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1 GENEREL INFORMATION
1.1 THY PÅ FORKANT
Thisted Kommune er med støtte fra Erhvervs- og Vækstministeriet ved Er-

hvervsstyrelsen, KL og RealDania i færd med at udarbejde en ny strategiplan. 

Vi kalder strategien THY PÅ FORKANT.

Strategiplanen skal bidrage til at prioritere og sætte retning. Den skal ud-

munde i en vision for Thy og et sæt konkrete retningslinjer for udvikling af de 

forskellige lokalområder, som kan medvirke til, at Thy yderligere udvikler sig til 

et alternativ til livet i storbyen.

Centralt for planen er udviklingen af tre typer gode bysamfund: Den moderne 

købstad Thisted, Fællesskabsbyer og Friluftsbyer.

Natur, kultur, fritidsoplevelser og det fællesskab der skabes af kommunens 

mange foreninger er helt centrale elementer i THY PÅ FORKANTEN.

Thisted der er en gammel købstad smukt beliggende ved fjorden, ligger midt 

i kommunen, og man kan på kort tid nå fra Thisted til stort set alle hjørner af 

kommunen. Det gør byen særdeles attraktiv for lokalisering af erhverv, kultur, 

fritid, uddannelse mv.

Thy Hallen har med sin placering midt i et blomstrende uddannelsesområde 

med bl.a. Gymnasium, Handelsskole, Erhvervsuddannelser, Uddannelsescen-

ter, Social- og Sundhedsskole, og folkeskole de allerbedste forudsætninger for 

at udvikle sig til et kulturelt og idrætsligt fyrtårn lokalt og regionalt. 

Thy Hallen har årligt ca. 700.000 besøgende, og en udvikling, modernisering 

og revitalisering af hallens faciliteter vil skabe grobund for en betydelig udvik-

ling i besøgstallet og understøtte Thisted Kommunes initiativer i forhold til at 

udvikle sig til et alternativ til livet i storbyen.

  



6 REVITALISERING AF THY HALLEN · THISTED KOMMUNE 2016

HALANALYSE - THISTED KOMMUNE
UDARBEJDET I FORBINDELSE MED THISTED KOMMUNES BREDDEIDRÆTSPROJEKT "IDRÆT PÅ KANTEN" 2014-2016

1.2 THISTED KOMMUNE SOM IDRÆTSKOMMUNE
Thisted Kommune har igennem de seneste 3 til 4 år arbejdet målrettet på at 

udvikle sig som idrætskommune.

Kommunen er som en følge heraf udpeget af Kulturministeriet og Nordea 

Fonden som breddeidrætskommune, og der er indgået samarbejdsaftale med 

DGI Nordjylland om fælles konsulentordning og initiativer på idrætsområdet.

De konkrete initiativer på breddeidrætsområdet har været mange. 

I forhold til Thy Hallen skal særligt nævnes, at der i regi af to uddannelses- og 

udviklingsforløb for idrætshallernes ledere og bestyrelser er igangsat nye ak-

tiviteter fokuseret på udvikling og drift, samt skabt netværkssamarbejde bl.a. 

funderet i et klyngesamarbejde 2 kommunale og 13 selvejende haller imellem 

– Thy Hallen indgår i en klynge med en anden kommunal hal og 4 selvejende 

haller.

Et konkret resultat har desuden været en omfattende halanalyse, som er 

skabt i et samarbejde imellem Thisted Kommune og hallerne.

Analysen indeholder bl.a. en langt række anbefalinger, der målrettet skal ar-

bejdes med i de kommende år, og som også skal ligge til grund for en fremti-

dig udvikling og udbygning af Thy Hallen.

Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse besluttede i december 2013 en 

eliteidrætspolitik, der siden målrettet er blevet arbejdet på at føre ud i livet. 

Arbejdet er nu så fremskredet, at der aktuelt er indledt en proces i samarbej-

de med Team Danmark med henblik på at opnå status som Team Danmark 

Kommune. 

Thy Hallen er en central og vigtig medspiller på eliteidrætsområdet, da den 

danner hjemsted for elitecenter Thy, som bl.a. rummer nogle af Danmarks 

bedste testfaciliteter, og hallen benyttes af flere elitesatsklubber, ligesom hal-

len er vært i forbindelse med større idrætslige events og arrangementer. 
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 1.3 THY HALLEN SOM DEN FREMSTÅR I DAG
Thy Hallen er, som den fremstår i dag, på mange måder et spejl af det idræts-

mønster, der var gældende da idrætshalsbevægelsen indtog Thy i 1970’erne. 

Det vil sige, at hallen i særlig grad er udviklet og indrettet til fodbold, hånd-

bold, badminton og svømning, som igennem en længere årrække har været 

de fremherskende sportsgrene i Thy.

Hallen rummer derfor i dag et stort ankomst- og opholdsområde med cafe, 

idrætshal med tilskuer faciliteter, yderligere en idrætshal og gymnastiksal, 

samt et større svømmecenter.

Igennem de seneste 10 til 15 år har den demografiske udvikling, markante 

ændringer i idrætsmønstret, øget professionalisering af idrætsbranchen samt 

udvikling af teknologiske og digitale løsninger, som nærmere er beskrevet i 

Thisted Kommunes Halanalyse, skabt kæmpe udfordringer for Thy Hallen med 

henblik på at tilgodese nye forventninger og krav fra brugerne.

De nye tider er dog ikke gået helt hen over hovedet på Thy Hallen, da der er 

blevet etableret overnatningsfaciliteter, motionscenter og bygget en hal til 

skateraktiviteter. Desuden er der netop taget første spadestik til et nyt skytte-

center, der bl.a. lever op til nutidens krav om multifunktionel anvendelse samt 

synlighed og transparens i forhold til aktiviteterne. 

Udendørs er der i tilknytning til skaterhallen blevet etableret et parkourområ-

de til brug for især selvorganiserede brugere men også foreninger og instituti-

oner. 

Modernisering, udbygning og udvikling af Thy Hallen er en samlet revitalise-

ring og nytænkning af hallens faciliteter, så de fremstår moderne, transparen-

te og fleksible med en synlig og glidende overgang mellem aktiviteter, facilite-

ter og ude-inde områder.

Revitaliseringen vil betyde et væsentligt løft af idræts- og kulturområdet som 

helhed, og vil kunne understøtte Thy Hallen som lokalt og regionalt fyrtårn, 

samt Thisted Kommunes samlede profil som attraktivt leve- og bosætnings-

sted herunder visionen i strategiplanen THY PÅ KANTEN.

Målsætningen er et moderne aktivitetscenter til indendørs og udendørs idræt, 

socialt fællesskab, wellness samt en mangfoldighed af events, idrætslige og 

kulturelle oplevelser.
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1.4 ARKITEKTKONKURRENCE

I nærværende ”Grundlag for arkitektkonkurrence” indgår i følgende handlings-

plan: 

1.  På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutninger, brugerønsker samt 

halanalysens generelle anbefalinger vedr. haludvikling udarbejder Kultur- 

og fritidsafdelingen udkast til: ”Grundlag for arkitektkonkurrence”. Materia-

let kvalificeres af bygherrerådgiver forinden udsendelse.   

2.  3 arkitektfirmaer inviteres til, på baggrund af ”Grundlag for arkitektkonkur-

rence”, at udarbejde skitseforslag inkl. økonomisk overslag. Firmaerne får 

hver udbetalt et vederlag for arbejdet. Det bedste forslag får et yderligere 

beløb. Thisted Kommune forbeholder sig ret til frit at anvende materialet i 

det videre forløb.  

3.  Skitseforslagene danner baggrund for fondsansøgninger og efterfølgende 

for fastlæggelse af endelig økonomisk ramme.

4.  Når resultatet af fondsansøgninger foreligger rejses der en politisk sag, og 

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om endelig projekt og udbuds-

form. 

Der kan ses supplerende informationer på Fritidssektionens hjemmeside: 

WWW.THISTEDFRITID.DK
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2.1 PROJEKTETS OVERORDNEDE MÅLSÆTNING
Thisted kommunes overordnede målsætning er, i tæt dialog og samarbejde 

med brugerne, at udvikle Thy Hallen, således den fremstår som egnens center 

for idræt og oplevelser, bliver et lokalt og regionalt fyrtårn, som giver et mar-

kant løft til idræts- og kulturlivet, og som understøtter Thisteds samlede profil 

som attraktiv leve- og bosætningssted.

Desuden er det formålet, at:

•   udvikle Thy Hallen til et moderne og naturligt samlingssted for alle alders-

grupper, og at kunne tilbyde en bred vifte af idrætsaktiviteter og begivenhe-

der med fokus på nye aktiviteter og brugergrupper 

•   ”geare” Thy Hallen til det nutidige og fremtidige idrætsbillede, sikre en bedre 

og mere fleksibel udnyttelse af eksisterende kvadratmeter, og skabe samspil 

mellem eksisterende og nye arealer

•   tilgodese brugernes ønsker om nye faciliteter og aktiviteter

•   skabe samspil mellem inde- og udeaktiviteter og gøre Thy Hallen til støtte-

punkt for udendørsaktiviteter 

•   skabe størst mulig synlighed, transparens, kontakt og samhørighed mellem 

opholds- og aktivitetsområder

•   skabe bedre mulighed for fleksible, vekslende, uformelle og selvorganisere-

de aktiviteter for alle alders- og brugergrupper    

I Thy Hallen samarbejder vi om at skabe sunde og berigende oplevelser og 

stærke fællesskaber i én sammenhængende værdikæde.

Det skal være Thy Hallens KENDETEGN, at der er rart og indbydende at være, 

der emmer af aktivitet og liv med aktive brugere og synlige medarbejdere. 

