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1. INTRODUKTION

Baggrund
Genforeningspladsen er en stor sportsplads placeret i et bolig-

kvarter, mellem Hulgårdsvej og Borups Allé, i Københavns 

Nordvestkvarter. Anlægget blev etableret i 1920’erne og bru-

ges hele året ! l en lang række forskellige sportsak! viteter, her-

under bl.a. fodbold, tennis og skøjteløb om vinteren. 

Pladsen er fredet.

Skøjtebanen på Genforeningspladsen er en midler! dig 400-

meter rundløbs isbane der er åben for borgerne hvert år, i pe-

rioden fra december ! l februar, med en etableringsperiode fra 

oktober og nedtagningsperiode frem ! l marts. Skøjtebanen 

blev anlagt i 2001 og er den eneste af sin slags i Danmark. 

Banen bruges bl.a. af Hur! gløberforeningen af 1972 og er des-

uden åben for off entligheden, med op mod 2300 besøgende 

ugentligt i sæsonen. 

Den aktuelle tekniske løsning på Genforeningspladsen er ikke 

op! mal. Der er såvel energimæssige og arbejdsmiljømæssige 

udfordringer i den nuværende løsning. Skøjtebanen lægges 

midler! digt ud hvert år, og kræver omfa# ende etablerings-

arbejder, med mange mande! mer og et belastende arbejds-

miljø. Desuden bruger banen mange ressourcer i dri$ , bl.a. i 

form af vand og strøm ! l nedkøling.

Totaløkonomisk analyse
Københavns Ejendomme (KEjd) gennemførte i 2012 en total-

økonomisk analyse af skøjtebanen på Genforeningspladsen 

med en række alterna! ve løsninger ! l den eksisterende løs-

ning. Den totaløkonomiske analyse blev udført i samarbejde 

med Kultur- og Fri! dsforvaltningen samt bygherrerådgiveren 

Esbensen, med henblik på at vurdere, hvad der vil være den 

økonomisk mest fordelag! ge løsning i$ . den frem! dige dri$  

af en skøjtebane på Genforeningspladsen. Den totaløkonomi-

ske analyse blev udført som et pilotprojekt i Københavns Ejen-

dommes værktøj ! l totaløkonomi: Projektberegneren v.2.0.

Analysen viser at den løsning, hvor der etableres et permanent 

anlæg ! l skøjtebanen i kombina! on med en kunstgræsbane, 

er den økonomisk og miljømæssigt mest fordelag! ge løsning 

for København.

De væsentligste resultater af analysen er følgende:

1) Udgi$ erne ! l forsyningen bliver ca. 48 % lavere.

2) Udgi$ erne ! l dri$ en bliver ca. 60 % lavere.

3) Den simple ! lbagebetalings! d vil være ca. 17 år. Dvs. at det 

tager ca. 17 år ved hjælp af be-sparelsen på forsyning og dri$  

at ! lbagebetale hele anlægsinvesteringen.

4) Anlægsinvesteringen beregnes ! l ca. 37,3 mio. kr.

Yderligere forundersøgelser 
8. maj 2014 beslu# ede Borgerrepræsenta! onen at udmønte 

midler ! l yderligere forundersøgelser af etableringen af en 

permanent skøjtebane på Genforeningspladsen. Kultur- og Fri-

! dsforvaltningen bes! lte here$ er nærværende idéoplæg hos 

Københavns Ejendomme.

Formålet med idéoplægget er at sikre projektets realiserbar-

hed ved at afdække de væsentligste risici, herunder forure-

nings- og jordbundsforhold samt forhåndsdialog om projektet 

med fredningsmyndighederne. Desuden indgår en uddybende 

undersøgelse af de tekniske løsninger og arkitektoniske dis-po-

neringer.  

Slu# eligt skal idéoplægget kvalifi cere økonomien i projektet, 

med udgangspunkt i den totaløkonomiske analyse fra 2012. 

Den økonomiske analyse kobles sammen med en analyse af 

projektets bæredyg! ghed, ved hjælp af Københavns Ejendom-

mes Bæredyg! gheds Værktøj, som er en videreudvikling af 

Projektberegneren ! l totaløkonomi. Gennem bæredyg! gheds-

værktøjet er det formålet at afdække de forskellige løsningers 

bæredyg! ghed ud fra sociale, økonomiske og miljø-

mæssige parametre.

Den videre proces
Nærværende idéoplægs anbefalinger og konklusioner skal 

danne grundlag for Kultur- og Fri! dsfor-valtningens beslutning 

om den videre proces for projektets gennemførelse.

Hvis man vælger at gennemføre anlægsprojektet, skal der ud-

føres udbud af totalrådgivningsydelsen, med henblik på sikring 

af resultaterne fra forundersøgelserne på projek' orslagsni-

veau, samt den videre projektering og udførelse af projektet.
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2. KONKLUSION OG ANBEFALING

I forbindelse med idéoplægget er projektet blevet vurderet 

ved hjælp af Københavns Kommunes bæredyg! ghedsværktøj.

Konklusionen er at scenarie 4 anbefales som den løsning, der 

skal vælges for etablering af en permanent isskøjtebane på 

Genforeningspladsen.

Isbane ! l 400m hur! gløb ovenpå kunstgræs
Det anbefales at anlægge en permanent kunstgræsbane over 

det hele, hvor hele arealet om sommeren primært tjener som  

fodboldbane, og i vinterperioden opdeles ! l 400 m hur! gløb 

på is, samt en indvendig opvarmet kunstgræsbane ! l fodbold.

I ! lknytning her! l  udføres et teknikhus  ! l køleanlægget på  

ca. 125 m² som nedgraves og placeres i den ene runding. Køle-

anlægget anbefales udført som et ammoniak-køleanlæg med 

lav elektritetsbehov og støjsvage udelu" kondensatorer ! l at 

# erne overskudsvarmen. 

Banerør ! l køle h.h.v. varme i kunstgræsbanen etableres i spo-

ret gummipad under og udenfor isbanen. Til frostsikring under 

isbanen etableres der selvstændigt varmerørssystem (de$ e 

kan udelades, hvis det kan dokumenteres at det er frostsikker 

grund under banen) .

