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Forord
Denne delanalyse er en del af de 5 delanalyser i den struktur- og strategiplan for idrætsfaciliteterne
i Rudersdal Kommune, som Kultur- Fritidsudvalget besluttede den 12.09.2018.
De 4 andre delanalyser er:
Delanalyse 1 – Bedre kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion
Delanalyse 2 – Tennis
Delanalyse 3 – Gymnastik
Delanalyse 4 – Fodbold
Analysen skal skabe et beslutningsgrundlag for udvalgets strategiske planlægning for udvikling af
kommunens idrætsfaciliteter samt fremsætte forslag til arealreduktion.

Processen
Delanalysen er baseret på bygningsgennemgange og
screeninger af alle idrætsfaciliteter under
Kulturområdet.
Alle gennemgange er blevet udført af Idrætschefen og
Rudersdal Ejendomme.
Rådgivningsfirmaet SWECO har fungeret som faglig
rådgiver på bygningssyn af svømmehallerne.

10-årig plan
Ovenstående har dannet grundlag for udarbejdelse af
en 10-årig plan for renovering og omdannelse.
Det generelle indtryk er, at på baggrund af ælde, slid
og manglende vedligeholdelse er der behov for
renovering af stort set alle faciliteter indenfor de næste
10 år.
Renoveringen skal som udgangspunkt opnå et niveau,
som på alle områder efterfølgende kan betragtes som
værende tidssvarende.
Planen indeholder en prioriteret rækkefølge, med
fokus på vedligeholdelsesstanden af de enkelte
faciliteter.

Bygningsgennemgangene har indeholdt:
Klimaskærme
Tage, døre, vinduer og facader.
Tekniske anlæg
Ventilation, vandbehandling, o.l.
Indvendige områder
Sportsgulve, toiletfaciliteter, mødefaciliteter,
sale, bade- og omklædningsfaciliteter,
foyerområder.
Udvendige områder
Boldbaner, belysningsanlæg, befæstede
arealer, o.l.
Energiscreeninger
Vurdering af energiforbruget i foregående 3
år.
Drifts- og vedligeholdelsesbudgetter
Gennemgang af data for samtlige
idrætsfaciliteter.

Det betyder, at jo længere fremme i fremtiden en facilitet foreslås renoveret, jo mere sandsynligt er
det, at faciliteten kan vedligeholdes frem til det tidspunkt.
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Faciliteterne er markeret med farvekoder så at:
Rød skal renoveres straks (2021). –
Orange anbefales at blive renoveret i perioden 2022-2024.
Gul anbefales at blive renoveret i perioden 2025-2027.
Grøn anbefales at blive renoveret i perioden 2028-2030.
Ved enhver renovering vil der være fokus på at sikre tilgængeligheden for handicappede.

Samarbejde mellem forvaltninger omkring vedligeholdelse
Denne delanalyse omhandler kun Idrætsfaciliteter på
Kulturområdet.
Vedligeholdelsen af idrætsfaciliteterne deles dog mellem
Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme.

Idrætsfaciliteterne på
Skoleområdet, driftes af Skoleområdet og indgår derfor ikke i
denne delanalyse.

Som grundregel har det enkelte idrætsanlæg ansvaret for det
indvendige bygningsvedligehold med eget budget, samt det
daglige ansvar for tilsyn af helheden af ejendommens generelle
tilstand og energiforbrug, både udvendigt og indvendigt.

Gymnastikforeningernes brug af
skolefaciliteter belyses og giver
anledning til anbefalinger i
delanalyse 3.

Rudersdal Ejendomme er ansvarlig for vedligehold af alle udvendige bygningsdele (klimaskærm –
til og med sokkel), herunder også isolering, dampspærre samt alle bærende og afstivende
konstruktioner.
Derudover er Rudersdal Ejendomme ansvarlig for vedligehold af tekniske installationer, samt drift
og opsyn med tekniske installationer, energistyring og indgåelse af rammeaftaler.
Rudersdal Ejendomme gennemfører hvert andet år bygningssyn, og på baggrund heraf udarbejdes
kort- og langsigtede vedligeholdelsesplaner for klimaskærmen for de enkelte institutioner.
Vedligeholdelsesplanerne prioriteres af Rudersdal Ejendomme og sker på tværs af
forvaltningsområder.
Hvor der er uafklarede grænseflader, der ikke er beskrevet i ”Retningslinjer for vedligehold af
kommunale ejendomme”, beror afklaringen på en dialog mellem forvaltningsområderne.
Hvor driften af anlægget er afhængig af den udvendige vedligeholdelse, påkræves der et tættere
samarbejde i forhold til prioriteringerne imellem forvaltningerne, ex. ved svømmehallerne.
For at fremme koordineringen anbefales det, at der investeres i et fælles IT-system mellem
Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme, så der kan dannes et fælles overblik over alle
renoveringsplaner og koordineres mellem indsatser , f.eks. CareTaker eller BUTLER.
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Økonomi
Alle priser er 2020-priser ekskl. moms, der løbende skal fremskrives.