Der skal arbejdes i forenings- og institutionsregi samt i netværk og partner-

skaber. Der skal arbejdes på tværs af aktører, med selvorganiserede samt 

brugere, der har særlige vanskeligheder og behov.

2 MÅLSÆTNING, BAGGRUND OG IDÉGRUNDLAG
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2.2 BRUGERINDDRAGELSE
Det helt centralt og vigtigt for Thisted Kommune, at Thy Hallen udvikler sig i 

takt med brugernes ønsker og behov og ændringerne i danskernes idrætsva-

ner. Derfor er der foretaget en organisering og tilrettelæggelse af hele revitali-

seringsprocessen, som i høj grad inddrager brugerne.

Revitaliseringsprocessen er organiseret med en styregruppe, som refererer til 

Børne- og Familieudvalget og videre til Kommunalbestyrelsen. Desuden er der 

nedsat en følgegruppe med repræsentanter for de forskellige kategorier af 

brugere. Endvidere har der forud for det egentlige programmeringsarbejde i 

forbindelse med arkitektkonkurrencen været afholdt en række arrangementer 

for samtlige brugere af Thy Hallen og øvrige interesserede.   

Der har været tale om et opstarts- og informationsmøde, to ekskursioner til 

relevante idrætsfaciliteter samt en workshop, hvor alle interesserede har haft 

mulighed for at formulere ønsker til udviklingen af Thy Hallen. 

Følgende interessenter har deltaget aktivt i processen: EUC Nordvest (Herunder 

handelsskolen og de forskellige ungdomsuddannelser), Thisted Gymnasium, 

Tingstrup Skole, Østre Skole, Tilsted Skole, Ungdomsskolen, Thisted Gymnastik 

og idrætskultur, Mors Thy Håndbold, TIK Håndbold, Thisted FC, Thisted Svøm-

meklub, Thisted Basketballklub, Thisted Volleyballklub, Thisted Skyttekreds, 

Thisted Akido Klub, Ældre Motion, Thy Hallens personale, Thisted Kommune, 

selvorganiserede brugere og brugere af svømmebadet og motionscentret.  

Nærværende grundlag, som danner baggrund for arkitektkonkurrence med 

henblik på udarbejdelse af skitseforslag med anslået økonomi, bygger derfor i 

høj grad på brugernes ønsker under skyldig hensyntagen til Kommunalbesty-

relsens beslutninger, samt den viden om kravene til fremtidens idrætsfacilite-

ter, som Thisted Kommune bl.a. har opnået i forbindelse med udarbejdelse af 

halanalysen og deltagelse i breddeidrætskommune samarbejdet.

Projektorganisationen ser således ud. Organisationsdiagrammet findes også 

som Bilag 1.

Der er store planer for Thy Hallen
– og vi vil gerne have dig med i processen

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte en 
renoverings- og udbygningsplan for Thy Hallen. Alle 
interessenter og brugergrupper indbydes derfor til 
orientering om planerne.

Desuden får du mulighed for at deltage i processen på 
tæt hold, vi har fx arrangeret en inspirationstur og en 
workshop, så du kan få direkte indflydelse på faciliteter-
ne i Thy Hallen.

Spørgsmål kan rettes til Ole Jørgensen, sektionsleder, 
kultur- og fritidsafdelingen, Thisted Kommune på mail: 
olej@thisted.dk. Torsdag d 26. maj kl. 19-21

Orienteringsmøde i Thy Hallen

Lørdag d 4. juni kl. ca. 8-22
Inspirationstur med mødested ved Thy Hallen

Onsdag d 22. juni kl. 19-22
Workshop: ønsker og behov i Thy Hallen

Tilmeld dig og sæt 
kryds i kalenderen nu!

Tilmelding til arrangementerne sker via:

www.thistedfritid.dk/arrangementer 

Der vil blive udsendt nærmere information til 
de tilmeldte.
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Styregruppe: 
Poul Hvass Hansen, Formand BFU 

Karen-Louise Erichsen, Kultur- og fritidschef  
Ole Jørgensen, Sektionsleder, (projektleder) 

Kristian Pilgaard, Konsulent, Fritidssektionen/DGI 
Tonny Borggaard, Leder, Thy Hallen 

Michael Nielsen, Thy Hallens personale 
Børge Nygaard, Teknisk forvaltning 

 
 

Skoler & 
uddannelsesinstitutioner 

Idrætsforeninger  
(registrerede folkeoplysende foreninger i Thisted Kommune) 

Selvorganiserede og 
andre brugere 

Følgegruppe: 
1 repræsentant fra ungdomsuddannelserne 

1 repræsentant fra folkeskolerne 
3 repræsentanter fra idrætsforeningerne (1 TIK/Tingstrup GF, 1 Mors/Thy) 

Håndbold/TIK Håndbold og en repræsentant for øvrige foreninger) 
Repræsentanter for Thy Hallens personale og Thisted Kommune. 

Fritidssektionens konsulenter 
1 til 2 repræsentanter fra de selvorganiserede og andre brugere. 

Ad hoc indkaldte interessenter. 
 

én plads til hver ekstern aktør  

Ung-
domsudd.:G

ym, EUC, 
HTX, Sosu, 

m.fl. 

Folkeskoler: 
Tingstrup 

Østre 
Spor 10 

Ungdomsskolen 

TIK / 
Tingst.  

GF. 

Svømme 
og 

fitness-
gæster 
m.m. 

Thisted 
Volley-

ball Klub 

Borgere 

fra nær 

og fjern 

Thisted 
Basket-

ball 

Thisted 
FC 

Thisted Kommune 

Thy 
Hallens 

personal
e 

Thisted 
Kom 

forvalt./  
institu-
tioner 

Andre 

off 

institu / 

private 

virksom. 

Thisted 
Svøm-

me- 
klub 

Mors/ 
Thy 

Hånd-
bold,  

TIK 
Hånd-
bold 

Eksterne 
ressourcer/aktører 

Lokale- 
og 

anlægs-
fonden 

DGI 
facilitets
udviklin

g 

Arkitekt 
og 

leverand
ører 

Thisted 
Skytte-
kreds 

Skatere, 
parkour 

og 
andre.   

Projektorganisering	vedr.	
udbygningsplan	for	Thy	
Hallen	

Interessentgrupper 

Samtlige interessenter 

Events: 
Idræt, 
musik, 

messer og 
lign. 

Referencegruppe. 
Ole Jørgensen, Thisted Kommune 

Karen Louise Eriksen, Thisted Kommune 
Bygherrerådgiver/arkitekt. 
Lokale- og anlægsfonden. 

DGI Huse og Haller. 
Andre Fonde. 
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2.3 FREMTIDIGE AKTIVITETER I THY HALLEN
Med en viden om at idrætsbilledet ændre sig med stadig stigende hast, og 

at det er særdeles svært at spå om fremtidens idrætslige trends, skal der 

alligevel, bl.a. på baggrund af dialog med brugerne og viden om udviklingen 

i danskernes idrætsvaner, gives et forsigtigt bud på nogle af de fremtidige 

aktiviteter, som Thy Hallen skal kunne rumme: 

1.  Et væld af forskellige idrætslige aktiviteter i foreningsregi inde og ude. 

Såvel mere traditionelle aktiviteter som mange nye vi ikke kender i dag.

2.  Aktiviteter under konstant forandring og som fleksibelt kan udøves af 

selvorganiserede udøvere såvel inde som ude.

3. Aktiviteter, som fremmer motorik og bevægelse.

4.  Idrætsundervisning, stævner og lign. i regi af Gymnasium, Handelsskole, 

Erhvervsuddannelser, Uddannelsescenteret, Social- og Sundhedsskole og 

folkeskolerne.  

5.  Idrætsaktiviteter i regi af Thy Hallen herunder bl.a. forskellige motions-

center- og holdaktiviteter.  

6.  Idrætsaktiviteter som kræver særlige faciliteter herunder bl.a. svømning, 

skating, skydning og lignende.

7. Alle former for gymnastik, rytmik, bevægelse og spring.

8.  Aktiviteter målrettet eliteidrætsudøvere i regi af Elitecenter Thy, som 

f.eks. aktiviteter i testcentret, styrketræning og træning målrettet en eller 

flere satsidrætter.

9.  Sociale aktiviteter i foreningsregi og uformelt mødested (”forsamlings-

hus”) for alle aldersgrupper.

10. Kurser og konferencer.

11.  Sundhedstilbud f.eks. i form af genoptræning, fysioterapi, massage og 

lign. 

12.  Overnatning i forbindelse med træningslejre og stævner.

13. Idrætslige og kulturelle arrangementer, events og oplevelser.    

14. Sekretariatsfunktioner på tværs af foreninger.

15. Et væld af udeidrætter i nær tilknytning til Thy Hallen.

16. Støtte- og udgangspunkt for udeaktiviteter som f.eks. løb og cykling.

17.  Aktiviteter målrettet de mange besøgende og turister, som hvert år gæ-

ster Thy. 

Ovenstående liste over aktiviteter vil være dynamisk, i konstant udvikling og 

langt fra udtømmende. Thy Hallen skal derfor være i stand til at følge ”moden” 

(trends), ikke kun hen over sæsonen og årene, men også i løbet af dagen hvor 

faciliteterne skal være i stand til at ændre ”påklædning” i forhold til brugere og 

aktiviteter. 

Ovennævnte bud på nuværende og fremtidige aktiviteter i Thy Hallen er indsat 

i efterfølgende skematik, hvor et bud på hvorledes ønskerne tilgodeses er 

anført. 
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"FREMTIDENS" AKTIVITETER SÅDAN TILGODESES AKTIVITETERNE I PROJEKTET
1.  Et væld af forskellige idrætslige aktiviteter i foreningsregi inde og ude, såvel mere 

traditionelle aktiviteter, som mange nye vi ikke kender i dag.
Projektet skaber rum  for såvel traditionelle og nye aktiviteter, da såvel eksisterende 
som nye m2 gøres mere fleksible og multifunktionelle.