I anbefalingen udny$ es overskudsvarmen fra køleanlægget ! l 

opvarmning af fodboldbanen, samt ! l opvarmning af smelte-

zone på kunstgræsbanen ! l afsmeltning af is og sne, endvidere 

! l produk! on af varmt vand ! l vedligeholdelse af isbanen. 

De$ e nedbringer behovet for bor$ ransportering af over-

skudsvarme via lu" kølede kondensatorer, og med den gevinst, 

udover nedbringelse af energiforbruget, at støj reduceres 

væsentligt, og afsmeltning af is og sne sker kontrolleret på 

kunstgræsarealet. I nærværende anbefaling tænkes smeltezo-

nen disponeret i rundingen modsat køleanlæggets placering.

Landskab og bebyggelse
Det anbefales at funk! onerne, som i dag opsæ$ es midler! -

digt i containere og pavilloner ! l hver sæson, i stedet udføres 

som permanente bygninger placeret i forlængelse af de ek-

sisterende bygninger hhv. nordvest og sydvest for skøjte- og 

boldbanen. På denne måde kan der opnås et smukkere anlæg, 

som i højere grad kan indpasses i de fysiske rammer på Gen-

foreningspladsen.

Funk! onerne er skøjteslibning, -opbevaring og -udleje, op-

holdsrum for skøjteløberne og café. Det må påregnes at der 

skal søges om dispensa! on for alle bygninger.

Det anbefales at den karakterfulde randbeplantning bevares 

i sin helhed samt at eksisterende træer ved isbanens runding 

mod vest bevares i videst muligt omfang.

I prioriteret rækkefølge:

Tidsplan
Der tages forbehold i ! dsplanen for behandlings! den som er 

angivet i% m. bygge- og frednings! lladelse.

Brugerinddragelse
Der er udført dialog med hhv. dri" en, isskøjteløberne og 

fodboldklubben. 

Borgerne, der bor i de omkringliggende boligområder har ikke 

været inddraget i forløbet med udarbejdelse af idéoplægget. 

Ligeledes har der ikke været dialog med tennisklubben. 

Miljø
Der er i de udførte boreprøver blevet fundet slagger, hvor 

forureningskategori og omfanget er ukendt.

Jordklassifi cering er s! kprøvevist afdækket, men anbefales 

undersøgt nøjere.

Det er ua' laret om der i% m. kunstgræs s! lles myndigheds-

krav ! l membran under anlægget og ! l vandudledning.

Ammoniak
Med henvisning ! l anbefalingen udføres køleanlægget som et 

ammoniak-anlæg, hvor opmærksomheden i ! lfælde af læka-

ge og haveri, henledes på nærmere afdækning af forholdsreg-

ler i% m. beredskab overfor brugere og naboer.

Jordbund og grundvand
Jordbunds- og grundvandsforhold er s! kprøvevist afdækket 

i moderate dybder, men anbefales undersøgt nøjere, særligt 

i% m. nedgravet teknikrum og ved mastefundamenter, hvor 

der lokalt kan være store varia! oner.

3. RISICI OG FORBEHOLD
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4. TIDSPLAN / PROCES 5. BESKRIVELSE AF GENFORENINGSPLADSEN SOM GRØNT ANLÆG

Genforeningspladsen er omfa! et af en fredning fra d. 29. ok-

tober 2009. I fredningsbestemmelserne indgår Genforenings-

pladsen sammen med syv andre Københavnske parker: Bella-

højparken, Degnemosen, Rødkildeparken, Kolonihaveparken, 

Nørrebroparken, Amorparken, Fredens park, Københavns 

Kommunes parkområde på Chris" anshavns Voldanlæg og Kil-

devældsparken.

Genforeningspladsen er præget af en ældre randbevoksning af 

træer og buske samt en større central græsplæne. 

Parken er ikke beliggende i eller ved interna" onale naturbe-

sky! elsesområder og er heller ikke omfa! et af besky! elsesbe-

stemmelserne i henhold " l EF-habitatdirek" vet.

Fredningen er vedtaget med henblik på at sikre at der er mu-

lighed for udvikling af biodiversitet og frodighed samt at den 

omkringboende befolkning har adgang " l grønne, rekrea" ve 

områder. Baggrunden for fredningen er endvidere af parkhi-

storisk interesse og samspil med omgivelserne.

Fredningen har " llige " l formål at opretholde Genforenings-

pladsen som markant byrum og idrætsanlæg.

Fredningens formål er:

- at sikre området som parkområde

- at opretholde og muliggøre forbedring af områdets rekrea" -

ve, landskabelige og biologiske værdier 

- at fastholde og regulere almenhedens ret " l færdsel i områ-

det

- at sikre områdets anvendelse " l fri" dsformål

Arealets ! lstand
Der må ikke foretages bebyggelse, terrænændring eller æn-

dring i vegeta" onsforhold med mindre det kan " llades af Kø-

benhavns Kommune som plejemyndighed.

Fredningen er ikke " l hinder for bevarelse, dri# , vedligeholdel-

se, renovering og nyetablering af ledningsanlæg. Nye, synlige 

anlæg skal godkendes af fredningsnævnet og øvrige anlæg skal 

godkendes af plejemyndigheden.

Almenhedens adgang
Almenheden har ret " l færdsel " l fods og " l udny! else af are-

alerne i området. Motorkørsel er kun " lladt i forbindelse med 

dri# en af området. Det er dog muligt at " llade kørsel i form af 

handicapkørsel.