Uforudsete udgifter

Det er forudsat, at renoveringerne udføres af specialister indenfor
svømmebade og idrætscentre, idet baggrunden for driften og de tekniske
forudsætninger for disse, sjældent er sammenligneligt med andre områder
eller driftsformer.
Alle udgifter er inkl. håndværksudgifter, uforudsete udgifter, driftssupport,
projektering, byggeledelse og rådgivning.

Rammen til uforudsete
udgifter er tilføjet alle
projekter, da der altid
opstår noget undervejs
i processen, som ikke
kan ses ved
bygningsgennemgang
eller bygningssyn.

Hvor det er muligt, anbefales det, at samle flere projekter til ét stort projekt
med én rådgiver, som afsluttes og afregnes løbende.
Det vil smidiggøre processen og effektivisere udgiften til rådgivning.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående (mio. kr.).
Facilitet
Sportsgulve
Svømmehaller

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

I alt

9,2

4,0

13,2

12,0 116,0

64,0

192

Kunstgræs

14,6

14,6

Belysning

3,4

3,4

Sale
Bygninger indendørs
Befæstede
arealer

2,0
34,0

16,0

1,0

51

5,5

16,0

1,5

23

Udstyr
I alt

2

12,0 164,7

100,0

3,0

3

5,0

20,5 302,2

Det samlede finansieringsbehov fra 2021-2030 er 302.200.000 kr.
Finansiering til behovet for renovering og omdannelse, kan ske gennem en årlig bevilling på
30.000.000 kr. i årene 2021 - 2030.
Derudover er der 7 forslag til omdannelse for i alt 23.300.000 kr.
Alle udgifter er på Kulturområdets ansvarsområde, medmindre andet er angivet.
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Sportsgulve

Faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter hal 1 og 2
2. Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen, sportshallen
3. Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen, idrætssalen
4. Rudegaard Idrætsanlæg hal 1
5. Rudegaard Idrætsanlæg hal 2
6. Rundforbi Idrætsanlæg, sportshallen
7. Rundforbi idrætsanlæg, idrætssalen
8. Nærum Ungecenter
9. Birkerød badmintonhal hal 1 og hal 2
10. Birkerød Tennis og squashhal - tennisbane 1,2,3,4
11. Birkerød Tennis og squashhal - squashbane 1,2,3,4
Generelle betragtninger
Sportsgulve skal først og fremmest danne et sikkert grundlag for udførslen af aktivitet.
Gulvet skal være stødabsorberende og yde passende modstand til fodtøjet for at forebygge
belastnings- og akutte skader.
Dernæst er det vigtigt, at sportsgulve kan rengøres, uden at der slides unødigt på det.
De fleste sportsgulve i Rudersdal Kommune er trægulve (nr. 1-8 og nr.11) med sportsfunktion.
De resterende gulve har et andet underlag med en anderledes funktion, og kan være hårde at
bevæge sig på (nr. 9-10).
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For trægulvene er de primære problematikker opklodsning og overfladens tilstand.
Opklodsningen vælter grundet naturligt slid og skal skiftes for at genskabe stødabsorberingen igen.
Overfladens tilstand påvirkes af både den generelle rengøring og gulvvask ifm. fjernelse af harpiks.
Dette skyldes især, at der er kommet skærpede miljøkrav til den lak, der må anvendes på
trægulve, hvorved trægulve nu nedslides næsten dobbelt så hurtigt som tidligere.
Trægulve, hvorpå der spilles håndbold med harpiks, nedslides endnu hurtigere, da disse skal
vaskes hyppigere og med skrappere rengøringsmidler.
For at forlænge levetiden for gulvet og mindske sliddet, er der flere halgulve, der anlægges med
polyurethan gulve (PU-gulve) i stedet for trægulve.
PU-gulve er alle karakteriseret ved:
- En slidstærk fugefri overflade.
- Fleksibel opbygning ift. ønskede egenskaber.
- Høj fugtresistens (mod vand, rengøringsmidler og harpiksfjernere).
- En lang levetid.
- En renovérbar overflade (anbefales efter 15-20 år).
De har samme sportsfunktion som traditionelle sportsgulve af træ1.
På den baggrund anbefales det, at der fremadrettet anlægges PU-gulve i
alle kommunens sportshaller.
Anlæg af nye sportsgulve anbefales altid, at være baseret på en proces
med brugerne, så det sikres, at opstregningen passer til nuværende og
fremtidige behov på gulvene.

PU-gulve
PU-belægningen
anlægges med 2 mm
fugefri topbelægning,
udlagt direkte på
basisgulvet.
Basisgulvet er et fladeelastisk gulv eller en 7
mm mellemlagsmåtte,
alt efter behov.