2.  Aktiviteter under konstant forandring, og som fleksibelt kan udøves af selvorganisere-
de udøvere såvel inde som ude.

En del af faciliteterne målrettes direkte selvorganiserede brugere, f.eks. motorik- og 
bevægelseslandskaber og multifunktionelt aktivitetsområde, men disse brugere vil også 
kunne benytte øvrige faciliteter.

3. Aktiviteter som fremmer motorik og bevægelse. Tilgodeses især ved motorik- og bevægelseslandskaber samt spring- og bevægelsesfaci-
liteter.

4.  Idrætsundervisning, stævner og lign. i regi af gymnasium og handelsskole, erhvervs-
uddannelserne, uddannelsescentret, social- og sundhedsskolen og folkeskolerne.

Det samlede projekt tilgodeser i høj grad ønskerne fra uddannelsesinstitutionerne om 
lokaler og faciliteter af forskellig størrelse og indretning. Forlængelse af Hal A åbner bl.a. 
mulighed for, at to skoler kan benytte hallen samtidig.

5.  Idrætsaktiviteter i regi af Thy Hallen herunder bl.a. forskellige motions- og holdaktivi-
teter.

Tilgodeses i særlig grad ved udvidelse af motionscentret samt multifunktionelt og fleksi-
belt aktivitetsområde.

6.  Idrætsaktiviter som kræver særlige faciliteter herunder bl.a. svømning, skating, skyd-
ning og lign.

Er tilgodeset i eksisterende faciliteter og nyt skyttecenter, hvor byggeriet er igangsat og 
forventes taget i brug ultimo 2016.

7. Alle former for gymnastik, rytmik, bevægelse og spring. Tilgodeses især ved motorik- og bevægelseslandskaber samt spring- og bevægelsesfaci-
liteter.

8.  Aktiviteter målrettet eliteidrætsudøvere i regi af Elitecenter Thy som f.eks. aktiviteter i 
testcentret, styrketræning og træning målrettet en eller flere satsidrætter.

Er i særlig grad tilgodeset i forbindelse med udvidelse af motionscentret.

9.  Sociale aktiviteter i foreningsregi og uformelt mødested ("forsamlingshus") for alle 
aldersgrupper.

Tilgodeset i forbindelse med caféområdet samt multifunktionelt og fleksibelt aktivitets-
område.

10. Kurser og konferencer. Multifunktionelt og fleksibelt aktivitetsområde tilgodeser i særlig grad disse aktiviteter.

11. Sundhedstilbud f.eks. i form af genoptræning, fysioterapi, massage og lign. Tilgodeses ved udvidelse af motionscentret samt af at eksisterende mindre lokaler vil 
kunne frigøres til disse aktiviteter.

12. Overnatning i forbindelse med træningslejre og stævner med overnatning. Er tilgodeset, men skal løbende renoveres og moderniseres.

13. Idrætslige, kulturelle og andre arrangementer, events og oplevelser. Er tilgodeset i delprojekt, der omfatter udvikling af faciliteter i Hal A til brug for events, 
idrætslige, kulturelle og andre begivenheder.

14. Sekretariats-funktioner på tværs af foreninger. Eksisterende lokale kan frigøres til denne funktion.

15. Et væld af udeidrætter i nær tilknytning til Thy Hallen. Udbygning og udvikling af udefaciliteterne tilgodeser disse aktiviteter.

16. Støtte- og udgangspunkt for udeaktiviteter som f.eks. løb og cykling. Udbygning og udvikling af udefaciliteterne tilgodeser disse aktiviteter.

17.  Aktiviteter målrett de mange besøgende og turister som hvert år gæster Thy. Tilgodeses bl.a. ved at forskelligartede faciliteter kan bookes online og benyttes fleksi-
belt.



14 REVITALISERING AF THY HALLEN · THISTED KOMMUNE 2016

3  UDBYGNINGEN AF THY HALLEN
3.1 INDHOLD OG OMFANG

Udbygningen af Thy Hallen med henblik på at tilgodese projektets målsætnin-

ger sker med udgangspunkt i et byggeprojekt der bl.a.:

•   revitaliserer, nyindretter og ombygger nuværende adgangs- og cafeområde 

med optimal og fleksibel udnyttelse af eksisterende og »døde« kvadrat-

meter. Skaber størst mulig transparens og samhørighed mellem cafe- og 

ankomst områdets nye aktiviteter og de især idrætslige aktiviteter, som sker 

i andre områder af hallen.

•     skaber flere kvadratmeter til multifunktionelle og fleksibele aktivitetsom-

råder i eksisterende arealer og nye kvadratmeter, som bl.a. skal rumme 

gymnastik- og springfaciliteter.

•   skaber attraktive og spændende sociale opholdssteder i eksisterende kva-

dratmeter.

•   gør Thy Hallen til støttepunkt for udendørs aktiviteter – dels aktiviteter i 

tilknytning til Thy Hallen samt aktiviteter, som udgår fra hallen.

•   forbedrer og udvikler publikumsfaciliteter til brug i forbindelse med større 

idrætslige- og kulturelle events og begivenheder og indrettet således, at fa-

ciliteterne i størst mulig grad også kan anvendes til bl.a. idrætslige og andre 

formål.

Der henvises til bilag i form af oversigtstegning, plantegninger, facader samt 

anvisning af byggefelt og arealer, som er udpeget til revitalisering og udvikling. 

I de efterfølgende afsnit beskrives de enkelte elementer i Thy Hallen nærmere 

og hermed defineres omfanget af det samlede projekt.

3.2     DELPROJEKT:  
”BEDRE UDNYTTELSE AF EKSIST. KVADRATMETER”

Når man på øvre niveau gennem hovedindgangen ankommer til Thy Hallen, 

mødes man umiddelbart af receptionen, der også rummer hallens kontor og 

sekretariat.  Bag receptionen ligger en udendørs lysgård, som giver dagslys til 

arealer og funktioner i og omkring foyeren samt til gangarealer og motions-

center i nedre niveau. Lysgården er omkranset af ca. 1250 m2 meget dårligt 

udnyttet ankomst-, cafe- og opholdsområde. 

Karakteristisk for arealet er dets lukkethed i forhold til de aktivitetsområder, 

det grænser op til. Der er intet udsyn til de to haller (A og B) og til mødeloka-

lerne mod parkeringsarealet, ligesom motionscentret lever sit næsten skjulte 

liv i nedre niveau. 

I forbindelse med revitaliseringen af Thy Hallen er det derfor et helt centralt 

og væsentligt element, at disse kvadratmeter redefineres og nyindrettes til et 

område, der emmer af lys, venlighed, transparens, glæde og aktivitet, og hvor 

hver kvadratmeter er godt udnyttet. Det er et stort ønske, at der fra området 

etableres indkig til de tilstødende og væsentlige aktivitetsområder, og at mu-

lighed for synergier på tværs af områderne opstår.   

Gennem brugerprocessen er der udtrykt ønske om alt fra fastholdelse, over 

forstærkning til nyetablering af en række funktioner i området. Disse funktio-

ner er hermed nævnt i uprioriteret rækkefølge:

-    cafeområde, produktionskøkken, bespisningsområde (3-400 mennesker), 

motionscenterområde, fleksibelt og transparent aktivitetsområde til klub-

ber/møder/motion…, lege/motorik/aktivitetsområde, opholdsområder, 

formelle og uformelle mødesteder, receptionsområde, depotfaciliteter etc.  
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Arealet er samlet omkring lysgården, som også er i spil som element. Generelt 

er der meget lidt dagslys i området hvorfor der gerne ses løsninger på denne 

udfordring. 

I det følgende beskrives tanker og visioner til de ønskede aktivitetsområder 

og funktioner. Ønskerne kan evt. opfyldes på følgende vis, men andre mere 

hensigtsmæssige løsningsmodeller er også velkomne. 

3.2.1 CAFE-OMRÅDE
Overordnet set skal Cafe-området fungere som spisested og værested for Thy 

Hallens mange brugere. Det er her man mødes og danner relationer på tværs 

af foreninger og aktiviteter, og det er her man fordriver ventetiden, mens børn 

eller et familiemedlem er til aktiviteter i hallerne.

Thy Hallens køkken er velindrettet og velfungerende, og er en medvirkende år-

sag til at kursus- og konference aktiviteter igennem de seneste år har været et 

voksende forretningsområde. Det er væsentligt, at cafe-området fremadrettet 

kan understøtte disse aktiviteter, således at gæster i forbindelse med mindre 

kurser og konferencer kan benytte cafeen til spisning.

Under hensyntagen til velfungerende køkkenfaciliteter, ønskes Cafeen place-

ret ud for et af de to nuværende salgssteder øst og vest for køkkenfaciliteter-

ne, og i umiddelbar nærhed af et nyt lege/motorik/aktivitetsområde, således 

at børnene kan lege under opsyn af forældrene, mens disse nyder opholdet i 

cafeen.

Der kan evt. være behov for at ændre salgsstedets udseende og indretning 

således at salgssted og cafe udgøre en harmonisk helhed. Desuden kan der 

evt. være behov for at ændre overflader, farver og gulvbelægning for at gøre 

cafeen rar og indbydende. 

Fra cafeområdet ønskes indkig eller udsyn til et eller flere af Thy Hallens øvrige 

aktivitetsområder. 
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Vi forestiller os et cafeområde med plads til 50 til 60 spisende gæster. Som 

nævnt kan der ved få særlige lejligheder være behov for at kunne bespise 

3-400 gæster. Det er et ønske, at dette gennem fleksible løsninger fortsat kan 

foregå omkring køkkenfunktionen.