Veje, s! er og tekniske anlæg
Eksisterende veje og s" er kan opretholdes. Såfremt disse udvi-

des kræves plejemyndighedens god-kendelse.

Eksisterende græsplane

Eksisterende grønt og rekrea� vt område

I december 2014 vil projektet blive inds" llet " l poli" sk be-

handling. Evt. godkendelse af videre projektering foreligger 

" dligst ul" mo december 2014. Opstart for det videre forløb 

kan beregnes fra januar 2015.

Der tages forbehold i " dsplanen for behandlings" den som er 

angivet i$ m. bygge- og frednings" lladelse.

DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

2014 2015 2016 2017

JAN FEB MAR
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6. AREALDISPONERING

Adgang med køretøjer skal i frem! den, som i dag, ske  fra 

Hulgårdsvej. Der udlægges et forbindelsesstrøg fod fodgæn-

gere og cyklende der forbinder s! kveje hhv. nord og syd for 

Genforeningspladsen.

To bånd i østvestlig retning i periferien af Genforeningsplad-

sen disponeres ! l bebyggelse, forstået således at den nød-

vendige bebyggelse skal placeres indenfor disse bånd.

Den grønne struktur med randbeplantningen, der omkran-

ser løbe-/ og boldbane og tennisbanerne, skal bevares i sin 

helhed.

Adgangsvej

Forbindelsesstrøg og

brandvej

Bebyggelsesbånd

- alle faciliteter samles her

Grøn struktur
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7. BYGNINGER

I dag ops! lles ! l hver vintersæson tre pavilloner og to 20 fods 

containere.

Under henvisning ! l de før omtalte fredningsbestemmelser 

vil etablering af permanente bygninger på området kræve en 

dispensa! on fra fredningsbestemmelserne hos plejemyndig-

heden.

I nærværende idéoplæg foreslås det at etablere bygninger i et 

omfang på samlet set cirka 140 m2. Det forventes at byggeri 

af de" e omfang vil kræve dispensa! on fra plejemyndigheden.

Det er ønsket om at bevare anlæggets symmetri og aksiale 

struktur og åbne karakter, der ligger ! l grund for ønsket om 

at etablere permanente bygninger. De midler! dige bygningers 

placering er baseret på ra! onelle forhold som kort adgang ! l  

strøm og vand fra eksisterende bygninger samt nærhed ! l i 

forvejen befæstede arealer.

Ved etablering af permanente bygninger bliver det muligt at 

anvende bedre og mere bestandige materialer, både i forhold 

! l det visuelle udtryk og ud fra totaløkonomiske betragtninger.

 

De midler! dige bygninger indeholder følgende faciliteter:

- skøjteopbevaring og slibning, 2 containere

- skøjteudlejning, 1 pavillon

- bad og omklædning, 1 pavillon

- ophold for skøjteløbere, 1 pavillon

Arkitektonisk udtryk
De eksisterende bygninger i området fremstår med hhv. sort-

malede træfacader og grafi tgrå pudsede facader. Begge byg-

ninger er udført med lav taghældning, fodboldklubbens byg-

ning er udført med forskudte tagfl ader, så der ! lføres lys ned i 

midten af bygningen. Bygningerne er hver ca. 600 m2.

De nye bygninger tænkes udført i enkle materiale som f.eks. 

træbeklædning, der sortmales og hvide vinduer. Der foreslås 

et tag med lav taghældning og udført med tagpap. Der er ikke i 

nærværende idéoplæg udarbejdet detaljerede specifi ka! oner 

af materialevalg.

Faciliteter
Det foreslås at faciliteterne samles i to bygningsenheder place-

ret symmetrisk hhv. nord og syd banen ud for tennisbanerne. 

Der er ikke på nuværende lavet detaljerede specifi ka! oner af 

rumstørrelser og  -indretning.

Det er ønskeligt at bygningen mod nord indre" es med de ud-

advendte faciliteter såsom café.

I bygningsstrukturen mod syd foreslås indpasset skøjteud-

lejning og skøjteopbevaring og  -slibning.

Syd:

Skøjteudlejning   30 m2

Skøjteopbevaring og  -slibning 30 m2

Ophold    15 m2

Nord:

Café/servering   20 m2

Det er ønsket at faciliteter indre" es mul! funk! onelt med hen-

blik på at udny" e bygningsmassen hele året og ikke blot i vin-

tersæsonen. F.eks. kan opholdsrummet om vinteren anvendes 

af skøjteløberne, men om sommeren anvendes af fodbold-

klubben som samling for spillerne. 

Tennisklub

Tennisbaner

Eksisterende s! Fodboldklubbens klubhus

Petanguebaner

Grønne omgivelser
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8. TEKNISKE ANLÆG

Mul! funk! onelt anlæg
Et kombineret og moderne anlæg for såvel fodbold som skøj-

teløb er en idrætsmæssig og økonomisk interessant løsning. 

Både kunstgræsbaner og kunst-is baner er populære og ! l-

trækker mange brugere. Ved at kombinere de to anlæg opnås 

en meget stor udny" elsesgrad af det samme areal. Anlæg af 

denne type er afprøvet fl ere steder i Norge, bl.a. i Drammen, 

hvor anlægget e$ er 8 års dri$  fortsat er en succes.

Det er ønsket at overskudsvarmen, som produceres i forbin-

delse med kølingen af isbanen tænkes anvendt i forbindelse 

med andre funk! oner på Genforeningspladsen. Se nærmere 

herom i anbefalingen.

Kunstgræsbaner er et af de nye idrætsanlæg, der kan engage-

re brugere i alle aldre i vintersæsonen, hvor tradi! onelle græs-

baner ikke kan anvendes. Udendørs kunst-is baner er sjældne i 

Danmark og som følge heraf meget populære. Det midler! dige 

anlæg, som årligt opsæ" es på Genforeningspladsen ! ltrækker 

2300 borgere hver uge i sæsonen. Hvis sæsonen kan udvides 

og generne ved opsætning af banen minimeres for parkens 

brugere, så vil det være en stor fordel for byens borgere.