Renoveringsplan for Sportsgulve
Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at skifte
sportsgulvet i Holtehal 2 i sommeren 2020.
Når sportsgulvet i Holtehal 2 er renoveret, kan den proces
bruges som skabelon til at udføre renovering af de
kommende gulve. Dette vil kunne reducere
omkostningerne til rådgiver på de efterfølgende
udskiftninger.
For at mindske generne for brugerne, anbefales det, at al
renovering og ny-anlæg af sportsgulve, så vidt muligt
foregår i sommerferien.

Konstruktionerne opfylder de højeste krav for kombi-elastiske sportsgulve jævnfør EN Norm
14904:2006 type C4.
1
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Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående
Facilitet

Omfang

1. Birkerød Idrætscenter hal 1 og 2

Nyanlæg PU-gulv

2.600.000

2. Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen, sportshallen

Nyanlæg PU-gulv

2.000.000

3. Birkerød Idrætscenter Søndervangshallen, idrætssalen

Nyanlæg PU-gulv

600.000

4. Rudegaard Idrætsanlæg hal 1

Nyanlæg PU-gulv

1.500.000

5. Rudegaard Idrætsanlæg hal 2

Anlagt 2020

6. Rundforbi Idrætsanlæg, sportshallen

Nyanlæg PU-gulv

1.500.000

7. Rundforbi idrætsanlæg, idrætssalen

Nyanlæg PU-gulv

400.000

8. Nærum Ungecenter

Nyanlæg PU-gulv

9. Badmintonhallen hal 1 og 2

Nyanlæg PU-gulv

10. Birkerød Tennis og squashhal tennisbane 1,2,3,4

Renovering

11. Birkerød Tennis og squashhal squashbane 1,2,3,4

Renovering

I alt

2021

2022-24

2025-27

2028-30

1.000.000
1.500.000
1.500.000
600.000
9.200.000

4.000.000
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Svømmehaller
Faciliteter
1. Birkerød svømmehal
- nyt og gammelt bassin
2. Rundforbi svømmehal
3. Trørødskolens Svømmehal (driftsansvar)

Generelle betragtninger
For at kunne drifte svømmehallerne i kommunen, skal
Rudersdal Kommune have en miljøgodkendelse efter
gældende standard og bekendtgørelse.
Ud fra bekendtgørelsen er der fastsat kvalitets- og
kontrolkrav til vandet i bassinerne, og opstillet vilkår
for driftsmæssige forhold i vandbehandlingsanlægget.
Det er Kommunalbestyrelsens ansvar, at der
foreligger en godkendt miljøgodkendelse, og det er
kommunens miljømyndighed der forestår
godkendelsesproceduren.
De enkelte svømmehaller er underlagt forskellige
administrative enheder.
Birkerød svømmehal og Rundforbi svømmehal
administreres af Kultur og Rudersdal ejendomme.
Trørødskolens svømmehal administreres af
Skoleområdet og Rudersdal ejendomme.
Kultur har driftsansvar i alle 3 svømmehaller.

Gældende standard og bekendtgørelse
Dansk standard for svømmebadsanlæg
DS 477 2. udgave fra 23.03.2013.
Bekendtgørelse nummer 918 fra 27.06.13
om svømmebadsanlæg og disses
vandkvalitet.

Renoveringsplan for svømmehaller
Prioriteringen er lavet på baggrund af rapporter fra SWECO, der har været ekstern rådgiver.
Rapporterne indeholder undersøgelse, billeddokumentation og estimeringer på hver enkelt post
(se bilag www.idraet.rudersdal.dk).
Fra september 2019 skærpedes miljøkravene til svømmebadsanlæg, og renoveringsplanen for de
enkelte svømmehalsfaciliteter dikteres dermed af kravene for at kunne opretholde
miljøgodkendelse 10 år frem.
Der er forhold på de tekniske installationer (pumper, ventiler, o.l.), der er gennemgående for alle 3
svømmehaller, så det vil være en fordel for den fremtidige drift, at kan der opnås ensartethed i
løsningen af disse.
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Ved fremtidige renoveringer bør der derfor være et samlet projekt med én rådgiver, der renoverer
alle tre svømmehaller samtidig.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet

2021

2022-24

2025-27

1. Birkerød svømmehal (nyt og gl. Bassin)

6.000.000

63.000.000

6.000.000

2. Rundforbi Svømmehal

3.000.000

35.000.000

58.000.000

3. Trørødskolens svømmehal*

3.000.000

18.000.000

12.000.000

116.000.000

I alt

2028-30

64.000.000

* Trørødskolens svømmehal hører under Skoleområdet
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Kunstgræs

Faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter
2. Birkerød Idrætscenter
3. Rudegaard Idrætsanlæg
4. Rudegaard idrætsanlæg
5. Rundforbi Idrætsanlæg
6. Vedbæk stadion

7.000 m2
5.700 m2
5.900 m2
2.200 m2
10.000 m2
3.600 m2

(udskiftet 2019)
(udskiftet 2020)
(anlagt 2015)
(udskiftet 2020)
(udskiftet 2019)
(udskiftet 2020)

