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BYGGEPROGRAM for Reerslev Hal
Hvem er vi?

For 12 år siden blev ”Forældreforeningen for Reerslev,
Stærkende og Hedehusene Syd” stiftet som en tværgående støtteforening med det formål at skabe bedre
rammer for fritidsaktiviteterne i lokalområdet. I 2010
overtog en dedikeret projektgruppe - kaldet Halgruppen - arbejdet med at få bygget en hal i Reerslev.
Halgruppen består af følgende beboere i Reerslev og
Stærkende:
Frands Bennetsen, som er formand for Hal-foreningen og initiativtager til projektet. I 1999 stiftede han
Forældreforeningen med det formål at samle penge
sammen til en hal. Han er desuden formand for familiesvømning i Fløng Svømmehal, som er en afdeling af
Reerslev Idrætsforening. Professionelt arbejder Frands i
et globalt dækkende it-firma.
Anni Kær Pedersen arbejder professionelt med kommunernes interessevaretagelse i forhold til byggeri.
Gitte Helene Gravgaard Pedersen er mangeårig
underviser i effekt i Reerslev Idrætsforening, hvor hun
er formand i gymnastikafdelingen. Hun er også aktiv
frivillig-hjælper i andre lokale foreninger.
Tina Koudal er skolebestyrelsesformand på Reerslev
Skole. Professionelt arbejder hun i en kommune med
økonomi og har derigennem et godt kendskab til budgettering af anlægsprojekter og driftudgifter.
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Lars Ole Hansen har mange års erfaring med gennemførelse af byggeri i offentligt regi. Han bidrager især i
forbindelse med udbud af opgaven, opstart af byggeprocessen og den detaljerede tilrettelæggelse heraf.
Jens Midtgaard er formand for den lokale idrætsforening, tidligere formand i landsbylauget og bestyrelsesmedlem i det lokale forsamlingshus.Professionelt har
han egen konsulentvirksomhed indenfor jordmiljø.
Anne Marie Ørving og Rie Michealsen har begge
sekretærbaggrund, og har i mange år arbejdet i forskellige frivillige grupper og bestyrelser.

Andre støtter også projektet...

En stærk, engageret frivillig indsats har igennem 12 år
bevist, at vi mener det alvorligt og er villige til at tage
ansvar for realisering af projektet. Vi har gennem en årrække stillet vagter til rådighed for Roskilde Festivalen
og har nu over 0,7 million kroner på kontoen. Hver en
krone er tjent ved frivilligt arbejde., og er øremærket
en multihal i Reerslev.
Høje Taastrup Kommunes Byråd og Borgmester Michael Ziegler har mange gange udtalt, at Høje-Taastrup
Kommune bakker op om projektet, og det gælder også
økonomisk. Kommunen har bevilget 2,8 millioner
kroner til projektet.
Ved et borgermøde arrangeret af halgruppen den 6.
oktober 2011 åbnede borgmesteren mødet, og her
bekræftede han endnu engang, at selv om kommunen
i disse år har svære økonomiske udfordringer, så fastholder Byrådet støtten til halprojektet.

Reerslev-Stærkende

2.

Opgave
Vision
Mission

3.

3

Hallens placering
Område
Grundareal

4.

3

4-6

6-8

Funktioner

Lokaler og omgivende arealer
Brugerfunktioner

5.

Kulturelle og sociale aktiviteter
Driftfunktioner

6.

Forsyningsmæssige forhold
Indeklima og akustik
Bæredygtighed og energi

7.

Økonomi

10

Faseopdeling
Faseindhold

8.