I nærværende idéoplæg er undersøgt 3 alterna! ver, hvor der 

tænkes etableret en permanent løsning med en 400 m rund-

løb isbane placeret omkring en boldbane. Hele arealet er i sce-

narie 2-4 etableret med en opbygning i kunstgræs.

Krav ! l hur! gløbebaner ! l skøjter (Speedsca! ng)
Banen skal have 4 m banebredde med 26 m svingradius i den 

indre bane. I ! llæg skal der anlægges en opvarmningsbane på 

mindst 3 m bredde indenfor konkurrencebanen. 25 m sving-

radius kan også accepteres, men det anbefales 26 m. 

0,5-1 m ekstra is udenfor den ydre bane som en sikkerhed 

kan overvejes. I ! llæg bør der være en sikkerhedszone på 3 m 

udenfor islagt areal.

Det er taget udgangspunkt i en bane på 400 m med 26 m svin-

gradius indre bane og et isbelagt areal på 4.399 m².

Se fi gur 1.

Figur 1. Beregning af isbelagt areal bandy og hur! gløbsbaner

46 m 68 m 74 m

34 m110,43 m.

178,43 m.

Beregning af isbelagt areal ! l hockey- og hur! gløbsbane

Banelængde:    400 m

Total isbelagt bredde    11 m

Banebredde:            4 m

Banebredde, træningsbane:      3 m

Radius indre bane:    26 m

Langside:   110,4 m

Total bredde bane:    68 m

Total længde af bane:  178,4 m

L: Isbelagt areal langsider 2.429 m2 2.429 m2 (pink)

S: Isbelagt areal rundinger 1.970 m2 1.970 m2 (gul)

 Isbelagt areal hur! gløb 4.399 m2 4.399 m2

R: Rektangel indre bane 5.080 m2 5.080 m2 (blå)

H1,H2: Areal halvmåner  1.662 m2 1.662 m2 (grøn)

1,2,3,4: Areal hjørner     992 m2          0 m2 (rød) 

Sum maksimalt isbelagt areal 12.133 m2 11.585 m2
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Baneopbygning i kunstgræs
Såvel isbane som boldareal og rundinger udføres i kunstgræs 

for at sikre at anlægget om sommeren fremstår som en ens-

artet fl ade.

Alterna" v 1 (Løsning 2) – sporet pad med kunstgræs under is-

banen, alm. pad uden spor udenfor isbanen

Alterna" v 2 og 3 (Løsning 3 og 4) – sporet pad med kunstgræs 

under og udenfor isbanen

Se fi gur 2

For at sikre en jævn overfl adetemperatur og god is er det vig" g 

at:

• Kunstgræsdækket har en god dræneringsevne. Enten skal 

der være en maksimal afstand mellem dræneringshul på 5 cm 

eller også skal selve bitumenlaget under kunstgræsset # ernes 

under produk" on.

• Rørene skal ligge med fast centerafstand på 100 mm, og pad-

den skal lægges ud på et afre$ et underlag med maks. overfl a-

deafvigelse på  +/- 10 mm fra den teore" ske profi l. 

Planhedskrav: maks. 6 mm på 4 m retholt.

• Sandoverdækning på 30 mm over rørene er vig" g for at for-

dele kulden jævnt.

For den del af kunstgræsbanen uden is, bygges banen op som 

vist på billedet. Der er en lille risiko at svikten kan være lidt 

forskellig i den del med rør end den uden. 

Padden lægges ud med asfaltudlægger. Det beny$ es opmale-

de bildæk som limes sammen med poly-uretanlim. 

For alterna" v 3 og 4 med undervarme på kunstgræsbanen 

uden is, beny$ es samme baneopbygning som med is, men 

med Ø25-rør i stedet for Ø32.

Se fi gur 3

Figur 3: Rør i pad. NB! Billedet viser rør på tværs af en bane, men på Genforeningspladsen vil rørene følge kuns" sbanen

Figur 2: Opbygning af kunstgræs med sporet pad. Højre del af skitsen viser kunstgræsbanen uden rørføringer.
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System for køleanlæg
Der anbefales brug af to kompressorer. De! e kan leveres fær-

dig på ramme med fordamper. Mindst en kompressor skal 

have frekvensstyring. Der er i de! e alterna" v lagt op " l brug 

af to udelu# kondensatorer samt hedgasvarmeveksler for op-

varmning af varmt vand " l is-vedligeholdelse  og undervarme 

under isen.

Se fi gur 4a og 4b

Energieff ek" v køleproduk" on

Der er lagt op " l at bruge mindst mulig elektrisk energi for dri#  

af køleanlægget. De! e er meget afgørende på grund af høje 

elpriser. Der er derfor foreslået brug af energieff ek" ve køle-

kompressorer med ammoniak som kølemedium (ikke F-gas-

ser) og lave kondenseringstemperaturer. Dernæst skal banen 

bygges således at det er muligt at vedligeholde en istykkelse 

så lille som muligt, som vil resultere i et lavere energiforbrug.

Ved brug af frekvensomformer på det ene køleaggregatet 

samt på cirkula" onspumperne, vil kapaciteten styres sådan at 

energiforbruget holdes så lavt som muligt. 

Dimensionerende frysekapacitet

Der er udført beregninger af fryseeff ektbehovet med en " -

me-for-" me model med klimadata fra København. Der er be-

ny! et normalklima, sådan at energi- og eff ektbehov vil variere 

med virkelig vejr. 

I norsk klima er det normalt at dimensionere udendørs skøj-

tebaner med ca 200 W/m² isfl ade, men med en noget højere 

kapacitet i kystnære og milde klima. I indlandsklima (tørt og 

koldt om vinteren) dimensionerer man med en lavere fryse-

kapacitet.