Generelle betragtninger
Fodboldklubberne efterspørger øget kapacitet (delanalyse 4).
Græsbaner kan benyttes fra 1. april til 1. oktober, hvorimod kunstgræsbaner med infill kan benyttes
hele året rundt.
For begge dele øges kapaciteten, når der er etableret belysning, da banerne så kan bruges efter
solnedgang.
Udviklingen går generelt mod, at etablere mere kunstgræs enten som ny-anlæg eller ved at
konvertere eksisterende græsbaner til kunstgræs med belysning.
Levetiden for en kunstgræsbane er normalt ca. 10 år (8-14 år), hvorefter kunstgræstæppet bør
skiftes. Sportsfunktionen i græstæppet mistes når fibrene slides, og der derved opstår en
sikkerhedsrisiko ved anvendelsen.
Miljømæssige forhold
Der har i senere år været fokus på de miljømæssige påvirkninger fra kunstgræs.
Det drejer sig om hvilket infill, der benyttes i kunstgræsbaner og hvilken miljøpåvirkning, der er ved
nedsivning fra banen.
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For at imødekomme de miljømæssige krav, udvikler branchen konstant på kunstgræsanlæggene.
Denne udvikling fordrer, at samtlige komponenter i et kunstgræsanlæg skal kunne tilpasses nye
produkter, såsom kunstgræstæppe, infill, vedligehold og installeringsmetode.
Anlæg og nyanlæg af kunstgræsbaner vil altid bero på et tæt samarbejde med Teknik og Miljø, så
det sikres at miljøpåvirkningen lever op til gældende krav og normer.
Banetyper
Der tales om forskellige græstyper, herunder hybridgræs og kunstgræs med og uden infill.
-

Hybridgræs er en kombination af naturligt og kunstigt græs.
Vedligeholdelsen kræver de samme processer og arbejdsgange som naturgræs.
Når banen er meget våd eller det er frostvejr, kan banen ikke anvendes, hvorfor den
normalt ikke kan anvendes fra november til og med februar/marts, med mindre der er
indlagt varme i banen.

-

Kunstgræs uden infill er en spilleflade med et græstæppe med korte strå og kun sand i
bunden af tæppet for at sikre stabilitet.
Det er velegnet til børnefodbold og fodbold på lavere niveau og ikke mindst, hvor der er
mange skolebørn, der over dagen løber i flade sko på banen.
Græstæppet har miljø- og driftsmæssige fordele, men er dyrere at anlægge, da det skal
have en underliggende stødabsorberende belægning.

-

Kunstgræs med infill er den type, som allerede bruges i Rudersdal Kommune.
Det er et græstæppe med 60 mm strå og infill af SBR-gummigranulat i bunden og er den
type der er bedst egnet til fodbold.
I branchen arbejdes der på, at skabe infill med mindre miljøpåvirkning.

Det anbefales, at der fortsat anlægges kunstgræs med infill i Rudersdal Kommune.
Renoveringsplan for kunstgræs
Kunstgræstæpperne er alle anlagt indenfor de sidste 5 år, og vil afhængig af lokalt slid, samlet set
have behov for at blive skiftet i slutningen af den 10-årige periode.
Det anbefales, at de nye kunstgræstæpper anlægges som samlede projekter i perioden 2028-30.
På den mådes kan der opnås besparelse på omkostninger til rådgiver.
Renoveringsplanen indeholder kun eksisterende kunstgræsbaner.
Eventuelle nye anlæg som anbefales i ”delanalyse 4”, er derfor ikke inkluderet i planen.
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Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet

Omfang

2021

2022-24

2025-27

2028-30

1. Birkerød Idrætscenter 7.000 m2

Udskiftet

3.000.000

2. Birkerød Idrætscenter 5.700 m2

Udskiftet

2.400.000

3. Rudegaard Idrætsanlæg 5.900 m2

Udskiftet

2.500.000

4. Rudegaard Idrætsanlæg 2.200 m2

Udskiftet

1.000.000

5. Rundforbi Idrætsanlæg 10.000 m2

Udskiftet

4.200.000

6. Vedbæk stadion 3.600 m2

Udskiftet

1.500.000

I alt

14.600.000

____________
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Belysning af udendørs baner
Faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter
2. Birkerød Idrætscenter
3. Rudegaard Idrætsanlæg
4. Rudegaard idrætsanlæg
5. Rundforbi Idrætsanlæg
6. Vedbæk stadion

7.000 m2 (LED 2019)
5.700 m2 (LED 2019)
5.900 m2 (LED 2020)
2.200 m2 (LED 2020)
10.000 m2 (LED 2020)
3.600 m2 (LED 2020)

Rudersdal kommune har belysning på alle kunstgræsbaner, og
der etableres som udgangspunkt ikke lys på naturgræsbaner.
Generelle betragtninger
Lys på baner forlænger kapaciteten, da banerne så kan bruges
efter solnedgang.
Udfordringen med lysanlæg er energiforbruget, samt lysforureningen overfor naboer og naturen.
I forbindelse med anlæg af nye kunstgræstæpper i Birkerød i
2019, blev der skiftet til LED-belysning i et projekt i samarbejde
med Lokale- og Anlægsfonden.
LED-belysning har lille lysforurening, da udbredningen af lyset
kan styres (firkantet lys).
Samtidig er LED energieffektive og kan tændes og slukkes
direkte, og/eller med brug af bevægelsessensorer.
Udskiftningen til LED på Birkerød Idrætscenter har givet en
driftsbesparelse på ca. 20.000 kr. pr år.
Nye armaturer til LED-belysning forøger driftssikkerheden, da de
har dobbelt så store relæer som de tidligere armaturer, og
samtidig er det muligt at styre lyset med en app på en
smartphone eller anden device.

