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Beskrivelse af løsningen 
Nivå Gymnastikforening ønsker at optage lejemål af en industrihal på Møllevej 9 i Nivå og ombygge den til 

gymnastikhal. 

Nivå Gymnastikforening ønsker økonomisk støtte fra Fredensborg Kommune til ombygningen af 

industrihallen herunder udgravning til etablering af springgrave og andre bygningsfaste ændringer. 

Ombygningen vil ske i samarbejde mellem udlejer og Nivå Gymnastikforening. 

Nivå Gymnastikforening fylder hallen med gymnastikredskaber og aktivitet. 

Nivå Gymnastikforening ønsker lokaletilskud fra Fredensborg Kommune for at imødekomme udgifterne til 

fremtidig lokaleleje og drift.  

Materialet, der ligger til grund for dette dokument, viser, at der er en god mulighed for hurtigt at få 

etableret et gymnastikcenter, der kan dække Nivå Gymnastikforenings behov for tidssvarende 

træningsfaciliteter. Foreningen er ligeledes åbne over for dialog omkring løsningen. 

Ejendommen 
Ejendommen giver mulighed for op mod 4400 m2 fordelt på halareal, toiletter, baderum, køkken samt 

lokaler til brug for spisestue, opholdsrum og kontor. Rammerne er dermed på plads i forhold til, at 

ejendommen skal kunne rumme de funktionaliteter, som Nivå Gymnastikforening har behov for. 

  
Området ligger midt imellem to bysamfund (Nivå og Kokkedal), hvor Nivå gymnastikforening har deres 

primære rekruttering. 
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Der er gode forhold for ombygning, da der nemt kan opnås adgang for lastbiler og gravemaskiner til hallen 

via en stor port. 

Det er en lys og velisoleret industrihal, der er velegnet til formålet. 

 

Ved at genanvende et tomt industrilokale får vi skabt nyt liv til området. 

Området er i forvejen præget af andre idrætsanlæg ved Karsemosegård og NKT’s tennisbaner.  

Der er stort potentiale i at tænke hele området som idrætspark for Nivå/Kokkedal. 

Der er veletablerede adgangsforhold og stisystemer til området fra både nord og syd. 

Det ligger tæt ved motorvej, og der er offentlig transport til området. 
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Forslag til indretning 
Da vi kun har haft ganske kort tid til at udarbejde forslaget, er indretningsplan en smule minimalistisk af 

udseende. Det var dog vigtigt for foreningen at få vished for, om det var muligt at få placeret alle 

redskaberne i hallen. Der er spildareal grundet søjler, bjælker og lavloftede områder af hallen. Disse tærer 

på kvadratmeterne i forhold til placering af redskaber. Det er langt nemmere og mere optimalt i forhold til 

arealudnyttelse at kunne placere redskaberne frit (dette kan dog kun opnås ved nybyggeri). 

Vi arbejder grundlæggende med to løsningsmodeller, da lejemålet kan opdeles (bekræftelse fra udlejer kan 

ses i bilag 9). Der kan også tilvælges delelementer fra løsning 1 til løsning 2. Fælles for dem begge er, at der 

skal udgraves et areal på ca. 700 m2 til brug for springgrave og nedgravede trampoliner. Der skal således 

køres ca. 1300 m3 beton, isolering, grus og jord væk fra hallen samt efterfølgende cementstøbes vægge og 

bunde i hullerne, således at der kan etableres springgrave. Ved senere fraflytning skal hullerne fyldes op 

f.eks. med grus og et toplag af cement. 
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Løsning 1 

Løsning 1 viser det areal (4400 m2), som udlejer har mulighed for at tilbyde. Her vil vi have plads til alle 

redskabsopstillinger, springgrave, toiletter, bad, omklædningsrum, kontor, opholdsrum, køkken samt 

lokaler til overnatning og sociale formål. 
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Løsning 2 

 
Løsning 2 indeholder kun plads (3125 m2) til redskabsopstillinger, springgrave og toiletter. Disse ting er det 

vigtigste for Nivå Gymnastikforening, selvom vi har et stort ønske om også at have de andre faciliteter til 

rådighed.   
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Etableringsbudget 
NG har indhentet prisoverslag på ombygning af lokalet. De beløber sig til 8-9 mio. kr. ekskl. moms, alt efter 

hvilken løsning man vælger. 

Derudover bidrager NG med gymnastikredskaber, der sparer projektet for 3,5 mio. kr. inkl. moms. 

Driftsbudget 
Lejeudgifter, vand, varme, rengøring og andre driftsudgifter beløber sig til 2-3 mio. kr. ekskl. Moms årligt alt 

efter, hvilken løsning der vælges. Det er en kvadratmeterudgift på 650-700 kr. pr. m2. Til sammenligning er 

erfaringstal for tilskud til andre fritidshaller i 2013 fra Fredensborg Kommune: Fredensborg Hallen 438 kr. 

pr. m2, Egedals Hallen 471 kr. pr. m2, Humlebæk Hallen 674 kr. pr. m2, NKK Hallen 881 kr. pr. m2. 