Konkurrencebetingelser
Bilag

9

10

10

9

BYGGEPROGRAM for Reerslev Hal

Reerslev-Stærkende
1.1

Geografisk placering

Reerslev-Stærkende er to tæt forbundne landsbyer i Høje Taastrup Kommune, der ligger på Københavns Vestegn cirka 30 kilometer fra Hovedstaden. Landsbyerne har omkring 300 hustande
med i alt 700 beboere. Landsbyernes bebyggelse bindes sammen
af Tingstedvej, som løber langs vandskellet mellem Roskilde
Fjord og Køge bugt i kote 50.
Vest for Reerslev ligger Hedeland, som er et 1500 hektar stort
natur- og fritidsomåde, og i det fjerne skimtes Roskilde Domkirke. Mod øst falder herregårdslandskabet mod København og
forstæderne. Landsbyen markeres af kirken fra 1200 tallet og
møllerne.
Beboerne i Reerslev og Stækende er bundet sammen af det sociale og kulturelle liv, som er fælles. Reerlev-Stærkende betegnes
derfor som landsbyen i det efterfølgende.

1.2

Landsbyens liv

Reerslev-Stærkende er en af Vestegnens få klassiske landbyer,
hvor det er lykkedes at fastholde et rigt foreningsliv og et betydeligt fællesskab med engagement i landsbyens forhold.
Livet i landsbyen er centreret om skolen, fritidsklubben, daginstitutionen, vandværket, kirken og de mange foreninger. Reerslev
Skytte- og Idrætsforening tilbyder en række forskellige motionsformer. Blandt andet skytteafdeling, udendørs fodbold og det
meget populære familiesvømning.
Desuden er der Landsbylauget, Forsamlingshuset, Cafeudvalget, Dilettantspillet, Ældreklubben, Husholdningsforeningen og
landsbyens eget blad Tingstenen, som udkommer seks gange om
året.
Der er tradition for flere årlige fællesarrangementer. Juletræstænding med gule ærter i Forsamlingshuset, børnenes
julestue på skolen, Sankthansbål og taler i Hedeland og Hedelandsfestivallen med børne- og unge-rockbands i Amfiteatret.
De fleste beboere i landsbyen er med i mange af aktiviteterne,
ligesom de danner mindre uformelle grupper, der er fælles om
vinterbadning, filmforevisning, litteraturlæsning osv.

1.3

Landsbyens fremtid

Det aktive foreningsliv og fællesskabet er landsbyens puls. Styrkelse af aktiviteterne - og mulighed for at skabe nye - er afgørende
for at sikre et tidssvarende fællesskab og dermed en levende,
attraktiv og dynamisk landsby. En landsby som er overlevelsesdygtig i en tid, hvor befolkningen flytter mod de større byer.
Størstedelen af de unge og de voksne beboere er pendlere med
en tidskrævende transport til uddannelse eller jobs. For at sikre
et sundt og harmonisk liv er det nødvendigt, at landsbyen kan
skabe rammer for de fleste beboeres behov for fritidsaktiviteter og
oplevelser. Især oplevelsen af det nære fælles- og venskab.
I overensstemmelse med tidens krav er det især afgørende, at der
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er faciliteter til motion og fysisk aktivitet, der er grundlaget for et
sundt liv. Særligt i vinterhalvåret mangler der en hal til at rumme
fysiske aktivieter uden tidskrævende og miljøbelastende ny transport. Motionsfaciliteter er landsbyens mulighed og fremtid.

1.4

Behovet for hallen

Reerslev har gode faciliteter for samvær og kulturelle arrangementer, en pragtfuld natur og glimrende udendørs motions- og
idrætsmuligheder. Derimod er de indendørs faciliteter til motion
og idræt utidssvarende og ringe. Skolens gymnastiksal, som er
bygget i 1950erne til højst tyve indskolingselever, giver problemer
med de nuværende klassestørrelser, og er yderst vanskelig for selv
mindre hold af voksne motionister. Boldspil kan slet ikke lade sig
gøre, så de unge har helt afskrevet salen.
Det betyder, at landsbyens beboere kun i begrænset eller besværlig (transport) grad har mulighed for motion og idrætsudøvelse i
den største del af året.
En ny idrætshal vil derfor ikke alene forbedre skolens idrætsundervisning, men også udvikle landsbyens fællesskab til at opfylde
tiden krav til fysisk aktivitet og sundhed.