Klimaet i København er noget varmere end det som er normalt 

i Norge, og anlægget bør derfor dimensioneres med noget hø-

jere kapacitet.

Det er vurderet at en installeret frysekapacitet på 250 W/m² 

vil være " lstrækkelig for Genforeningspladsen. Med en dri# s-

sæson fra 1. november " l 28 februar er de! e " lstrækkelig 85% 

af " den for at holde en istemperatur på -4°C.  97% af " den er 

de! e " lstrækkelig " l at holde isen frossen (<0°C). Men under 

specielle vejrforhold (meget vind, nedbør, høje udetemperatu-

rer (>+15°C) vil der kunne opstå problemer med at holde isen 

frossen over længere " d.

Figur 4a: Principskema over kuldeanlæg og brine, uden  banevarme

2x 210 m³/h@350 kPa
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Figur 4b: Principskema over kuldeanlæg og brine, med banevarme
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Under indfrysning bør det ikke være varmere end +5°C. Fry-

sekapacitet på 250 W/m² svarer ! l 1.100 kW installeret fry-

sekapacitet. I ! llæg skal indregnes pumpearbejde ca 50 kW. 

Kompressorerne bør således have en kapacitet på 1.150 kW.

Se fi gur 5a og 5b

Køleanlæggets opbygning

Køleanlægget består af et rørsystem placeret under isfl aden 

(se afsnit om banebelægning) og et køleanlæg (fordamper, 

kompressorer, kondensatorer og cirkula! onspumper). 

Som kølemedium beny# es fortrinsvis ammoniak. Køleanlæg-

get nedkøler en brine (CaCl2) som cirkuleres rundt i kølerøre-

ne i banen. Andre medier, såsom vand/glykol eller sprit giver 

uguns! gere strømningsforhold (højere trykfald) og anvendes 

derfor ikke. Ulempen med kalciumklorid er, at det er forholds-

vis korrosivt. Derfor skal centralen  bygges, således at korrosi-

onsfaren reduceres ! l et minimum. Ved brug af ! tanvarme-

veksler og plas! krør er de# e stort set elimineret.

Ammoniak er et miljøvenligt kølemedium mht. udslip ! l atmo-

sfæren. Mediet er gi$ igt, og anlæg af denne type er underlagt 

strenge regler mht. håndtering og sikkerhed. Der er meget 

sjældent alvorlige ulykker i denne type anlæg, såfremt ret-

ningslinjerne følges og anlægget håndteres med stor påpas-

selighed. Ammoniak-køleanlæg giver det deciderede laveste 

energiforbrug for dri$  af anlægget, og har de bedste mulighe-

der for brug af varmepumper mod % ernvarmeanlæg.

Banen inddeles i to sek! oner. Brinen varmes op dvs at den 

trækker varme ud fra banelegemet, således at is kan fryses 

på overfl aden. Den skema! ske udformning af anlægget følger 

vedlagt.

Kuldeanlægget består af:

1. Fordamper/væskeudskiller

2. Kompressorer

3. Udelu$ kondensatorer

4. Hedgasvarmeveksler for opvarmning af varmt vand

5. Mellemtryksbeholder (kun aktuelt ved varmepumpeanlæg)

6. Varmepumpekondensator (kun aktuelt ved varmepumpe-

anlæg)

7. Cirkula! onspumper

8. Rørsystem 

9. El. installa! oner og -tavler

10.Styrings- og overvågningsanlæg Figur 5b:Installeret frysekapacitet på 250W/m² for at holde banen frosset. 

Mindst 97% af ! den vil det være ! lstrækkeligt i et normalår. Forudsat dri"  fra 1. november ! l 28. februar (=100% ! d).

Figur 5a: Princip for placering af brinerør under terræn

Anlægget skal udføres e$ er gældende forskri$ er og gældende 

EN 378 del 1-4.

Anlægget skal beny# e ammoniak som kuldemedium og det 

lægges vægt på løsninger som begrænser anlægsfyldningen 

samt udslip ved eventuelle lækager. Anlægsfyldningen antages 

at være  totalt 700 kg.

Total kuldeydelse v/udgående brine temperatur (Brineguard 

25) -15°C (   T = 3 K):  1175 kW 

Sam! dig kondenseringstemperatur: +27°C

Ammoniak-kuldeanlæg med f.eks. Sabroe Chill-PAC med SM-

C116E kompressorer, 2 stk. 

Den ene kompressor skal have frekvensregulering (variable 

speed drive) og hedgasvarmeveksler.

Udelu$ kondensatorer (ikke køletårn) for % ernelse af over-

skudsvarme. Disse dimensioneres for lavt lydniveau, maksi-

malt 45 dB(A) på 10 m. Om na# en kan anlægget gå på noget 

lavere omdrejningstal således at gældende krav ! l lyd udenfor 

bolighus opretholdes.

Calciumklorid (Brineguard25) brine (de# e er miljøvenligt og 

indeholder ingen skadelige stoff er). Calciumklorid-brine er 

korrosivt, således at udstyr i centralen og rør skal være korrosi-

onssikret, f.eks. bør der beny# es polyetylen plas! krør i centra-

len i stedet for stålrør. Syrefaste rør kan ikke beny# es.

Der skal installeres to stk frekvenskontrollerede brinepumper 

f.eks.  Grundfos NK 100-160/176 

Hedgasvarmeveksler (ca 10-14% av kondensatorvarme kan 

hentes ud med en temperatur på op ! l 75°C) og beny# es ! l 

opvarmning af præpareringsvand og undervarme for frostsik-

ring. Pladefordamper mod brine skal være i ! tanium.

Der anbefales brug af % ernvarme ! l opvarmning i præpare-

ringsvand og undervarme når kuldeanlægget ikke er i dri$  (ved 

udetemperaturer under -4°C).

