når de møder 
idrætslegepladser og udendørs træningsfaciliteter i 
byen. Derfor skal der skabes et attraktivt sted, hvor vi kan 
være med til at motivere og fremme folkesundheden 
i en tid, hvor antallet af livstilssygdomme vokser 
markant. Samtidig kan de nye udendørs motionssteder 
imødekomme det stigende ønske om at træne på 
tidspunkter, der passer den enkelte.

BINDELED TIL SKOLEN

ANKOMST

INTEGRERING AF BOLDBANER
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Sideløbende med arbejdet med Kraftcenter Korshøj 
har andre ildsjæle i lokalområdet gennem længere 
tid arbejdet med at etablere landsbyklynge ”Kronjyl-
land”. 
Klyngen stiftes formelt i januar 2017 og omfatter 
følgende	landsbyer	med	Harridslev	i	den	geografiske	
midte. Gimming, Lem, Linde, Lindbjerg, Tvede, 
(Skalmstrup), Mellerup, Støvring, Østrup, Albæk og 
Vestrup. Landsbyklyngen understøttes økonomisk og 
planlægningsmæssigt af Randers Kommune. 
Med udvidelsen af Korshøjhallens faciliteter vil ikke 
kun idrætslivet og Korshøjskolen få langt bedre 
muligheder for idræt og kultur, men alle landsby-
klyngens indbyggere vil kunne nyde godt af de nye 
faciliteter som et supplement til det rige forenings- og 
forsamlingshusliv, der trives i klyngen. 
Med kraftcenterets nye faciliteter fremmes mu-
ligheder for kulturelle begivenheder, som ikke 
tidligere har været til stede i området. 
Korshøjhallen er omdrejningspunktet for det lokale 
foreningsliv og også omdrejningspunktet for den 
kommende landsbyklynge ”Kronjylland”. 
Hallen får dermed en særdeles central rolle som 
vækstdynamo i hele lokalsamfundet. Hallen bliver 
det naturlige mødested for alle i hele lokalsamfundet 
og i hele klyngen.

Det vil blive muligt at opnå væsentlige synergier 
gennem forskellige udadvendte samarbejdsrelation-
er, så snart den nye udvidelse og ombygning er eta-
bleret. Det drejer sig bl.a. om Rideklubben, golfklub-
ben,  forskellige institutioner, erhvervslivet i området 
med	flere.	Så	potentialet	til	at	få	stedet	til	at	summe	
af liv og synergi er tilstede. 

”Klyngesamarbejdet vil have fokus på at udvikle en 
landsbyklynge, som styrker landsbyernes identitet, 
branding og potentialer for fremtidig udvikling.
Her vil Kraftcenter Korshøj, idrætsforeningerne, 
og områdets omfattende foreningsliv blive meget 
væsentlig medspillere i udviklingen af den fælles 
forståelse og identitet.” 
Ole Clausen, Landsbyklynge Kronjylland.

LANDSBYKLYNGE
“KRONJYLLAND”

FOKUS PÅ AKTIV SAMMENHOLD

Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden, siger: ”Med de fire første udvalgte landsbyklynger, (hvoraf lands-
byklynge Kronjylland er den ene) tager vi i fællesskab fat på at løfte fritidslivet, som er afgørende vigtigt for, at landom-
råder kan videreudvikles til attraktive steder i hverdagen. Jeg glæder mig til at opleve, hvordan lokalt forankrede og 
unikke strategier kan være med til at starte en forandring af livet i de fire landsbyklynger.”
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SITUATIONSPLAN //  1:250

NORD
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VISUALISERING UDE
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PLAN STUE //  1:200

NORD
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PLAN 1. SAL //  1:200 NORD
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KIG INDE / VISUALISERING

VISUALISERING  INDE
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Hovedindgang og foyer har direkte forbindelse 
til hallen. Bygningens niveauspring skaber her en 
god	 rumlig	 oplevelse	 med	 et	 flot	 kig	 fra	 foyeren	 til	
hallen. Ligeledes vil niveauspringet give en naturlig 
rumadskillelse mellem indgangsområde og halgulv, 
der markerer, hvor indendørs og udendørs fodtøj 
benyttes.

Fra foyeren er der i samme niveau adgang til 
omklædningsfaciliteterne, HC toilet og rengøringsrum. 
Både pige- og drengeomklædning har forrum, hvorfra 
der er adgang til lærer- og elevomklædning.