3.2.2  OPTIMERING AF FACILITETER TIL MOTIONSCENTRET
Thy Hallens motionscenter lever en meget skjult tilværelse i nedre niveau. 

Motionscentret får lidt dagslys via lysgården, og har også etableret en lille 

terrasse i bunden af lysgården, som de er glade for og benytter. Det er dog et 

stærkt ønske, at motionscentret kommer helt eller delvist op i øvre niveau, og 

bliver en synlig del af aktiviteterne i Thy Hallen. 

I det nuværende foyerareal er der mange uudnyttede kvadratmeter. Disse 

tænkes udnyttet til bl.a. et nyt synligt motionscenter som et fremtidigt aktivt 

og dynamisk bevægelseslandskab. Motionscentret ønsker i den forbindelse 

at udvide med flere kvadratmeter. Med en nyindretning kan motionscentrets 

også indrettes bedre mht. støj, faciliteter, synlighed etc.

Motionscentret har forskellige funktioner og faciliteter. Spinningområdet har 

det ønske og krav, at de kan lukke af pga. støj. Ligeledes vil de gerne have 

en fast placering, idet maskinerne er besværlige at flytte. Det samme gælder 

træningsmaskinerne. De er vanskelige at flytte, men der er til gengæld ikke 

nævneværdig støj forbundet med aktiviteten herfra. Endelig ønsker motions-

centret et fleksibelt areal til f.eks. holdtræningsaktiviteter, hvor der anven-

des løse redskaber, som nemt kan fjernes hvis arealet skal bruges af andre. 

Det fleksible motionsareal kan fint bruges af andre end motionscentret ved 

forskellige lejligheder. Det fleksible motionsareal skal derfor kunne åbnes og 

lukkes mod det øvrige areal alt efter aktivitet. Transparens er dog stadig et 

meget væsentligt fokusområde. Særlige aktiviteter som f.eks. yoga behøver 

ikke være tilknyttet motionscentrets arealer, men kan fint foregå i andre lokali-

teter i foyerområdet. 

Motionscentret skal i fremtiden opnå en høj grad af samhørighed med de 

tilgrænsende aktiviteter og områder. Hvis dele af motionscentret forbliver i 
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nedre niveau skal aktiviteterne bindes sammen med en ny forbindelse så god 

logistik og sammenhæng opnås. 

En mulighed, som kunne anvendes til udvidelse af motionscentret, er et for-

holdsvis uudnyttet balkonområde ved svømmecentret. Balkonen er beliggen-

de over det nuværende spinningrum i nedre niveau. Ved etablering af ny væg 

og loft omkring balkonen, kunne arealet inddrages som nyt aktivitetsareal.  En 

nærmere beskrivelse af arealets muligheder er beskrevet under pkt. 3.2.8. 

3.2.3 OMKLÆDNINGSFACILITETER PÅ NEDRE NIVEAU
Hvis den samlede redefinering af foyerområdet ender med at frigøre de nu-

værende kvadratmeter i nedre niveau hvor motionscentret ligger i dag, kunne 

den ønskede udvidelse af omklædningsfaciliteterne beskrevet under pkt. 3.4 

placeres her. Det ville driftsmæssigt og logistisk give god mening. Omklædnin-

gen skal defineres som en ny herre og ny dameomklædning. 

Denne løsning vil desuden understøtte, at hallens brugere på tværs af aktivi-

teter benytter centralt beliggende omklædningsfaciliteter, som medvirker til 

at skabe relationer på tværs af aktiviteter og brugergrupper, hvilket er et af 

formålene med Thy Hallens udbygningsplan.

 
3.2.4 RECEPTIONEN
Om muligt skal det forsøges indtænkt, at personale i receptionen kan betjene 

gæsterne i motionscentret og varetage reducerede kioskfunktioner (når det 

ikke er rentabelt at åbne kiosk og cafe). Aktuelt er det en logistisk og økono-

misk udfordring for Thy Hallen, at der skal særskilt personale til, at betjene de 

på nuværende tidspunkt 3 selvstændige servicefunktioner.
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3.2.5 MULTIFUNKTIONELT OG FLEKSIBELT AKTIVITETSOMRÅDE
Vest for nuværende køkkenområde findes i dag et ca. 250 m2 stort meget 

lukket og lidt trist udseende område, som bl.a. indeholder stævnekontor, 

”sundhedscafe” og div. andre faciliteter.

Området ønskes redefineret, således at der fremadrettet kan skabes et flek-

sibelt og transparent aktivitetsområde med faciliteter dedikeret til rytme og 

bevægelse samt med mulighed for et væld af andre aktiviteter. En lokaletype 

som ikke findes i Thy Hallen i dag.

Området kunne rumme forskelligartede aktiviteter som f.eks.:

•   Bevægelsesaktiviteter som f.eks. rytmik, gymnastik, dans, yoga eller andre 

idrætsaktiviteter for mindre hold f.eks. i regi af selvorganiserede, foreninger, 

skoler eller Thy Hallen

•   Undervisning i regi af de mange uddannelsesinstitutioner, som benytter 

hallen

•  Lektiecafe

•  E-sports aktiviteter

•   Loungefaciliteter til brug i forbindelse med kulturelle og idrætslige aktiviteter 

i Hal A (i tilknytning til evt. balkon og tribuner beskrevet under pkt. 3.3)

•  Kampsportsfaciliteter

•  Møde- eller sociale aktiviteter i forenings- eller andet regi

•  Kurser og konferencer

Især er lokaliteter til de 6 førstnævnte aktivitetstyper meget efterspurgt af 

brugerne i Thy Hallen. Nogle af de nævnte aktiviteter er af forskellige årsager 

måske bedre placeret andre steder i Thy Hallen end i dette nye område. Se 

også mulighederne under beskrivelsen: Redefinering af balkon.

Det nye aktivitetsområde skal leve op til følgende krav:

•   Mulighed for ved hjælp af foldevægge, at opdele lokalet i to eller 3 mindre 

lokaler.
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•   Fuldt udsyn og transparens fra området til Hal A, med glas/vinduer der kan 

åbnes op f.eks. i forbindelse med events eller kulturelle og idrætslige arran-

gementer i hallen.   

•  Indkig i lokalet fra nuværende opholds- og cafeområde.

•  Effektiv lydisolering af lokalet.

•  Effektiv ventilation af lokalet (også af det opdelte lokale).

•  Regulerbar belysning af lokalet (også af det opdelte lokale).

•   Hensigtsmæssig gulvbelægning, som åbner mulighed for rytme og bevægel-

se samt anden idrætslig udfoldelse i hele lokalet.

3.2.6 ”OASEN”
Midt i det nuværende foyerområde ligger lysgården eller ”Oasen”. Som lysgår-

den fremstår nu, fylder taget af motionscentret ca. 2/3 dele af gårdrummet. 

Hertil er 2 væsentlige ventilationstårne placeret i gården. Disse kan umid-

delbart ikke fjernes. Der er indkig til arealet både fra den nordlige og sydlige 

del af foyerområdet. Der er direkte adgang fra den sydlige del ud på taget af 

motionsrummet. Alt efter hvilken løsning der vælges for motionscenteret, skal 

”Oasen” redefineres. Området tænkes fremadrettet umiddelbart udnyttet som 

gårdhave og rekreativ oase indrettet til formålet.  

3.2.7 MOTORIK- OG LEGEOMRÅDE
I nærhed og forbindelse med det fremtidige Cafe-område ønskes etableret 

et motorik- og legeområde for børn, således at forældre f.eks. kan anvende 

cafeen mens børnene leger og udfolder sig motorisk. 

Aktivitetsområdet indrettes med redskaber, som kan fjernes, når arealet 

lejlighedsvis skal anvendes som ankomstområde i forbindelse med større ar-

rangementer. Legeområdet skal have fokus på udvikling af børnenes motorik, 

og indrettes således, at det også kan anvendes af børn på ”egen hånd” eller i 

regi af folkeskolerne, børnehaverne, foreningerne, Thy Hallen eller andre. Om 

muligt indtænkes nuværende vægareal som en del af motorikområdet.

3.2.8 REDEFINERING AF BALKON
Som nævnt ligger syd for det nuværende opholds- og cafeområde et ca. 210 

m2 stort balkonområde med udsigt over svømmecentret. Arealet ligger på øvre 

niveau, og ligger placeret i svømmecentret, så der faktisk er mulighed for at 

udnytte arealet i to plan eller skabe faciliteter med stor rumhøjde. Udnyttelsen 

af arealet skal naturligvis ske i respekt for de rummelige kvaliteter, som er i 

svømmecentret i dag, det dagslys, som trækkes ind i svømmecentret fra nord, 

og endelig den tekniske røgventilering som de nordvendte vinduer er en del af. 

Ligesom andre nuværende fællesområder i Thy Hallen er dette område 

særdeles dårlig udnyttet bl.a. fordi klimaet i svømmehallen, som arealet ikke 

er skærmet for, skaber begrænsninger. Arealet anvendes få gange om året 

i forbindelse med større stævner og konkurrencer i svømmeklubbens regi. I 

dagligdagen benyttes balkonen i et begrænset omfang af forældre, som ven-

ter imens deres børn er til svømning. Derfor tænkes området redefineret, så 

det kan anvendes til andre formål end det nuværende.