Strømbehov

Maksimalt eff ektbehov under indfrysing:

  Motor

Kompressor 1  200 kW

Kompressor 2  200 kW

Brinepumper  50 kW

Kondensatorvi$ er 20 kW

Annet   30 kW

Sum   500 kW

Kompressor 1  200 kW

Kompressor 2  200 kW

 50 kWBrinepumper  50 kW

  500 kW

t   30 kW

 50 kW

Kondensatorvi$ er 20 kW

Kompressor 1  200 kW

Kompressor 2  200 kW

 50 kW

Kompressor 1  200 kW

Kompressor 2  200 kW

 50 kW
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Central dri� skontrol

Det anbefales at der i forbindelse med det nye anlæg investe-

res i et dri! skontrolanlæg som tager for sig kuldeanlægget, 

fl omlys, ven# la# on i bygningen og andre tekniske installa# o-

ner. De$ e for at forenkle frem# dig dri!  og opgradering.

Med et samordnet system vil der kun være et skærmbaseret 

system at forholde sig # l. De$ e medfører at en alle dri! sdata 

over hele anlægget kan afl æses, hvilket gør dri! en mere over-

skuelig. Med et energiopfølgningsprogram, som henter data 

fra de$ e styresystemet, vil kunne generere dri! s-rapporter. 

De$ e forudsæ$ er at der vælges et dri! skontrolanlæg med 

åben standard. Det vil da være uproblema# sk at få # lkoblet 

alarmmeldinger op # l mobiltelefon, hjemmevagt-PC, eller at 

udlægge publikumsinforma# on (billeder/data) på Internet via 

WEB.

Kapaciteten på anlægget kan styres ud fra udetemperatur og 

temperaturfølere i banen. I # llæg styres brinepumperne på en 

måde så der holdes konstant temperaturdiff erence.

Teknikrum

Der skal etableres et teknikrum  ved banen, som skal indeholde 

køleanlægget. De$ e skal stå indendørs. Det forudsæ$ es etab-

leret vægge i letbeton eller # lsvarende grundet støjdæmp-

ning.  Arealbehovet er minimum 100-125 m² for de tekniske 

installa# oner og trafo.

Teknikrummet i Løsning 2 og 3  kan integreres visuelt i omgi-

velserne som man ønsker.

På taget af bygningen eller bag/ved siden af i en indhegning 

skal kondensatorerne placeres. Disse er dimensioneret med 

lavt lydniveau, men har et arealbehov på 10 x 8 m.

Arealbehov kuldeaggregater

Der er behov for 2 stk. præfabrikerede aggregater. Disse har 

mål LxWxH 4550x2000x2600, vægt ca 6000 kg.

Se fi gur 6

Sikkerhed

Ved et eventuelt ukontrolleret udslip af ammoniak vil kun dele 

af anlægsfyldningen lække ud. Mængden er selvfølgelig af-

hængig af lækagens omfang og hvorvidt det er gas eller væske, 

der lækker. Ved udslip vil nødven# la# onen starte automa# sk 

og blæse lu!  med ammoniak-koncentra# on ud. Ammoniak er 

le$ ere end lu! . A& ængig af vindforholdene vil udblæsnings-

Figur 6: Forslag ! l arrangement af kuldeaggregater. Der skal være indtransportåbninger ! l maskinene, enten i form af port eller 

låge i taget, hvis det er et nedgravet rum. Desuden skal der afsæ" es plads ! l kondensatorer.

lu! en fortyndes og spredes. Det er vurderet som en mindre 

risiko for at ammoniakgas vil forekomme i helsefarlige koncen-

tra# oner ved jorden, selv om den vil kunne lugtes

Det vil være nødvendig at samarbejde med brand/poli#  om 

beredskabsoplæg. 

Nødven# la# on af maskinrummet bliver dimensioneret i h. t. 

EN 378 og inkluderet i leverancen af det kombinerede køle-

anlæg. Det samme gælder forskri! smæssig sikkerhedsudstyr. 

Nødven# la# onskapaciteten skal være mindst 4000 m³/h.

Der kan vurderes løsninger med ’scrubber’ for at reducere ud-

slippet af NH3-gass ved lækage.

Det skal udarbejdes en risikoanalyse for ammoniak-køleanlæg-

get.

Se fi gur 7

Maskinrumsven! la! on
Varme fra motorerne i maskinrummet udgør en betydelig var-

mebelastning. Ven# la# onsbehovet tænkes dækket af samme 

blæser som sørger for nødven# la# on. Ven# la# onsblæseren 

styres af rumtermostat.

Maling af isbanen
Ved opbygning af isbaner på lyse underlag som f.eks. grus eller 

lys beton er det ikke nødvendigt at male fl aden i forbindelse 

med indfrysning af isbanen. Da isbanen i løsningsforslaget op-

bygges på en kunstgræsbane, som er et mørkt underlag, an-

befales det at der udføres maling af isen under opbygning af 

isbanen. 

Maling af isen har 2 eff ekter: 1 – øget albedo (diff us refl eksion) 

og 2 - reduceret emissi# vitet (evnen # l absorbere sollys). Når 

solen skinner vil isen absorbere meget mere sollys i! . hvis den 

ikke var malet, og særdeles hvis underlaget også er mørkt. Det 

er vanskeligt at anslå en repræsenta# v besparelse i køleenergi, 

som malingens eff ekt giver. Det anslås dog at der forventeligt 

vil være et øget strømforbrug på mindst 2-5% på et # lsvaren-

de anlæg uden maling. De$ e merforbrug vil således på den 

sikre side modsvare, den trods alt mindre udgi!  som malin-

gen andrager. En maling med kalk som f.eks. Microdol nr. 5 kan 

anbefales.