Opgave

D

er skal udarbejdes forslag til en multihal, der kan være ramme
for idræt, motion, stormøder, kulturelle arrangementer,
events og lignende for børn, unge og voksne i landsbyerne Reerslev og Stærkende.
Hallen placeres i tæt tilknytning til Reerslev skole på Høje Taastrup kommunes grund i Reerslev. Grunden er udlagt til skole,
daginstitution og idrætsformål. Kommunen er i gang med at
udarbejde lokalplan for opførelse af en hal på området.

Vision
Multihallen i Reerslev skal:
- styrke fællesskabet og samværet i landsbyen ved
at være den fysiske ramme om store kulturelle
aktiviteter og socialt samvær
- medvirke til at bevare landsbyen som et levende
og attraktivt sted at bo ved at styrke mulighederne for fritidsaktivitet, motion og sundhedsfremmende aktivitet for alle i lokalsamfundet
- være bæredygtig og skal kræve minimalt forbrug
af energi, vedligehold og renholdelse

Mission
Vi skal se vores begrænsede ressourcer som et gode,
vi udnytter til fornuft og mådeholden løsning af
vore behov. Vi har få penge, og vi ønsker ikke prestigefunktioner men simple og mangfoldige muligheder.
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Hallens placering
3.1 Område

H

allen og skolen er placeret i den sydlige ende af Reerslev ud
til Tingstedvej. Grunden er beliggende i kote 54,8 og er indrammet af levende hegn. Hallen vil fremstå som et landemærke,
ligesom Reerslev kirke mod nord og Tjørnehøj mølle mod syd.
Udformning af hallen skal tage hensyn til kirken, men samtidig
markeres i forhold til det omgivende terræn.
Hallens højde skal være omkring syv meter, idet hallens frihøjde i
hele den del, som rummer idrætsbaner skal være cirka seks meter.

Reerslev-Stærkende

Med 160 elever fra 0. til 6. klasse er Reerslev
Skole eneste landsbyskole tilbage i Hovedstadsområdet.

Den oprindelige
Tjørnehøj Mølle som
nu er erstattet af en
motoristeret mølle.

Daginstitutionen Lærken
er en kombineret vuggestue og børnehave med
cirka 100 børn i alderen
0-6 år.
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Reerslev Kirke, som er
fra starten af 1200 tallet,
er en af de eneste kirker i
landet med de oprindelige kalkmalerier i loftet.
Udsigten fra Tingstedvej til skibakken i Hedeland. Med sine 1500 hektar,
kilometervis af gangstier, cykelstier,
ridestier, fiskesøer, vinmarker, goftbane,
amfiteater, naturlegepladser, bålpladser,
fitnessbane, go-cartbane og veteranjernbane er Hedeland et af de største
kunstigt anlagte rekreative områder i
Nordeuropa.

Det lokale gadekær var
tidligere byens branddam.
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3.2. Grundareal

Funktioner

M

4.1 Lokaler og omgivende arealer

ultihallen placeres tæt ved Reerslev skoles bygninger, men
må ikke påvirke skolebygningerne negativt - for eksempel
skal klasselokalerne mod nord sikres tilfredsstillende dagslys.
Det må påregnes, at man skal anvende skolens toiletter, omklædnings- og badefaciliteter, i hvert fald i en betydelig årrække, indtil
der kan skaffes finansiering til en tilbygning af disse funktioner til
hallen.
Der skal skabes en forbindelsesgang mellem skolens bade- og
omklædningsfaciliteter, i skolens nordlige del, og hallen. Hallen
skal i en senere fase kunne udvides med et areal, der kan rumme
toiletter, bade- og omklædningsfaciliteter.

Nuværende gymnastiksal.