Eksisterende belysning
Vedbæk Stadion
4 master.
2 armaturer i hver (LED).
Rudegaard Idrætsanlæg
2 x 4 master.
2 armaturer i hver (LED).
Rundforbi idrætsanlæg
6 master m. 3 armaturer (LED).
2 master m. 4 armaturer (LED).
Birkerød idrætscenter
11 master.
12 armaturer (LED).
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Renoveringsplan for belysning af udendørs baner
Etableringen af belysning følger så vidt muligt nyanlæg eller udskiftning af kunstgræsbaner på det
enkelte anlæg.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet

Omfang

2021

2022-24

2025-27

2028-30

1-2. Birkerød Idrætscenter

Renovering

3-4. Rudegaard Idrætsanlæg

Renovering

800.000

5. Rundforbi Idrætsanlæg 10.000 m2

Renovering

1.000.000

6. Vedbæk stadion 3600 m2

Renovering

600.000

I alt

1.000.000

3.400.000

_________
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Sale på idrætscentre

Faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter Glassalen
2. Birkerød idrætscenter sal 2
3. Birkerød idrætscenter sal 3
4. Birkerød idrætscenter 1.8.
5. Birkerød idrætscenter, Søndervangshallen, Bevægelsessalen
6. Rundforbi idrætsanlæg, idrætssal
7. Rundforbi idrætsanlæg Petanquebane
8. Rundforbi idrætsanlæg skydebaner
9. Rudegaard idrætsanlæg idrætslokale

Generelle betragtninger
Salene benyttes meget og bliver derfor løbende
vedligeholdt for at mindske sliddet.
De enkelte lokaler er bygget på forskellige tidspunkter, af
forskellige materialer og har meget forskellige
anvendelser.
De vil alle trænge til en gennemgribende renovering
indenfor den 10-årig periode, så de matcher de
forventninger brugerne har til lokalerne.
Det drejer sig primært om belysning, lyd, vægge, gulve og
lofter.
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Renoveringsplan for sale
Det anbefales, at salene renoveres samtidigt, for at skabe ensartethed og for at opnå en
økonomisk fordel.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet

Omfang

2021

2022-24

2025-27

1.

Birkerød Idrætscenter Glassal

Renovering

150.000

2.

Birkerød idrætscenter sal 2

Renovering

200.000

3.

Birkerød idrætscenter sal 3

Renovering

250.000

4.

Birkerød idrætscenter 1.8.

Renovering

200.000

5.

Birkerød idrætscenter, Søndervangshallen,

Renovering

300.000

Bevægelsessalen
6.

Rundforbi idrætsanlæg, idrætssal

Renovering

200.000

7.

Rundforbi idrætsanlæg Petanquebane

Renovering

50.000

8.

Rundforbi idrætsanlæg skydebaner

Renovering

500.000

9.

Rudegaard idrætsanlæg idrætslokale

Renovering

200.000

I alt

2028-30

2.050.000

___________
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Bygninger - indendørs

Faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter, omklædningsbygning og foyer
2. Birkerød Idrætscenter, svømmehal
3. Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen
4. Rudegaard Idrætsanlæg, Hal 1
5. Rudegaard Idrætsanlæg, Hal 2
6. Rundforbi Idrætsanlæg
7. Rundforbi Idrætsanlæg, svømmehallen
8. Vedbæk stadion, klubhuset
9. Birkerød badmintonhal