Maling udføres e! er at der er vandet ca 1 cm over kunst-

græsdækket.  Ismalingen, som anvendes er miljøvenlig. Det 

er således ikke problema# sk hvis det nedsives eller udledes # l 

Figur 7: Billedet viser skumfyldte sikringspuder. Disse er løse og fæstes sammen med stropper/velcro eller ops! lles mod et hegn/

bande. De" e er en billigere variant, som ikke egner sig så godt ! l at adskille hur! gløb fra kunstgræs. Billeder viser endvidere ved-

ligehold af isbanen med ispræpareringsmaskine.
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kloaksystemet. Malingen består primært af bagepulver og ! -

tanoksid. Produktet koster ca 1000 DKK/æske, og der beregnes 

ca. 10-12 æsker for at male en skøjtebane. Blandingsforholdet 

er 13-1400 liter vand ! l 10-12 æster og blandingen sprayes på 

med egnet udstyr.

Opbygning af is

Ved indfrysning af banen er det afgørende at kunstgræsset er 

godt mæ" et med vand, dvs. der skal vandes grundigt før ind-

frysning. Kunstgræsopbygningen skal være godt dræneret. 

Under indfrysning skal der vandes jævnt ind! l der er opbygget 

et tæt islag uden et stort indhold af lu# . De" e gøres manuelt, 

e# ersom banen ikke kan tåle det store fl adetryk fra en vogn 

med tank.  

Kun få anlæg har automa! sk vanding, og særligt på denne 

slags anlæg, en udfordring at konstruere og udføre et auto-

ma! sk system der fungerer godt ! l en 400 m rundløbsbane. 

Eventuelt kan der anvendes vandspredere, som beny" es i 

landbruget, men vil resultere i et stort vandspild.

Når det er indfrosset et tæt lag, kan der beny" es traktor med 

vandvogn for videre vanding. Det er ra! onelt med fl ere vand-

udtag, f.eks. en på hver langside og en i hvert sving.

Se fi gur 7

Snesmeltning og opvarmet boldbane

Der er i alterna! v 2 ikke forudsat smeltning af sne og is fra ba-

nen med varme, kun naturlig afsmeltning. Der foreslås at de" e 

samles i den vestre halvmåne (runding), se Figur 6.  Der kan 

etableres en faskine (! dsforsinket afrending) her, men smelt-

ning vil normalt tage lang ! d, så selve sneen/isen er ikke kri! sk 

mht ! l afrending. Drænvand fra banen kan også ledes ! l det-

te område, således at alt regnvand og smeltevand samles her. 

Det må a% lares om vandet kan sendes videre ! l overvandsnet.

 

Se fi gur 8a og 8b

Kunstgræsarealet indenfor isbanen, herunder vinter-boldba-

nen foreslås i alterna! v 3 og 4 opvarmet ved overskudsvarmen 

fra køleanlægget, således at det er muligt at anvende banen 

året rundt.

Dri!  af banen - elektricitetsbehov
I et normalår for Københaven er elektricitetsbehovet beregnet 

som følger:

Total kølebehov:     1.600.000 kWh

Elektricitet ! l kølekompressorer:       350.000 kWh

Brinepumper, vi# er ! l kondensatorer:      85.000 kWh

Kuns! g belysning:               65.000 kWh

Sum elektricitet:          500.000 kWh

I ! llæg kommer & ernvarme 125.000 kW/år ! l frostsikring og 

præpareringsvand, når det er så koldt at køleanlægget ikke er 

i dri# .

Vand
Vandforbruget vil være størst ved indfrysning af banen. Banen 

må vædes grundigt før indfrysningen starter og vandes under 

indfrysningen. Når der er frosset et tæt lag, vandes det såle-

des at isen bygger sig ! l lige over kunstgræsset. Dere# er males 

banen.

I ! llæg vil der være vandforbrug i forbindelse med ispræpare-

ring (varmt og koldt vand).

Der beny" es primært varmt vand ved præparering for at sikre 

at vandet, der lægges ud smelter godt ind i islaget, ellers vil 

isen blive sprød og dårlig.

Der antages et forbrug på ca. 250 m³ i forbindelse med indfrys-

ning (4.400 m²) og ca 1.000 m³ ! l præparering af isen.

Varmtvandsbehovet ! l præparering er beregnet ! l:

 1000 m3 60 °C => 60.000 kWh + 5000 kWh i varmetap i tank 

=> 65.000 kWh/år

Undervarme
Undervarme beny" es for at frostsikre den delen av banen 

med is for at hindre frosthevning. Hvis der kan dokumenteres 

grundforhold med frostsikker grund, kan undervarme udela-

des, med det anbefales uanset at beny" e isolering.

Dimensionerende kapacitet er vurderet ! l ca 6 W/m² med 8 

cm isolering.

6 W/m2, 4800 m2, 4 mnd => 60.000 kWh/år

Der skal kun holdes fros' rit under isoleringen, og det er ! l-

strækkeligt at cirkulere glykol på 10-15°C.
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B) Kunstgress i svingene

C) Kunstgress i runding (kan udføres

med varme)

D )Kunstgress i runding mot øst. Kan

eventuelt udføres med varme i stedet for

i runding mot vest.

E) Plassering av teknik-hus. Kan

eventuelt plasseres fritstående langs

søndre langside.

Revisjon FagkontrollDato Beskrivelse Utarbeidet Godkjent

A01 2014-11-18 VH

Figur 8b: Sommerdri! 

Figur 8a: Vinterdri! 
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Figur 9: Eksempel på automa� sk vandingsanlæg for rektangulær bane.

Figur 10: Eksempel på gangbro � l indre bane. Billedet viser en fastmonteret bro, men det er muligt at bygge mobile løsninger.

Billedet viserdesuden eksempel på sikkerhedspuder monteret på bander.

Sikringspuder i rundinger
På kuns! sbaner skal der være sikringspuder i svingene og 

mindst 10 m ud på hver langside (eventuelt rundt om hele 

banen). Fordelen med opblæsbare sikringspuder er at de tar 

mindre lagerplads. Ulempen er at de kan blive udsat for hær-

værk (nogen kan skære dem op med kniv etc).