Hallens samlede areal må ikke overstige 900 m2 bruttoetageareal,
inklusive konstruktionstykkelse. Arealerne fastlægges til følgende,
og må ikke overskrides.
1) Idrætsbaner 20x30 meter (krav 600 m2 nettoetageareal) med
en frihøjde på 6 meter.
2) Gangareal, der enten muliggør trafik uden at passere banerne,
eller giver mulighed for ophold for tilskuere, på cirka 100 m2
3) Redskabsareal på cirka 100 m2
I de nævnte (2 og 3) sekundære arealer behøver højden ikke at
være 6 meter.
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D

er skal ikke etableres teknikrum i hallen, da det styres fra
skolens teknikrum.

Der skal etableres forbindelsesgang og overdækket areal med
transparente vægge og loft mellem mulitihallen og skolens badeog omklædningsfaciliteter. Forbindelsesgangen kan være uopvarmet og skal være udført i robuste materialer. Arealet af forbindelsesgangen indregnes ikke i de nævnte 900 m2 bruttoetageareal.
I første omgang er der plan om, at hallen skal gøre brug af skolens
bade-, toilet og omklædningsfaciliteter. Der skal indtænkes mulighed for senere at etablere gode toilet- og badeforhold i forbindelse med multihallen.

Hal, adgangsforhold og forbindelsesgangen skal leve op til Bygningsreglementets tilgængelighedskrav. I første etape, hvor der
ikke er påtænkt etablering af bade- og toiletfaciliteter i hallen,
anvendes handicaptoilet i skolebygningen.
Hallen skal integreres med de omgivende arealer, som naturligt
skal inspirere til udendørs idræts- og bevægelsesaktiviteter, der
ikke nødvendigvis kræver instruktør. Det kunne for eksempel
være klatrevæg eller balancestang.

Areal, som
hallen skal ligge på.

Kig mod nord.

Ny hal.

Kig mod vest.

Kig mod øst.

Kig mod syd.

8

BYGGEPROGRAM for Reerslev Hal

4.2 Brugerfunktioner
Motion og idræt
Med de angivne banemål skal det være muligt at etablere enten:
- 1 minihåndboldbane 20x30 meter med mulighed for opstilling af bander til indendørsfodbold, eller
- 1 basketballbane, eller
- 3 badmintonbaner

Planlagte aktiviteter i hallen
Kl.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

7-8

Badminton RIF

Yoga

Badminton RIF

Badminton RIF

Yoga

Badminton RIF

Badminton RIF

8-9

0-kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

Badminton RIF

Badminton RIF

9-10

0-kl.

1. kl.

2. kl.

3. kl.

4. kl.

Badminton RIF

Familiegym.

10-11

6.kl

Lærken

Yoga

5.kl

Seniorgymnastik

Zumba

Bordtennis

11-12

6.kl

Lærken

Yoga

5. kl.

Seniorgymnastik

Zumba-toning

Bordtennis

12-13

SFO

Lærken

Yoga

SFO

Badminton RIF

Hip-hop børn

13-14

SFO

Lærken

Seniorgymnastik

SFO

Effekt øvede

Badminton RIF

Hip-hop børn

14-15

SFO

Seniorgymnastik

SFO

Effekt øvede

Badminton RIF

15-16

SFO

Børnejudo

Børnebadminton SFO

Børnebadminton Badminton RIF

16-17

Mor-barn gym.

Børnejudo

Børnebadminton Børnegym.

Børnebadminton Badminton RIF

17-18

Effekt begynder

Kampsport

Børnebadminton Børnegym.

Børnebadminton Badminton RIF

18-19

Effekt begynder

Kampsport

Børnebadminton Linedance

Børnebadminton

19-20

Basket

Klubben

Zumba

Linedance

Hip-hop voksne

20-21

Basket

Klubben

Zumba- toning

Bordtennis

Hip-hop voksne

21-22

Klubben

Bordtennis
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Kulturelle og sociale aktiviteter