Foyeren	 har	 flere	 nicher,	 der	 kan	 anvendes	 til	
ophold, caféområde med drikkeautomater eller en 
”skoafdeling” med hylder, hvor skolebørnene stiller 
deres sko, når de kommer til hallen for at have idræt.

HOVEDINDGANG OG FOYER
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SYD & ØST FACADE //  1:200

SYD FACADE

ØST FACADE
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Den nye tilbygning udføres som let byggeri, hvor den 
vandrette taglinje med et stort udhæng fremstår lys 
og øvrige facader er mørkere. 
Ved foyer og ankomst bliver man mødt af et stort 
velkomment glasparti som åbner op for, hvad der 
foregår inde i foyeren og helt ind i hallen. 
 
Byggeriet er - arkitektonisk set - to sammensatte 
volumener. Eksisterende og nyt.

Facaderne på den lave del af bygningen udføres 
med	mørke,	halvmatte	facadeplader	 i	fibercement.	
Det store udhæng er hvidt.
 
Med enkle virkemidler spiller de mørke facader 
sammen med eksisterende tegl og giver en varm 
glød, og skaber et smukt og imødekommende udtryk.
 

DET BYGNINGSMÆSSIGE UDTRYK

Farveskift i klinker Linoleum Træbeton Beton Trælister Fibercement

Inspiration åben facade, Them Hallerne

Inspiration materialer
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SNIT A & B //  1:200

SNIT A

SNIT B

A
B

A
B
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1) OVERSLAG OVER BYGGEUDGIFTER OG OMKOSTNINGER.
2) VURDERING AF FREMTIDENS DRIFTSØKONOMI

ØKONOMI

Økonomisk overslag 
I det økonomiske overslag er indregnet udgifter for tilbygninger og sammenbygninger 
samt til ombygning af 1. sal som illustreret på dispositionsforslags tegninger 
Budget er udarbejdet på basis af m² priser fra prisbøger henholdsvis m² priser for sam-
menlignelige udførte projekter 

Grundforhold
Der er disponeret byggeri på egen grund og der er ikke indregnet grundudgifter. 
Der er indregnet omkostninger til ændringer af ekst. kloakanlæg. 

Nybyggeri
Overslag for tilbygninger er opdelt i 3 etaper 
Etape 1:  Omklædningsrum, dommerrum, toiletter, gange, vindfang og depot. I alt ca. 
250 m² 
Etape 2:  Cafe, cafekøkken, depot, sammenbygninger med ekst. 1. sal samt ombyg-

ning på 1. sal. Tilbygning i stueplan ca. 265 m².  
Etape 3: Etablering af tagterrasse på ca. 80 m² og trappe. 
I budgettet er disponeret med byggeri i normal god kvalitet 

Ekst. hal og tilhørende rum: 
Der er som sådan ikke indregnet ændringer i ekst. hal ud over hvad der følger af tilbyg-
ninger / sammenbygninger. 
Renovering af ekst. omklædningsrum er ikke indregnet bortset fra adgangsforhold fra 
ny gang. 
Der er indregnet renovering af 1. sal under etape 2. Renoveringen omfatter primært 
overflader samt mindre ændringer af facadeparti mod syd 

Inventar og udstyr 
Der er ikke indregnet omkostninger til løst inventar og udstyr, herunder klatrevægge, 
rebskove etc.  
Der er ikke indregnet køkkeninventar. 

Udearealer 
Der er indregnet belægninger langs tilbygninger herunder retablering af ekst. belæg-
ninger efter byggearbejder. 
Under etape 1 er indregnet 260 m² belægninger. 
Under etape 2 er indregnet 130 m² belægninger. 
Der er ikke indregnet omkostninger til diverse lege- og motionsudstyr 

Omkostninger 
Under omkostninger er afsat en pulje på ca. 15 % til:  
 Byggesagsbehandling 
 Rådgiverhonorar 
 Forsikringer 
 Landinspektør 
 Geoteknik og miljøundersøgelser 
 Projektweb 

Budget etape 1 
Håndværkerudgifter kr.   3.500.000,00 
Omkostninger kr.      500.000,00 
Samlet budget excl. moms kr.   4.000.000,00 

Budget etape 2 
Håndværkerudgifter kr.   3.900.000,00 
Omkostninger kr.      585.000,00 
Samlet budget excl. moms kr.   4.485.000,00 

Budget etape 3 
Håndværkerudgifter kr.      225.000,00 
Omkostninger kr.        35.000,00 
Samlet budget excl. moms kr.     260.000,00 
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