Om området indtænkes som en del af et nyt motionscenter eller anvendes til 

nogle af de øvrige ønskede aktiviteter beror på den samlede helhedsvurde-

ring. Men grundlæggende gør de samme ønsker til fleksibilitet, transparens 

og funktionalitet, som beskrevet under Multifunktionelt og fleksibelt aktivitets-

område, sig gældende her. 
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3.2.9 TRANSPARENS I FORHOLD TIL EKSISTERENDE AKTIVITETER
Det nuværende ankomst-, opholds- og cafeområde trænger generelt til et 

betydeligt løft i form af nyt liv og identitet. Området fremstår i dag lidt søvnigt 

og tomt for aktiviteter. De nye aktivitetsområder skal medvirke til at skabe et 

levende og dynamisk rum, som giver Thy Hallen en helt ny identitet.

For at fuldende billedet af et dynamisk og aktivt center er det særdeles vigtigt, 

at der fra det nye aktivitetsområde skabes transparens og indkig til de aktivite-

ter, der foregår i tilgrænsende faciliteter.

Der skal derfor under hensyn til praktiske forhold skabes optimal transparens 

og indkig i forhold til aktiviteterne i Hal A, Hal B, eksisterende mødelokaler og 

svømmecentret, ligesom det skal overvejes, om den nuværende reception kan 

tilrettes og nyindrettes, så den gode funktion bevares men samtidig indgår i 

den samlede nyskabelse af foyeren. 

Transparens skal som nævnt indbygges under hensyn til praktiske forhold. 

Her tænkes primært på brandforhold. Med henvisning til bilag 2 gøres der op-

mærksom på de brandtekniske sektioneringer, som naturligt er i et kompleks 

af denne størrelse. Ønskerne til transparens skal indbygges med øje for det 

praktisk og økonomisk mulige. Løsninger, som kan håndtere disse udfordrin-

ger, er naturligvis meget velkomne.

3.3 DELPROJEKT: UDVIKLING AF FACILITETER I HAL A
Der er, især fra skoler og foreninger men også andre brugere, et ønske om en 

generel udvikling af Hal A, så flere aktiviteter i det daglige kan afvikles sam-

tidig, herunder at tribunearealerne kan indtænkes og indrettes, så de bliver 

anvendelige i forbindelse med motorisk træning og bevægelse. 

Der er samtidig et længe næret ønske om at videreudvikle publikums facilite-

terne i Hal A. I dag afvikles en bred vifte af større arrangementer som idræts-

begivenheder, events, koncerter, messer, opvisninger, stævner, landskampe 

og lignende i hallen, så der over en bred vifte åbnes op for større arrange-

menter. Men ofte støder man på begrænsninger på både gulvareal og antal 

siddepladser på tribunerne.

En løsning med mobile- og sammenklappelige tribuner i de korte ender, hvor 

”tribunearealet” i det daglige kan bruges til idrætslige eller andre formål, kun-

ne umiddelbart tilgodese begge ønsker.

Der ønskes derfor nye faciliteter der i størst mulig grad lever op til følgende 

ønsker:

Der ønskes minimum 200 nye publikumspladser mod øst og 450 pladser mod 

vest, med samtidig mulighed for at øge det daglige aktivitetsareal.

Målsætningen kan evt. opnås på følgende vis, men andre mere hensigtsmæs-

sige løsningsmodeller er også velkomne. 

•  Langs eksisterende væg mod øst kunne etableres f.eks. 3 til 4 rækker sam-

menklappelige tribuner. Tribunerne er uden faste stole, og man sidder på 

en løs pude, når tribunerne anvendes som publikumsfaciliteter.

  Tribunerne kunne således også anvendes til f.eks. styrke eller motorisk 

træning i skole, forenings- eller selvorganiseret regi.

  Når tribunerne ikke anvendes og er klappet op, skal de fylde mindst muligt, 

således at gulvarealet kan anvendes til idrætslige og andre aktiviteter.

  Over den sammenklappelige tribune mod øst kunne, om muligt, etable-

res en fast balkon med f.eks. 3 til 4 rækker tribune med faste stole.  Den 

faste balkon kunne kobles sammen med Aktivitetsområdet på øvre niveau 

beskrevet under pkt. 3.2.5, som dermed kunne benyttes som lounge i for-

bindelse med arrangementer i hallen. Balkonen må dog ikke hindre et godt 

udsyn fra Aktivitetsområdet mod Hal A.

  Den faste balkon skal hænge sammen med tribunerne på langsiden.

 Adgang til omklædningsfaciliteterne skal på nedre niveau skal fastholdes.

•   Mod vest tænkes gavlen forskudt så hallen og tribunerne på langsiden for-



GRUNDLAG FOR ARKITEKTKONKURRENCE · THISTED KOMMUNE 2016 21

længes. Derved skabes plads til en mobil tribune, evt. kombineret med fast 

tribune, som supplement til mobiltribunen. De fast tribuner må dog i givet 

fald ikke optage plads, som i væsentlig grad forringer brugsmulighederne 

på halgulvet. Det er dog som minimum et ønske, at man på langsidens 

øvre niveau niveaufrit kan komme fra den ene side af hallen til den anden 

uanset de mobile tribuners position. Dette forhold gælder i begge ender af 

hallen. 

  Tribunen skal kunne klappes sammen, så det forlængede gulvareal kan 

anvendes til f.eks. idrætslige formål.

  Ønsket er, at den forlængede hal A (når tribunerne er klappet sammen) 

åbner mulighed for, at f.eks. to skoler i det daglige kan benytte hallen 

samtidig ved at opdele hallen i to halvdele f.eks. ved hjælp af net eller lign. 

Herved kan kapaciteten i forhold til skoler, foreninger og lign. fordobles.

  I den vestlige ende af Hal A ønskes etableret nye toiletfaciliteter, som kan 

supplere nuværende faciliteter centreret omkring foyerområdet. 

  Af hensyn til TV transmission fra begivenheder i hallen ønskes en opgra-

dering af de nuværende faciliteter, så de lever op til TV´s ønsker (se bilag 

4). Desuden ønskes port mod vest til almen transport af udstyr og lign. til 

hallen.

Den ny Multihal beskrevet under pkt. 3.4 ønskes etableret med relation til Hal 

A, så f.eks. større begivenheder beskrevet under dette punkt kan nyde godt 

af fleksibiliteten. Graden af fysisk relation mellem hallerne bliver naturligvis 

en balance mellem tribuneønsker, logistik, brandkrav etc., men umiddelbart 

kunne de nye aktivitetsarealer ved de mobile tribuner være relevante kob-

lingspunkter til den nye Multifunktionelle hal. 

Det er et ønske, om dele af de mobile tribuner i Hal A kunne anvendes ved 

lejlighedsvise opvisninger og stævner i den nye Multifunktionelle hal. Ligele-

des er det et ønske, at den mobile tribune kunne skubbes ud i hallen, således 
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at der i forbindelse med koncerter og lignende kan skabes en mere intim 

ramme, hvor publikum tæt omkranser begivenheden. 

Af andre relationer på nedre niveau kan nævnes tilknytningen til Skaterhallen. 

Skaterhallen ligger meget afsides i det samlede kompleks, og derfor er det 

naturligt, om aktiviteterne i Hal A i højere grad fremadrettet kunne knyttes 

sammen med aktiviteterne i Skaterhallen. 

Med opførelse af nye kvadratmeter til Skytteklubben øst for Hal A er der 

indtænkt mulighed for en ny kommende forbindelse parallelt med østtribu-

nens øvre niveau i Hal A. Forbindelsen kan fremadrettet udvikles til en kobling 

mellem Skaterhallen / vestenden af Hal A og foyerarealerne. For indbygning af 

transparens og synlighed mellem aktiviteterne er der etableret åbninger med 

glas mellem Hal A og Skytteklubben. 

I dag er der ingen forbindelse mellem Hal A og den lille gymnastiksal ved Hal 

B. Hvis vi taler om en meget høj grad af sammenknytning mellem arealerne, 

kunne man evt. forestille sig, at det på nedre niveau blev muligt at bevæge sig 

mellem Hal A og den lille gymnastiksal. 

På det øvre niveau er det et ønske, om man visuelt og evt. med balkon kunne 

sammen knytte Hal A med ny Multifunktionel hal. 

3.4 DELPROJEKT: NY MULTIHAL
En ny Multihal skal ses som et fleksibelt aktivitetsområde, som bl.a. rummer 

spring- og gymnastikfaciliteter, bevægelseslandskab og motorikfaciliteter. Den 

ny Multihal skal i videst mulig omfang fremstå som bredt favnende, åben, 

gennemsigtig og dynamisk, og have en rumlig fleksibilitet, der muliggør, at 

forskelligartede aktiviteter kan finde sted på samme tid. 

Gymnastikforeningerne, skoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og andre 

brugere herunder selvorganiserede grupper har længe efterspurgt faciliteter 

til spring-, motorik og gymnastik.
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Vi ønsker en facilitet, der emmer af liv, idræt og bevægelse hele året, og hvor 

rummet i løbet af dagen tilpasser sig de meget forskelligartede aktiviteter, der 

finder sted, således at rummet medvirker til at skabe synergier og fællesskab 

på tværs af aktiviteter og brugergrupper.

Der findes ingen spring- og gymnastikfaciliteter i Thisted By ligesom der heller 

ikke findes egentlige faciliteter dedikeret til motorisk træning. Behovet for 

disse faciliteter er yderligere blevet aktualiseret af ophør af efterskole, hvortil 

udøverne hidtil er blevet transporteret i stort omfang. Samtidig er der sket en 

sammenlægning af de to gymnastikforeninger i Thisted By, som har dannet en 

ny forening med mere end 1.000 medlemmer, med potentiale til at udvikle sig 

yderligere i de kommende år.

Ovennævnte store og forskellige behov viser, at der er tale om en facilitet, der 

vil blive særdeles meget brugt, hvis den er tilstrækkelig fleksibel. Multihallen vil 

blive udsat for stor belastning og slitage, hvorfor faciliteten skal indrettes med 

højde for dette. Vi forestiller os endvidere en Multihal, der nemt kan opdeles i 

fleksible rum, og som kan ”møbleres” i forhold til aktiviteterne. 