H

allen skal kunne klare større aktiviteter. Mindre arrangementer vil ligesom i dag blive afholdt i Reerslev
Forsamlingshus.
3.3. Driftfunktioner
Alle materialer skal være miljøvenlige og bæredygtige. Hallen skal kræve minimal vedligeholdelse, og alle flader skal
være af rengøringsvenligt materiale, da det må forventes, at
dele af rengøringen skal varetages af brugerne af hallen. Det
skal endvidere være nemt at komme til at gøre rent.
Det skal være hurtigt og nemt at skifte fra en type anvendelse af hallen til en anden, og der skal tænkes i, at hallen
kan anvendes til flere formål samtidig. Der henvises til bilag
A, der rummer en række forslag til brugerfunktioner, som
skal indtænkes i forslaget.
Bilag A er fremkommet ved et borgermøde i efteråret 2011.

Forsyningsmæssige forhold

A

fledning af tagvand skal kobles til skolens eksisterende
vandafledningssystem. Renovation koordineres med
skolens renovationssystem. El- og CTS-systemer kobles til
skolens anlæg. Der ønskes etableret gulvvarme til basisvarmeforbrug på 16 grader. Dette skal kunne suppleres med
varme fra kalliofere/konvektorer til opholdstemperatur på
21 grader. Varme leveres i første omgang fra skolens varmeanlæg (oliefyr).
Det skal indtænkes i overvejelser om faseopdeling, at varmekilden på sigt kan afløses af jordvarmeanlæg eller andre
miljøvenlige alternativer. Der skal etableres vandforsyning
til vask i hal fra skolens forsyningsanlæg.
4.1 Indeklima og akustik
Multihallens indeklima skal kunne tilpasses de forskellige aktiviteter, der forventes at være i hallen. Det gælder i
forhold til temperatur, luftfugtighed, ventilation og der skal
sikres en tilfredsstillende akustik.
4.2 Bæredygtighed og energi
Det tilstræbes, at vugge til grav-principper skal lægges til
grund for byggematerialer. Lys i multihallen skal i videst
mulig omfang komme via dagslys. Ovenlys skal være placeret mod nord så solafskærmning kan undgås. Sidelys skal
være solafskærmet. Supplerende lyskilder skal være baseret
på LED-teknologi eller andre lavenergibelysningssystemer.
Der skal indtænkes mulighed for, at der på sigt kan opsættes et solcelleanlæg. Det stiller krav til orienteringen af
bygningen, tagkonstruktion og -hældning.
Vi sætter pris på nytænkning i forhold til materialernes anvendelse, bygningens fremtoning og indpasning i områdets
arkitektoniske udtryk

Der er mange
udendørstraditioner i ReerslevStærkende som
samler landsbyens beboere.
Skolekoncerten,
Sankthans fest,
Hedelandsfestivallen og det
årlige fastalavnsoptog med heste
gennem byen
er blot nogle
stykker af dem.

9

10

BYGGEPROGRAM for Reerslev Hal

Økonomi

O

pgaven er at få det optimale ud af det budget projektet har til rådighed, hvor kreativitet opvejer et skrabet
budget. Der er begrænsede midler både i anlægs- og driftsfasen. Indsamlingsmålet er fem millioner kroner eksklusiv
moms for første fase, og vi er kommet halvvejs. Det forventede mål for de efterfølgende faser er af tilsvarende størrelsesorden.
5.1 Faseopdeling
Der stilles krav om, at byggeriet skal kunne udføres i etaper
afhængig af tilgængelige midler på tidspunktet for byggeriets påbegyndelse. Så der i starten alene etableres en råbygning, der efterfølgende forbedres med mere avanceret gulv,
belysningssystem, toiletbygning osv. Disse forbedringer kan
tænkes ske ved separate donationer.
5.2 Faseindhold
Fase 1 omfatter nødvendigt terrænarbejde og forsyningsledninger, råbygning, tag, døre, vinduer, isolering, gulvvarme,
grundventilation, standard gulv, el- teknik og belysningsanlæg og forbindelsesgang.

Senere faser består af solcelleanlæg, jordvarme, forbedring
af ventilationsanlæg og gulvbelægning, toilet og omklædningstilbygning.