Generelle betragtninger
Sportsgulvet og kunstgræsset er dér, hvor selve idrætten foregår.
Her er det sikkerheden og driftsforholdene, der er de vigtigste parametre for standen af faciliteten.
De øvrige faciliteter er vigtige af andre grunde.
Generelt er en velholdt facilitet indbydende, hygiejnisk, rar at opholde sig i, energieffektiv og
klimavenlig.
Gode foyer- og opholdsarealer med dertilhørende toiletforhold, indbyder til fællesskaber og
foreningsliv.
Gode bade- og omklædningsforhold indbyder til rent faktisk at bade og klæde om sammen, hvilket
har bevæget sig i den modsatte retning i de senere år.
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Som tidligere nævnt, er vedligeholdelsen af bygningerne delt mellem Rudersdal Ejendomme og
Kulturområdet.
På baggrund af ovenstående opdeling, er afsnittet om ”Bygninger” derfor udelukkende for de
indvendige forhold, der er Kulturområdets ansvar.
Indvendige forhold
De senere år har de indvendige faciliteter fået meget kritik fra brugerne, fordi de ikke er
imødekommende, opdateret eller funktionelle.
Generelt er de fleste toilet-, omklædnings- og badefaciliteter ikke blevet renoveret siden de blev
anlagt, og fremstår mørke og særdeles slidte. Vand- og varmeforsyninger er gamle, fyldt med kalk
og står til udskiftning.
Foyerområderne på Rundforbi Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter er i de senere år blevet
moderniseret, hvorimod foyerområderne på Rudegaard Idrætsanlæg stadig henstår i original stand
og bør renoveres op til nutidig standard.
Ved opførelsen af Birkerød Idrætscenter (færdiggjort i 2008) blev der ikke opført nye og yderligere
omklædningsrum til det nye samlede idrætscenter.
Omklædningsfaciliteterne (ekskl. til svømmehallen) forblev således i den gamle stadionbygning fra
1968, og har nu et stort behov for renovering og opdatering til nutidig standard.
I 2018 blev der godkendt et projekt for renovering af faciliteterne, og første etape af projektet skal
politisk behandles i 2021.
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Renoveringsplan for bygninger - indendørs
Det anbefales, at der for hvert renoveringsprojekt gennemføres en proces med brugerne for at
sikre, at brugernes fremtidige behov medtages i projekterne.
Enkelte foreninger har allerede bidraget med deres egne forslag til renovering og omdannelse af
”deres” anlæg.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

I alt

Birkerød Idrætscenter, omklædningsbygning/foyer
Bad, omklædning, foyer, toilet, mødelokaler, gangarealer
Birkerød Idrætscenter, svømmehal
Bad, omklædning, toilet

2021

2022-24

2.000.000
4.000.000

Bad, omklædning, toiletter
Rudegaard Idrætsanlæg, Holtehal 1

5.000.000

Bad, omklædning, toilet, foyer, mødelokale
Rudegaard Idrætsanlæg, Holtehal 2

5.000.000

Bad, omklædning, toilet, foyer, mødelokale
Bad, omklædning, toilet
Rundforbi Idrætsanlæg, svømmehallen
Bad, omklædning, toilet

2028-30

17.000.000

Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen

Rundforbi Idrætsanlæg, sportshallen

2025-27

9.000.000
6.000.000

Vedbæk Stadion

2.000.000

Bad, omklædning, toilet
Birkerød badmintonhal

1.000.000

Bad, omklædning, toilet
34.000.000

16.000.000

1.000.000
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Befæstede arealer mv.
Oversigt over relevante faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter
2. Rudegaard Idrætsanlæg
3. Rundforbi Idrætsanlæg
4. Vedbæk stadion
5. Birkerød Badmintonhal

Generelle betragtninger
Befæstede arealer er de arealer, der er rundt om
idrætsanlægget, såsom parkeringsarealer, fortov, hegn og
andre belagte stier og opholdsarealer.
Udover at skabe tilgængelighed til idrætsanlægget,
bidrager disse arealer til det helhedsbillede, som får
faciliteten til at se indbydende ud.
Parkeringsarealer, hegn og andre omgivelser bliver slidt af
brug, og skal vedligeholdes af sikkerheds- og driftshensyn, så der ikke sker personskader, og så
f.eks. regnvand kan løbe af fladerne.
Generelt er parkeringsarealerne slidte og mangelfulde, dog med lokale forskelle.
De fleste idrætsanlæg er oprindeligt etableret med trådhegn omkring fodboldbanerne.
Med tiden er hegnene blevet slidte og ødelagte af bolde, der er sparket ind på dem.
Fremadrettet anbefales det, at alle trådhegn rundt om boldbaner ændres til panelhegn, hvilke er
lavet af galvaniseret stål og fås i design og farver, der falder naturligt ind i omgivelserne og
naturen. De er robuste og kan holde til brugen på fodboldbanen.
Derudover er der enkelte lokale forhold at tage hensyn til.
På Birkerød Idrætscenter trænger Rudersdal Skatepark til vedligehold af kanter, betonelementer
og samlinger.
På udendørsarealet ved siden af Birkerød svømmehal bør sandet på beachvolleybanerne skiftes
og fliserne i og ved friluftsbassinet renoveres.
Løberute ”Lysløjpen”, der starter og slutter ved Rudegaard Idrætsanlæg, fik renoveret lyskilder og
eltavler i 2020, men vil have behov for total renovering indenfor 10 år.
På Rundforbi Idrætsanlæg trænger trapperne mellem de enkelte baner til at blive renoveret.
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Renoveringsplan for befæstede arealer
Ved renovering på de enkelte anlæg køres der ofte med tung transport eller store
entreprenørmaskiner.
Det anbefales derfor, at renovering af de befæstede arealer koordineres med renoveringerne på
de enkelte anlæg, hvortil der også skal køres med tung transport.
Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet
1.