Ovennævnte målsætningen kan evt. opnås på følgende vis, men andre mere 

hensigtsmæssige løsningsmodeller er også velkomne. 

•  Multihallen ønskes placeret med direkte relation til Hal A, således at der 

kan skabes mulighed for direkte udsyn, samhørighed og forbindelse 

imellem de to haller på begge niveauer. I Multihallen skal kunne opstilles 

mobile tribuner fra Hal A ifm. stævner.

  Multihallen indrettes med fast springgrav, som indeholder følgende: 4 

stortrampoliner, 2 hæve/sænke springgrave, 1 dobbelt springgrav samt 

fasttrack (min. 20 meter). Generelle gældende krav til afstande og størrel-

ser skal overholdes. 

  Gulvarealet skal indrettes, så det kan anvendes som tilløb til springfaci-

liteterne, og til andre aktiviteter når det ikke anvendes til spring. Gulvet 

skal være robust og af en type, så det bedst muligt kan anvendes både til 

spring, gymnastik, motorik, bevægelsesidrætter og boldspil samt aktivite-

ter, der måtte udvikle sig i fremtiden.   

  Min. 750-850 m2 gulvareal, som fleksibelt skal kunne inddeles i mindre 

”fleksrum”, og kan ”møbleres” i forhold til aktiviteten. Der skal overord-

net tænkes i, at der kan være en samtidig- og mangfoldighed af forskel-

lige aktiviteter i Multihallen. Der tænkes i rumopdeling ved hjælp af net 

eller lign. som afgrænser, men ikke begrænser visuelt eller lydmæssigt.                                                                                                                                      

Et af ”rummene” skal indeholde et bevægelseslandskab og faciliteter til 

motorisk træning, der lejlighedsvis skal kunne flyttes i forbindelse med 

enkelte større arrangementer, men som tænkes at have fast ”plads« i det 

daglige – om muligt kan hallens vægge også indtænkes til motorisk træning 

og bevægelse. 

  Rummet skal indrettes, så det også kan anvendes af selvorganiserede 

uden ”sikkerhedstilsyn”.

I nær tilknytning til Multihallen placeres et eller flere rummelige depotarealer. 

Ind til Multihallen ønskes en port fra det fri, så store rekvisitter kan flyttes og 

modtages. Porten kan evt. deles med port til Hal A. 

I tilknytning til Multihallen skal indtænkes et anretter køkken, som kan an-

vendes ved større arrangementer som satellit for det store køkken på øvre 

niveau. 

Multihallen indrettes med maksimalt naturligt lysindfald fra vinduespartier, 

som kan afskærmes således, at lysindfaldet kan tilpasses de aktiviteter, der 

finder sted i hallen. Som beskrevet under pkt. 3.5 vedr. Udendørs faciliteter og 

ude-inde relationen ønskes Thy Hallen tilført en meget større grad af inter-

aktion mellem aktiviteterne ind og ude i det samlede kompleks. Derfor skal 

åbninger i facaden nøje planlægges og indrettes, så denne interaktion bliver 

stærk og mulig.

Thy Hallen mangler omklædningsfaciliteter. Der er behov for yderligere kapa-

citet i form af to omklædningsrum med toiletter på i alt ca. 180 m2. Omklæd-

ningsfaciliteterne kan placeres ifm. den nye Multihal, men det er ikke et krav. 

Som beskrevet under pkt. 3.2.3 kan der gennem en anden rokade i bygningen 
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blive plads til omklædning. Alt efter samlet løsning placeres de nye ekstra 

omklædningsfaciliteter mest hensigtsmæssigt. 

Alt efter placering af Multihal skal det oplyses, at det nuværende klubhus for 

svømmeklubben ikke må stå i vejen for den optimale placering. Klubhusets 

areal kan indtænkes i helheden, arealet kan omdefineres eller bygningen kan 

helt fjernes. Hvis svømmeklubben fjernes ønskes anvist hvor klubben i fremti-

den kunne holde til. 

Lidt det samme forhold gøre sig gældende ifht. nuværende værelser, som 

ligger under langtribunen mod syd. Værelserne er ofte i brug ved stævner og 

derfor en vigtig brik i det samlede kompleks. Hvis multihallen placeres pa-

rallelt med Hal A og værelserne derfor nedlægges, ønskes anvist en ny mulig 

placering gerne med flere værelser end nu. Værelserne skal ikke være centralt 

placeret, men kunne fungere i en logistisk sammenhæng med det samlede 

kompleks, og skal kunne opføres som en fremtidig selvstændig etape. Hvis 

der vælges en løsning hvor multihallen placeres parallelt med Hal A, ønskes de 

nuværende værelser, som så vil vende ud imod multihallen, indtænkt som en 

integreret del af den ny multihal, med anvendelse som f.eks. motorikstationer, 

depoter, klublokaler eller lignende.

Alt efter placering af Multihallen ønskes, som beskrevet, en stærk tilknytning 

til Hal A, men også en tilknytning til det samlede foyerareal, som med den 

samlede løsning skal udvikle sig til Thy Hallens hjerte, hvorfra man er i kontakt 

med, og bevæger sig ud til alle aktiviteter i komplekset. 

3.5  DELPROJEKT:  
UDENDØRS FACILITETER OG UDE-INDE RELATIONEN

I forbindelse med udbygning og udvikling af Thy Hallen er det meget centralt, 

at der skabes mulighed for en bedre forbindelse og interaktion mellem de 

udendørs og de indendørs aktiviteter omkring Thy Hallen. Thy Hallen ønsker i 

højere grad at bliver støttepunkt for udendørsaktiviteter i regi af selvorganise-

rede, foreninger eller andre.
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Det nuværende parkour område vest for Hal A anvendes i dag i stor grad af 

selvorganiserede unge understøttet af Thisted Ungdomsskole. Der er meget 

fin sammenhæng mellem parkour-aktiviteterne og aktiviteterne i Skaterhal-

len. Faciliteter og personale i Skaterhallen fungerer som støttepunkt for de 

børn og unge, som skater og udøver parkour. På området findes endvidere en 

enkelt beachvolleybane. 

De nuværende aktivitetsområder er opstået lidt tilfældigt og uden nærmere 

overordnet planlægning og tænkning. Der ønskes derfor en gennemtænkt og 

attraktiv helhedsløsning for området, således at der ”rettes op” på eksisteren-

de indgreb, og så det stedbundne potentiale fremkaldes i en ny gennemtænkt 

plan. Den nye plan skal kunne gennemføres som løbende etaper. 

Brugergrupperne har udtrykt følgende ønsker til området omkring Thy Hallen:

•  Et større område til beachaktiviteter

•  En multibane (boldaktiviteter) 

•   En sti rundt om Thy Hallens areal med mulighed for gang, løb og evt. cykling. 

•   Et rekreativt område, hvor der kan slappes af, spises og hygges, således at 

området i endnu højere grad end i dag, kan danne ramme for selvorganise-

rede og nye brugergruppe

•   Et udgangspunkt/en støttefunktion for udeaktiviteter som f.eks. løb, gang og 

cykling

•  Streetbasket

•  Andre ”gadeidræts” aktiviteter 

Konkret ønskes der indarbejdet et aktivitetsbånd rundt om hele Thy Hallen 

med mulighed for f.eks. løb, gang og evt. cykling. Stien tænkes ”belagt” med 

stationer, som bl.a. åbner mulighed for kombination af udeaktiviteter og akti-

viteter i hallen som f.eks. løb og skydning (biathlon til fods). Det er ønsket, at 

udearealerne generelt integreres så direkte som muligt i Thy Hallens daglige 

rum og funktioner, og at de gøres attraktive og tilgængelige. I forbindelse med 

direkte ude-inde relationer skal driften indtænkes ifht. robusthed og rengø-

ring. Ønsker til ude-inde relationer er også beskrevet under de andre delpro-

jekter i materialet.

Ligeledes ønskes der indtænkt hvordan Thy Hallen kan være støttepunkt for 

udeaktiviteter, som udgår fra Thy Hallen, men ikke finder sted på arealer i 

tilknytning hertil. Thy Hallen danner allerede i dag udgangspunkt for f.eks. 

løbe- og cykleaktiviteter, uden at dette er indtænkt i hallens funktionalitet.  I 

denne forbindelse er der et ønske om, at arealet foran hovedindgangen sam-

men med en mindre del af den nærmest beliggende del af parkeringspladsen 

indtænkes som støttepunkt. 

En del af parkeringsarealet i nær tilknytning til Thy Hallen kan endvidere 

inddrages i det samlede aktivitetsbånd på den måde, at arealet ved større 

begivenheder stadig kan anvendes som parkeringsareal. 

Fra ankomstsiden fremstår Thy Hallen facade forholdsvis lukket og skjult bag 

beplantning. Facaden fra nuværende møderum er også stort set lukket mod 

ankomsten.  I den samlede bearbejdning af projektet kan ude-inde relationen 

på dette områder indtænkes.  

Der ønskes ikke et stort forkromet udeprojekt, som ikke matcher brugernes 

behov, men mulighed for en løbende planlagt udvikling af udearealer, der 

passer i skala og rummer fysisk og idrætslig aktivitet, ”3. halvlegs hygge” og 

charme.
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4 FAKTA
I Thisted Kommune bor der ca. 45.000 borgere heraf ca. 11.000 i Thisted By.

Thisted Kommune og Thisted By har et mangfoldigt idrætsliv og ca. 220 

idrætsforeninger, der året rundt arrangerer aktiviteter af meget forskellig 

karakter. 