Løsningen vil således hverken være en af de billigste eller dyreste i kommunen. Bemærk dog at KUN NKK-

Hallen har bygningsvedligeholdelse med i deres budget. For de andre haller varetages bygningsdrift af 

Kommunale Erhverv og Ejendomme. 

Tidshorisont 
Nivå Gymnastikforening ønsker at tage lokalet i brug hurtigst muligt. Både fordi vi ønsker at træne under 

tidssvarende faciliteter hurtigst muligt, og så lejemålet ikke bliver optaget af andre, og muligheden for en 

hurtig løsning forsvinder. Derudover er foreningen yderst udfordret på træningskapacitet og faciliteter, da 

vi ikke længere kan træne i Gyngemosehallen i Gladsaxe. Det er her, foreningen har haft adgang til 

springgrave de senere år og har haft fast træning 1 gang ugentligt, hver uge hele året rundt. Tidshorisonten 

er derfor en væsentlig årsag til, at vi fremlægger et forslag med en lav etableringsomkostning og kort 

etableringsfase. Ligeledes ønsker Nivå Gymnastikforening en hurtig løsning på udfordringen omkring de 

utidssvarende gymnastikfaciliteter i kommunen samt at få en afklaring på udfordringen omkring andre 

brugeres muligheder for at benytte Holmegårdshallen i Kokkedal. 

Nivå Gymnastikforening foreslår, at der afsættes den nødvendige økonomi til etablering/ombygning i 2016. 

Såfremt økonomien først kan findes i 2017, ønsker Nivå Gymnastikforening en garanti for økonomien 

således, at foreningen kan optage et lån til at foretage ombygningen i 2016 og betale lånet af, så snart 

tilskuddet udløses fra kommunen.  

Tidsplan: 

Oktober 2015 - Afklaring af økonomi for ombygning og lokaletilskud ved budgetforhandlinger. 

November 2015 - Optagelse af lejemål, således at klargøring af hallen fra udlejers side kan påbegyndes. 

Januar 2016 - Lejemålet overtages af NG og ombygningen af hallen kan påbegyndes. 

Marts 2016 - Ibrugtagning af den nye hal. 

En periodisering af etableringsfasen er også en mulighed, således at lejemålet optages pr. 1. januar 2016 og 

NG kan træne i lokalet fra denne dato. Ombygningen kan så foretages i 2017, hvor økonomien til 

Gymnastikkens Hus er afsat. Gymnastikforeningen har dog akut behov for at råde over træningsfaciliteter 

med springgrave og ønsker derfor at den fulde løsning etableres hurtigere end dette. Derudover vil det 

være uhensigtsmæssigt at skulle istandsætte lokalet først for derefter at ombygge det senere. 

Gode argumenter for leje af Møllevej 
 Der er en kort tidshorisont på projektet. Projektet kan realiseres allerede i starten af 2016! 

 Skolen kan frit råde over hele Holmegårdshallen i hverdagene. 
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 Der vil blive frigjort mange haltider i Holmegårdshallen i aften og weekendtimerne hvis Nivå 

Gymnastikforening rykker ud. Disse kan benyttes af andre foreninger i lokalområdet. 

 Overflødiggør behovet for etablering af en Egedalshal 2 i forhold til øget kapacitet for 

idrætsforeningernes daglige træning. Der er dog fortsat en udfordring omkring afvikling af større 

stævner i kommunen og behovet for en idrætshal med tilskuerpladser. 

 Der er ikke behov for yderligere økonomi i forhold til at løse NG's træningsbehov. Det nuværende 

budget for Gymnastikkens Hus er utilstrækkeligt til at løse NG's, Kokkedal Skoles og Børnehusene 

Kokkedals samlede behov i forbindelse med projektet ved Holmegårdshallen. 

 Det afsatte areal i den nuværende lokalplan er utilstrækkeligt til at løse NG's, Kokkedal Skoles og 

Børnehusene Kokkedals samlede behov i forbindelse med Gymnastikkens Hus ved 

Holmegårdshallen. 

 Lave etableringsomkostninger, da vi ikke har nogle anlægsomkostninger til byggeri af selve hallen. 

Det er kun ombygningen, der skal findes økonomi til. 

 Kan benyttes som midlertidig løsning på den udfordring vi står i, såfremt man senere (med lang 

tidshorisont) ønsker at bygge et gymnastikcenter i Fredensborg Kommune. 

 Gymnastikudstyr kan nedtages og flyttes et andet sted hen, såfremt dette ønskes på et senere 

tidspunkt. Det er blot hullerne ved springgravene, der skal fyldes op med f.eks grus og et toplag af 

cement. 

 