2021

2022-24

2025-27

2028-30

Birkerød Idrætscenter
Rudersdal Skatepark, udendørs bassin, panelhegn,

9.000.000

parkeringsarealer.
2.

Rudegaard Idrætsanlæg
Parkeringsarealer, Lysløjpen

3.

Rundforbi Idrætsanlæg
Trapper, panelhegn, parkeringsarealer

4.

4.000.000

Vedbæk Stadion

2.000.000

Birkerød badmintonhal

500.000

Parkeringsarealer.
I alt

1.000.000

1.500.000

Parkeringsarealer, panelhegn
5.

5.000.000

5.500.000

16.000.000

1.500.000
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Skærm og lyd
Oversigt over relevante faciliteter
1. Birkerød Idrætscenter, Multihallen.
2. Birkerød Idrætscenter, Stadion.
3. Rudegaard Idrætsanlæg, Hal 2.
4. Rundforbi Idrætsanlæg, Stadion.
5. Vedbæk Idrætsplads, Stadion.
Generelle betragtninger
De nuværende lydanlæg og resultattavler i
Rudersdal Kommune er mellem 10 og 30 år
gamle. Udviklingen, behovene og teknikken
har flyttet sig meget i den tid.
Ved turnerings- og divisionskampe er der et
behov for at supplere publikumsoplevelsen
omkring afviklingen af kampen med gode
lyd- og skærmforhold.
Resultattavlen har udviklet sig til i dag at
være en LED-skærm, der udover at fungere
som scoretavle, nu også kan vise
reklamespots, små videoklip og andre
relevante informationer.
Lydanlægget har også udviklet sig til at være en del af oplevelsen og skabelsen af en god
stemning ved arrangementer og kampe.
Et moderne lydanlæg har god, ren og forståelig lyd, både når der tales, spilles musik eller afspilles
reklamejingler.
Derudover har idrætsfaciliteter mange forskellige brugere, der dagligt skal kunne betjene
anlægget, hvorfor det skal være nemt og logisk at bruge.
Det skal kunne tåle at blive brugt og anvendt af mange brugergrupper, uden at tage skade..

Renoveringsplan for udstyr
For at opnå drifts- og anskaffelsesfordele, samt at lette for anvendelse for brugerne, anbefales det,
at der er ensartethed i skærme og lydanlæg, uanset hvilken hal eller stadion man har aktivitet i.
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Det samlede økonomiske behov over en 10-årig periode kan ses i nedenstående.
Facilitet
1.

Birkerød Idrætscenter, Multihallen,
resultattavle.

2.

Birkerød Idrætscenter, Stadion,
resultattavle og lydanlæg.

3.

Rudegaard Idrætsanlæg, Hal 2,
resultattavle og lydanlæg.

4.

Rundforbi Idrætsanlæg, Stadion
resultattavle og lydanlæg.

5.

Vedbæk Stadion,
Lydanlæg.

I alt

2021

2022-24

2025-27

2028-30

500.000
800.000
800.000
600.000
300.000

3.000.000
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Omdannelse
Faciliteter
Birkerød Idrætscenter, løbebanen
Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen
Rudegaard Idrætsanlæg, barakken
Rundforbi Idrætsanlæg, Klatretårn
Rundforbi Idrætsanlæg, Stadionbanen
Badmintonhal, billard lokale
Vedbæk Stadion, barakken

Generelle betragtninger
Danskernes idrætsvaner er hele tiden i forandring, og det
skal sikres, at nuværende og fremtidige brugsbehov
understøttes af faciliteten.
Så når en facilitet skal renoveres til tidssvarende niveau,
så vil der altid i planlægningsfasen være en dialog med
brugerne af faciliteten og en vurdering af, om faciliteten
stadig er relevant for brugerne.
Derudover kan der være faciliteter, der ikke benyttes mere, eller hvis funktion ikke understøtter de
idrætsvaner, som er gældende mere. Disse faciliteter bør enten afstås eller omdannes til nye
funktioner.
Som en del af denne delanalyse har Kulturområdet bedt brugerne komme med forslag til
omdannelse af ”deres” anlæg, for at imødekomme fremtidige behov. Forslagene vil blive inddraget
i de relevante punkter (f.eks. Bygninger - indendørs).

Forslag til omdannelse
Birkerød Idrætscenter, løbebanen
Løbebanen er placeret bag den ene langside på Birkerød stadion og er i sin tid anlagt i et
samarbejde med Birkerød Gymnasium.
Belægningen er meget hård, og skal løbebanen renoveres, skal der ny topbelægning på.
Derudover er der en meget stor mængde jord fra anlægget af Rudersdal Skatepark deponeret her.
Løbebanen bliver næsten ikke anvendt, og det anbefales derfor, at banen nedlægges, og at
området inkluderes i den helhedsplan, der anbefales i ”Delanalyse 4” med det formål at etablere et
græsareal for fodbold til de helt små årgange (under 7 år).
Anslået pris:1.500.000 kr.
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Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen
Søndervangshallen benyttes aktuelt af Toftevangsskolen i dagtimerne, samt af Skjold Gymnastik
og Birkerød Basketball efter kl. 16.00. De to idrætter udnytter hallen til fulde.
Som nævnt i ”Delanalyse 3” savner gymnastikken en dedikeret gymnastikfacilitet med fokus på
springgymnastik. Denne kunne med fordel placeres i Søndervangshallen.
Dette ville indebære, at Birkerød Basketball flyttes til ex. Birkerød Idrætscenter, der så skal
indrettes til brug for også basketball.
Anslået pris: 8.000.000 kr.