Facilitetsudbuddet på halområdet består af 13 selvejende idrætshaller og 3 

kommunale idrætshaller. 

Den største aktivitet i kommunen målt på antallet af registrerede medlemmer 

i Det Centrale Foreningsregister (CFR) er fodbold og dernæst gymnastik. Af 

de i alt ca. 20.000 registrerede medlemmer i idrætsforeningerne (2015) er ca. 

7.600 medlemmer registeret i foreninger, der er hjemhørende, og har deres 

aktiviteter placeret i Thisted by.

I 2012 blev der udviklet en ny Folkeoplysningspolitik med stor brugerinddra-

gelse, hvilket betød, at der efterfølgende var energi til at sætte en mængde 

udviklingsinitiativer i søen. 

Bl.a. var en af målsætningerne, formuleret af kommunens mange idrætsfor-

eningsledere, at stræbe efter at blive en førende idrætskommune på Dan-

markskortet. Efterfølgende er der blevet arbejdet målrettet med at føre denne 

og Folkeoplysningspolitikkens andre målsætninger og handleplaner ud i livet. 

Et af mange resultater har bl.a. været, at Thisted Kommune i perioden 2014-

2016 har været én blandt 7 særlige udvalgte ”Breddeidrætskommuner” støttet 

af Kulturministeriet og Nordeafonden, og har indgået samarbejdsaftale med 

DGI Nordjylland omkring fælles konsulentordning.

I denne periode har Thisted Kommune igangsat 7 store udviklingsprojekter på 

idrætsområdet samt en lang række mindre. 

2 af disse 7 udviklingsprojekter har haft særligt fokus på udvikling og kapaci-

tetsudnyttelse af idrætsfaciliteterne i kommunen.

I Thisted Kommune er 12 af de 13 selvejende haller placeret i mindre bysam-

fund med mellem 500-5000 borgere. Thisted by dækkes af 2 kommunale og 

1 selvejende idrætsfacilitet, hvoraf Thy Hallen er den største. Thy Hallen er en 

kommunal hal med den detalje, at Hal B og den dertil knyttede gymnastiksal 

er ejet af Thisted Gymnasium.  

Det er en kendt udfordring for kommuner med mange selvejende institutio-

ner at sikre den kvalitetsmæssige og kontinuerlige udvikling af disse idrætsfa-

ciliteter, da organisationerne er selvbestemmende, og kommunerne normalt 

kun i ringe grad kan udvikle de selvejende institutioner. 

Med breddeidrætskommuneprojektet har Thisted Kommune formået at 

igangsætte et udviklingsnetværk for idrætshallerne i kommunen, som både 

understøtter kompetenceudvikling for de ansatte ”halhjerner” i faciliteterne 

og for de frivillige bestyrelsesmedlemmer i de selvejende enheder, og som 

MEDLEMSUDVIKLING I TOP 10 IDRÆTTERNE I THY 2012-2015 (CFR-TAL)

Aktivitet 2012 2013 2014 2015

Fodbold 3271 3145 3412 3441

Gymnastik* 2948 2817 2834 2590

Golf 1302 1289 1262 1250

Svømning 1273 1277 1379 1279

Håndbold 1232 1224 1388 1317

Styrkeløft 847 862 815 735

Ridning 826 754 675 706

Skydning 796 778 847 902

Træning i motionscentre - fitness 697 942 951 851

Kilde: Det Centrale Foreningsregister, CFR.dk

*  Den nydannede sammenslutning af to Gymnastik Foreninger i Thisted By, har godt 
1000 medlemmer, hvilket er bemærkelsesværdig, da der ikke i Thisted By findes 
egentlige gymnastik- og springfaciliteter.
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skaber samarbejde og synergi mellem kommunale og selvejende haller. 

Resultaterne er mange og efterhånden også kendt i hele Danmark, da meto-

den har været markant anderledes end andre udviklingsinitiativer indenfor 

facilitetsområdet. Bl.a. har facilitetslederne og bestyrelsesmedlemmerne selv 

været med til at udarbejdede ”Halanalyse 2015 - Thisted Kommune”.

Analysen vidste tydeligt, at Thisted Kommune har en god facilitetsdækning i de 

mindre bysamfund, hvorimod der i selve Thisted By ofte er knappe ressourcer 

på facilitetsområdet. Det gælder især indenfor skoleidræt samt faciliteter til 

bl.a. foreningsgymnastik og forskellige nye former for gymnastik, spring og 

bevægelse. Ligeledes viste analysen, at stort set samtlige idrætsfaciliteter i Thi-

sted Kommune har et stort ønske om modernisering og implementering af de 

nyeste arkitektoniske og æstetiske trends indenfor idrætsbyggeri, da mange 

af faciliteterne ikke har fulgt med udviklingen i idrætsbilledet. Thy Hallen er i 

denne sammenhæng ingen undtagelse.

Elementer i Udviklings- og Udbygningsplanen for Thy Hallen, herunder dens 

fokusering på udnyttelse af eksisterende kvadratmeter, kan forhåbentlig være 

inspirator og model for kommunens andre haller.

4.1.1 THY HALLEN I DAG – FAKTA:
Se tabel.

Bemærkninger:
Skaterhal på er 700 m2. 

Mindre lokaler dækker over styrkerum, eliteidrætscenter plus ét kondirum. 

Svømmehallen rummer 25 m bassin med 8 baner, øve-/undervisningsbassin, 

familiebassin, soppebassin, varmtvands-/terapibassin samt diverse vandlege-

aktiviteter inkl. vandrutsjebane, handicapomklædning med 4 kabiner.

Skydebaneanlæg er under opførsel. 

Thy Hallen råder endvidere over 11 værelser, hvor der i alt er plads til 50 over-

nattende gæster. 

Udendørs er etableret et parkouranlæg med skaterramper, 1 beachvolleyba-

ne. 

Ydermere kontor- og administrationslokaler samt toiletter ved foyeren.

Befolkningsgrundlag i lokalområdet 13.709

Antal medarbejdere

Antal besøgende pr. år 700.000

Driftsbudget

Samlet antal m2 14.405

Idrætshaller (> 800 m2) 2

Gymnastiksal (< 480 m2) 2

Motionscenter 1

Skaterhal 1

Mindre alm. lokaler 3

Svømmecenter 1

Omklædningsrum 7

Skydebaneanlæg 3

Klublokaler 1

Fodboldbaner/græsareal og kunst-

græsbane
Ja, i umiddelbar nærhed

Caféareal m. salg og køkken Ja

Overnatningsfaciliteter Ja
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5 BYGGETEKNISKE BESKRIVELSE
Thy Hallen fremstår i dag som et velholdt anlæg, som løbende er blevet vedli-

geholdt såvel indvendigt som udvendigt. Der er løbende investeret i energibe-

sparende foranstaltninger.

Det oprindelige anlæg er opført i tegl, beton og partier med facadeplader. 

Svømmecentret er opført i beton og facadeplader. Skaterhal er opført i beton. 

Og Skyttecentret er opført i facadeplader. 

Se i øvrigt bilag 3 med billedmateriale.

6 PLANGRUNDLAG
Kommuneplanrammerne giver mulighed for byggeri ved Thy Hallen. 

7 EKSISTERENDE FORHOLD
7.1 AREALBESKRIVELSE
Thy Hallen er beliggende på Lerpyttervej 50, 7700 Thisted og har matr.nr. 

111a, Thisted Markjorder.

Se i øvrigt bilag 3 med billedmateriale.

Se i øvrigt bilag med tegningsmateriale.

7.2 GEOTEKNISKE FORHOLD

I forbindelse med den økonomiske kalkulation skal der regnes med normale 

funderingsforhold.
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8 GENERELLE FORUDSÆTNINGER
8.1 MATERIALEVALG GENERELT
Med det høje aktivitetsniveau er Thy Hallen udsat for et enormt slid. Thy 

Hallen fremstår som et tidstypisk byggeri i beton, tegl og limtræ. Et robust 

materialevalg, som på flere måder har været holdbart over tid. 

I forbindelse med redefinering af Thy Hallens foyerområde vil der naturligt 

skulle indtænkes en del nye overflader. Valg af nye materialer skal ske med øje 

for æstetik, robusthed, akustik og rengøringsvenlighed. Løsninger skal være 

langtidsholdbare.

Indbygning af nye overflader skal derfor ses i en større sammenhæng hvor 

æstetik, funktionalitet og økonomi spiller ind. Det er vigtigt, at det endelige 

resultat fremstår som en helhed. 

I forbindelse med nybyggeri skal der ligeledes tænkes i helhedsløsninger hvor 

æstetik, drift og økonomi er afvejet. 

8.2 MILJØMÅLSÆTNINGER
Bygherre ønsker, at bygningerne udføres energirigtige, vedligeholdelsesvenli-

ge og miljøvenlige.

8.3 KRAV TIL TILGÆNGELIGHED
Tilgængelighedskrav iht. Bygningsreglementet herunder SBI-anvisning 230 

skal generelt overholdes. Det er meget væsentligt, at tilgængelighed for alle 

har stort fokus og er indtænkt som en helhedsorienteret løsning på alle og 

mellem alle niveauer. 

8.4 ENERGIKRAV
Thisted Kommune er Danmarks førende klimakommune, og på Kommunens 

hjemmeside www.thisted.dk ligger ”Helhedsorienteret Energi- og Ressource-

politik for Thisted Kommune”, marts 2014. 

Politikken er vedtaget af Thisted Kommunes Kommunalbestyrelse i 2014.

Målet er fortsat at fremme en ambitiøs energi- og miljømæssig udvikling i alle 

dele af kommunen. Målet er også, at Thisted Kommune fortsat skal være på 

verdenskortet som Danmarks førende klimakommune. Det vil sige en fore-

gangskommune, der har det størst mulige fokus på nedbringelse af belastnin-

gen fra klimagasser og optimal udnyttelse af alle ressourcer i kommunen.