Konkurrenceprincipper

D

er vil i bedømmelsen af de deltagende projekter blive
lagt vægt på, i hvilket omfang de i bilag A nævnte aktiviteter er indarbejdet i projektforslaget, og at der i byggeriet
er sikret en fleksibel brug af hallen til forskellige formål.
Der vil også blive lagt vægt på i hvilket omfang multihallens mulige funktioner understøtter både kulturrelle, sociale
såvel som idrætsmæssige aktiviteter. Endelig vil der blive
lagt vægt på en hensigtsmæssig og gennemtænkt faseopdeling af byggeriet.
Detaljerede betingelser for omfang og detaljering af
konkurrenceforslag samt konkurrencebetingelser, når
konkurrenceform er fastsat.

Bilag A
Forskellige borgergruppers ønsker til aktiviteter i den nye hal
Ungegruppen
Ældregruppen
Foreningslivet
Ønsker et socialt samlingssted med
mulighed for at dyrke sport også
efter de forlader 6. skoleklasse i
Reerslev. Et sted hvor hele familien
kan være fælles om aktiviteter
sammen eller hver for sig.
Vil gerne kunne spille fodbold,
håndbold, badminton, squash
og gå til dans og fitness samt til
øvelokale for udøvelse af musik
Der bør lægges vægt på, at hallen
er fleksibel og at den kan opdeles så flere aktiviteter kan finde
sted samtidigt. Der er ønske om
tilskuerrækker, og det er endvidere vigtigt, at de eksisterende
klublokaler m.m. integreres, så
hallen kommer til at danne rammen for alle aktiviteter frem for
en spaltning af aktiviteter mellem
en ny hal og eksisterende lokaler
i det eksisterende sports/skole/
klubmiljø.
Der lægges også vægt på at ude
arealerne anvendes til f.eks.
klatrevæg, skateboard/rulleskøjteareal og evt. petanque baner med
mulighed for borde og bænke.
På væggene skal der etableres spejle - evt. flytbare eller vendbare.

Ønsker genoptræningsfaciliteter,
træningscenter med fitness og
mulighed for at spille badminton,
håndbold, danse linedance og
zumba, dyrke yoga og effekt samt
andet gymnastik for alle aldre.
Mener at opdeling af hallen bør
være en mulighed
Socialt samvær sættes i højsædet
og der skal være plads til musik,
koncerter, foredrag mv.
Ønsker en springgrav, et ordentligt musikanlæg og mulighed for
opbevaring af rekvisitter.

Ønsker mulighed for indendørs
fodbold, børnegymnastik, badminton, volley, håndbold, klatrevæg,
fitnessmaskiner og springgrav.
Boldspil, yoga, pilates, modelflyvning (trække det til som vinteraktivitet), halbal, bordtennis, squash og
golfsimulator.
Desuden ønskes mulighed for
teater, drama, musik og en scene.

Institutioner og børn
Ønsker at kunne dyrke zumba og
gymnastik med redskaber, der kan
betjenes af børn og unge. Mulighed
for at spille badminton, fodbold,
bordfodbold, hockey, bordtennis,
floorball, basket og utraditionelle
sportsgrene.
Vil gerne have indtænkt udendørsarealerne til for eksempel
petanque, skaterbane, vipper,
klatrevæg, en rampe til et-hjulede
cykler og inliners samt mulighed
for rulleskøjteløb.
Ønsker et sted til sociale arrangementer, som teaterforestillinger,
danseforestillinger, koncerter,
musik, møder, juletræsarrangementer, Haloween, fastelavn,
halballer og et kreativt værksted.
Det er vigtigt med et stort redskabsrum, god akustik og tilstrækkelig
højde på lokalet uden bomme samt
mulighed for at opdele hallen, så
den kan bruges til flere formål
samtidig.
Ønsker også et musikanlæg med
højtalere, en scene og et flygel af
ordentlig kvalitet samt skumudstyr
til de mindste.