Rudegaard Idrætsanlæg, ”barakken”
Den gamle træbygning bag ved hal 1 – i daglig tale kaldet ”barakken” - indeholder driftsfaciliteter,
samt depotplads for fodbold og atletik. Den sidste del af bygningen benyttes af FC Holte til kontor.
Bygningen er meget slidt og specielt køkken- og toiletforholdene er utidssvarende.
Det anbefales, at nedrive bygningen og opsætte en ny bygning, der kan indeholde en mindre
driftsdel, depotplads, samt foreningsfaciliteter, der kan bruges til ophold og stævnekontor for
fodbold og atletik.
Det anbefales at det inkluderes i den helhedsplan, der anbefales i ”Delanalyse 4”.
Anslået pris: 3.000.000 kr.

Rundforbi Idrætsanlæg, Klatretårn
I den nederste del af Rundforbi Idrætsanlæg er der anlagt et klatretårn, hvilket ikke anvendes, og
ofte er udsat for hærværk.
Det anbefales, at flytte klatretårnet til en interessent hvor det vil finde anvendelse, f.eks. til en
spejderhytte.
Anslået pris: 300.000 kr.

Rundforbi Idrætsanlæg, Stadionbanen
Stadionbanen er en traditionel 400 m atletikbane rundt om en 11-mands græsbane.
I ”Delanalyse 4” efterspørges der yderligere kunstgræskapacitet med lys.
I ”Delanalyse 2” anbefales det desuden, at udvide Rundforbi Tennishal med yderligere baner, der i
så fald vil reducere græsarealet til fodbold.
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Den primære aktivitet på stadion i dag er amerikansk fodbold og almindelig fodbold.
Amerikansk fodbold efterspørger en længere bane, og divisionskampe i fodbold er blevet spillet på
dispensation.
Skal dispensationen ophæves, kræves det, at de to inderste løbebaner nedlægges.
Da Rudegaard Idrætsanlæg er kommunens primære atletikanlæg, er der ikke behov for
atletikfaciliteter til konkurrence på Rundforbi stadion.
Det anbefales derfor, at omlægge stadionbanen til kunstgræs med belysning, der matcher kravene
til amerikansk fodbold og divisionsfodbold, med samtidig nedlæggelse af de to inderste løbebaner.
Det anbefales endvidere, at kunstgræsbanen anlægges uden faste streger, således at banen kan
opstreges med en robotstreger. På den måde bliver banen multianvendelig.
Det anbefales at det inkluderes i den helhedsplan der anbefales i ”Delanalyse 4”.
Anslået pris: 8.000.000 kr.

Birkerød Badmintonhal, billardlokale
Birkerød Billardklub har 2 billardborde placeret i på 2.sal i Birkerød badmintonhal.
Lokalet er for lille til flere borde, og klubben efterspørger mere plads til at udvide med flere borde.
Billardklubben ønsker at rykke en etage ned, og bytte etage med kantineområdet på 1. sal.
En eventuel flytning vil bero på en vurdering af de samledes brugeres behov, samt de
myndighedsmæssige muligheder.
Anslået pris: 1.000.000 kr.

Vedbæk Stadion, ”barakken”
Barakken er placeret ved kunstgræsbanen på anlægget.
Tidligere er bygningen blevet brugt til driftsbygning, hvilket er lukket for mange år siden.
Det anbefales, at bygningen rives ned, og der etableres en mindre servicebygning til opbevaring af
materiel for foreningerne.
Det anbefales, at det inkluderes i den helhedsplan, der anbefales i ”Delanalyse 4”.
Anslået pris: 1.500.000 kr.
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Renoveringsplan for omdannelse
Da der er tale om anbefalinger til omdannelse, er der ikke afsat årstal.
Det anbefales, hvor det er muligt, at kombinere omdannelserne med andre renoveringsprojekter.
Facilitet
Birkerød Idrætscenter, løbebanen
Birkerød Idrætscenter, Søndervangshallen
Rudegaard Idrætsanlæg, barakken
Rundforbi Idrætsanlæg, Klatretårn
Rundforbi Idrætsanlæg, Stadionbanen
Badmintonhal, billardlokale
Vedbæk Stadion, barakken
I alt

Pris
1.500.000
8.000.000
3.000.000
300.000
8.000.000
1.000.000
1.500.000
23.300.000
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