I planen er der vedr. ”Grønt byggeri – godt og helhedsorienteret byggeri angi-

vet:

”Det overordnede formål med indsatsområdet er at sænke energiudgifterne 

i forbindelse med driften af den kommunale bygningsmasse og derved også 

reducere den samlede CO2-udledning. Der skal ved investeringer i energire-

noveringer tænkes i helhedsorienterede løsninger, der både ser på energifor-

brug i bygningsdriften og indlejret i de anvendte materialer. Endvidere skal 

der fokus på godt indeklima, teknisk levetid og arkitektur.” 
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9 TIDSPLAN OG ØKONOMI
9.1 HOVEDTIDSPLAN

2016: 27. september  Styregruppemøde

 6. oktober  Følgegruppemøde / Styregruppemøde

 18. oktober  Udbud af opgave

 26. oktober  Besigtigelse i Thy Hallen, kl. 10.00

 22. november  Aflevering af konkurrenceforslag

 30. november  Præsentation af forslag, kl. 13.00 – 16.00

 2. december  Indstilling af vinder

 5. dec. - 31. dec.  Fondsansøgning / udarbejdelse af bilag

2017: 1. jan. - 31. maj  Fundraising

 1. jun. - 1. aug.  Politisk indstilling

9.2 KONKURRENCEDELTAGERE
På baggrund af objektive kriterier som erfaring med og referencer in-den 

for byggerier omhandlende multihaller, motorikfaciliteter, spring-faciliteter, 

ude-inde relationer, publikumsfaciliteter, fleksible løsninger på idrætsom-

rådet, erfaringer med f.eks. Lokale og Anlægsfonden o.lign. blev følgende 3 

firmaer valgt til deltage i konkurrencen:

•  GPP arkitekter

•  BSAA arkitekter

•  Keingart Space Activators

9.3 OVERORDNET ØKONOMI
Thisted Kommune til hensigt at ansøge fonde om økonomisk tilskud til realise-

ring af projektet.

Forslagene kan baseres på følgende overordnede budget, der dog er afhængig 

af omfanget af tilskud fra fonde: 30 mio. kr. ekskl. moms.

Det overordnede budget er en samlet anlægsøkonomisk ramme incl. alle 

omkostninger.
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10 KONKURRENCEBETINGELSER
10.1 KONKURRENCEFORM
Thisted Kommune har indbudt tre arkitektfirmaer til at lade dem komme med 

deres forslag til en samlet udbygningsplan for Thy Hallen.

Hver af de tre arkitektfirmaer vil blive honoreret for deres forslag, således at 

Thisted Kommune afhængig af fondsmedfinansieringen efterfølgende står frit 

til at udbyde hele eller dele af udbygningsplanen, og benytte hele eller dele af 

de indkomne skitseforslag.

10.2 BEDØMMELSESUDVALG
Forslagene bedømmes af et bedømmelsesudvalg.

Bedømmelsesudvalget er udpeget af bygherren og udgøres af Borgmester og 

projektets styregruppe.

Bygherrerådgiver samt fagkoordinator, Thisted Kommune fungerer som se-

kretær for bedømmelsesudvalget.

10.3 VURDERINGSKRITERIER
Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud, idet forslagene vil 

blive bedømt efter følgende vægtede underkriterier:

1.  Forslagets overordnede idéer og visioner med følgende delkriterier: det 

arkitektoniske hovedgreb, æstetik, transparens, dagslysforhold og mulig 

etapeopdeling  -  40%

2.  Forslagets funktionalitet med følgende delkriterier: god logistik, fleksibilitet, 

multifunktionel anvendelse og lydforhold  -  30 %

3.  Forslagets økonomi ifht. det overordnede budget: realistisk budget på del-

projekter  -  30 %

En samlet helhedsvurdering vil ligge til grund for hvert underkriterium. 

Vedr. pkt. 3 Forslagets økonomi vil der blive lagt vægt på, om de valgte løsnin-

ger er i økonomisk balance forstået således, om der er opnået tilstrækkelig 

værdi ifht. den økonomiske omkostning.  

Forslaget skal omfatte projektbeskrivelse og tegninger, som tilsammen på 

entydig måde gør det muligt at bedømme, om udbudsmaterialets krav er 

opfyldt.

Se endvidere afsnit vedr. forslagets indhold og omfang.

Vurderingen af underkriterier foretages på en skala fra 0-6.

Point tildeles efter følgende principper:

0 point tildeles de forslag, der lige netop er konditionsmæssige, men kun tilfø-

rer ordregiver kvaliteter og egenskaber i meget lav grad.

6 point tildeles de forslag, der tilfører ordregiver en særdeles høj værdi.

Flere forslag kan opnå samme point.

10.4 FORSLAGETS INDHOLD OG OMFANG
Materialet fra arkitektfirmaerne skal udarbejdes således, at de kan danne 

grundlag for en kvalificeret, begrundet og velunderbygget fondsansøgning 

samt danne grundlag for en vurdering i henhold til det opstillede tildelingskri-

terium, jf. ovenfor.

Forslaget skal omfatte følgende skitsetegninger:

•  Situationsplan (princip), 1:1000

•  Oversigtsplan for nedre niveau med dertil knyttede udearealer, 1:500

•  Oversigtsplan for øvre niveau med dertil knyttede udearealer, 1:500
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•  Plan af delprojekter, 1:200

•  Møbleringsplan af udvalgte områder, 1:100

•  Eventuelle principsnit

•  Facadeprincip

•  Rummelig afbildning af udvalgte områder

Forslaget kan endvidere indeholde diagrammer, som underbygger kriterierne 

under pkt. 10.3. herunder princip for etapeplan.

Projektbeskrivelsen skal indeholde:

•   Redegørelse for forslagets idé, visioner, æstetik og funktioner som helhed 

såvel som på delprojektniveau

•  Holdninger til materialevalg

•  Arealoversigt på delprojektniveau

•  Økonomiske overslag på delprojektniveau. Projektets omfang skal være ud-

ført under hensyntagen til den samlede økonomiske ramme jf. pkt. 9.3.

10.5 AFLEVERING AF FORSLAG
Forslag skal fremsendes senest:

Tirsdag d. 22. november kl. 12.00

til:

Ole Jørgensen  

Sektionsleder Kultur- og fritidsafdelingen.  

Thisted Kommune

mailadr.: olej@thisted.dk

og skal afleveres elektronisk som: 

A3 mappe i pdf format

10.6 HONORAR FOR UDARBEJDELSE AF FORSLAG
For afgivelse af konditionsmæssige forslag honorerer bygherren et vederlag 

på kr. 150.000,- ekskl. moms til det vindende arkitektfirma og kr. 100.000,- eks-

kl. moms til de to øvrige.

Vederlaget kommer til udbetaling, når bedømmelsesudvalget har afgivet un-

derretning om vinderforslag.

10.7 FÆLLES BESIGTIGELSE
Før afgivelse af forslag vil arkitektfirmaerne blive inviteret til en fælles besigti-

gelse af Thy Hallen onsdag d. 26. oktober kl. 10 til ca. kl. 13.

Mødested: Receptionen i Thy Hallen.

Foreløbigt program:

•  Præsentation af Thy Hallen. Der fortælles kort om visionerne

•  Rundtur i Thy Hallen.

•  Frokost

•  Spørgsmål

10.8 PRÆSENTATION AF FORSLAG
Efter afgivelse af forslag vil arkitektfirmaet blive inviteret til en præsentation 

af forslaget for bedømmelsesudvalg. Digital A3 mappe tænkes anvendt ved 

præsentationen. 

Denne afholdes onsdag d. 30. november med ca. 50 minutter til hvert firma 

inkl. tid til spørgsmål fra bedømmelsesudvalget.

Mødested: Thisted Rådhus, Asylgade 30, 7700 Thisted, mødelokale A. I lokalet 

er der PC og projektor.
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11 OVERSIGT OVER BILAG

Oversigt over bilag:

Bilag 1:  Projektorganisation

Bilag 2:  Diagram – brand

Bilag 3:  Fotoregistrering

Bilag 4: Krav vedr. TV transmission

Bilag 5:   Diagram med anvisning af byggefelt og arealer, som er udpeget til 

revitalisering og udvikling, pdf

Bilag:  Tegningsmateriale:

  Situationsplan, dwg 

  Plan nedre niveau, dwg

  Plan øvre niveau, dwg

  Facader, dwg

Tidspunkter for præsentationerne:
Arkitektfirma 1: Kl. 12.00-12:50

Arkitektfirma 2: Kl. 13.00-13:50

Arkitektfirma 3: Kl. 14.00-14.50

10.9 FORESPØRGSLER
Eventuelle spørgsmål vedrørende konkurrencen rettes skriftligt og pr. mail til:

Bygherrerådgiver:

P+P arkitekter A/S

Arkitekt Erik Rønde Andersen

era@pplusp.dk / tlf.: 4013 0234

Spørgsmål skal være fremme senest d. 15. november kl. 12.00. Eventuelt ret-

telsesblad udsendes senest onsdag d. 16. november.

10.10 REGLER FOR FORSLAGETS AFLEVERING

Der kan ikke ydes nogen form for garanti for erstatning ved bortkomst eller 

beskadigelse af det afleverede materiale.

Bygherren forbeholder sig ret til at udstille det indleverede materiale offentligt 

efter forudgående advisering herom til konkurrencedeltagerne, til at anvende 

forslagene eller dele heraf i forbindelse med fondsansøgninger samt til at 

anvende forslagene i forbindelse med et efterfølgende udbud.
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