I ! llæg bør der beny" es puder eller ! lsvarende mellom skøjte-

banen og indre bane.

Se fi gur 7 og 10

Belysning
Der skal etableres 6 stk master med højde på 15-18 m for be-

lysning af kuns! sbane og kunstgræsbane. 200 lux er ! lstræk-

kelig for de aktuelle ak! viteterne. 

Lysmasternes placering skal nøje planlægges, så unødige ge-

ner for beboerne omkring undgås/minimeres i videst muligt 

omfang.

Bander - Adskillelse mellem isbane og boldbane 
Bander tænkes udført som panelhegn i max. 1 meters højde 

og med min. 2 låger ind for brugernes adgang og 1 bred låge ! l 

adgang for maskinel, herunder ispræpareringsmaskiner. 

Rundingerne i yderkanten sikres yderligere af polstring. Der vil 

kunne komme sand og andre urenheder på kuns! s-banen ved 

fodboldak! viteter på kunst-græsbanen. For at undgå de" e, 

skal der etableres boldfangernet mellem banerne og eventuelt 

skumgummipuder som fysisk barriere.

Se fi gur 7.
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9. UDVENDIGE ANLÆG

I forbindelse med etablering af isbanen som en permanent 

løsning på Genforeningspladsen er der andre forhold på Gen-

foreningspladsen, som det er ønskeligt at opgradere sam! dig 

med henblik på at ! lgodese det store antal borgere, der dag-

ligt beny" er området.

Adgangsforhold & ! lgængelighed
Motoriseret kørsel igennem området er ikke ! lladt. Der er dog 

adgang for dri# en fra Hulgårdsvej mod vest. Det foreslås at der 

skabes mulighed for 2-3 handicap parkeringspladser med ind-

kørsel fra Hulgårdsvej.

Adgangen ! l området sker i dag for fodgængere via s! kveje 

hhv. nord og syd for området. I ! llæg forbinder off entlige s! er 

gennem parken de omgivende boligområder.

I forslaget ændres der ikke på de overordnede adgangsforhold 

for fodgængere og cyklende. Det foreslås at der etableres et 

gangstrøg i en fast belægning, som kan binde boligområderne 

sammen på tværs af pladsen mod vest. Strøget fungerer i dag 

og i frem! den som brandvej ! l området. 

Terrænforhold & bevaring af beplantning
Terrænet ændres kun minimalt i forbindelse med etablering 

af en horisontal isbane i forhold ! l i dag, hvor isbanen har en 

varia! on på 15-20 cm i forhold ! l et horisontalt plan.

Den markante randbeplantning skal bevares. Der foretages in-

gen indgreb øst for den off entlige s! . I forbindelse med de to 

områder umiddelbart vest for de små tennisbaner søges de 

eksisterende træer bevaret i videst muligt omfang. Såfremt 

det er nødvendigt at fælde træer for at etablere nye bygninger 

skal Genforeningspladsens symmetriske opbygning overvejes 

nøje.

Der foreslås at der plantes hæk omkring de nye bander om-

kring isbanen mod øst og syd, så der skabes en grøn afgræns-

ning, når man ankommer ! l pladsen fra alléen mod øst. De 

øvrige strækninger opsæ" es kun bander/hegn for at sikre at 

der er en god visuel kontakt mellem idrætsudøvere og ! lskue-

re/andre brugere.

Rekrea! ve arealer og opholdsarealer
De eksisterende grønne græsarealer bevares i videst muligt 

omfang som friarealer, der kan indtages af brugerne.

Der etableres befæstede opholdsarealer mod nord og syd i ! l-

knytning ! l det nye strøg. Mod nord etableres en fast fl isebe-

fæstelse, som er velegnet ! l ophold ved bord-bænkesæt, og 

herunder også ! l udeservering foran caféen.

Mod syd etableres et befæstet areal, som er velegnet for skøj-

teløberne at færdes på, når de kommer ud fra isbanen. Befæ-

stelsen tænkes som en kombina! on af grus og trædæk. Det er 

afgørende at grusmaterialer ikke placeres så de trækkes med 

ind på isbanen.  

Gangbro over isbane
Af hensyn ! l sikkerheden etableres en gangbro over isbanen ! l 

boldbanen. Gangbroen opsæ" es og nedtages hvert år, e# er-

som en permanent gangbro visuelt set vil stride imod ønsket 

om at bevare Genforeningspladsen som en åben græsfl ade 

uden synsmæssige barrierer. Gangbroen vil i øvrigt ikke fi nde 

anvendelse i sommerhalvåret, hvor der er uhindret færdsel 

over løbebanen. 

Gangbro

Eksisterende randbeplantningGangstrøget

Café
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10. BESKRIVELSE AF SCENARIER

Scenarie 1 - eksisterende forhold
De  e er den nuværende løsning, hvor der årligt anlægges en 

rundløbs isbane, ved manuel udlægning af køleslanger. Isba-

nen placeres delvist ovenpå den eksisterende fodboldbane og 

delvist ovenpå den eksisterende rundløbsbane i grus. Kølean-

læggene placeres fritstående i terræn 4 forskellige steder. Byg-

ninger " l skøjteudlejning, café o.l. etableres midler" digt hvert 

år i skurvogne/pavilloner.

Isbanen anlægges som en rundløbsbane, men lever dog ikke 

op " l standardmål " l hur" gløb på skøjter. Rundinger mellem 

isbane og boldbane er i dag anlagt med grus og anvendes ikke.

Udlægning af køleslanger " l den midler" dige skøjtebane er et 

meget slidsomt arbejde, der kræver mange arbejds" mer for 

anlæggets personale i et vanskeligt arbejdsmiljø. Anlægget er 

nedslidt og der er store løbende dri# s- og vedligeholdsudgif-

ter. 

Der er desuden store påvirkninger af græstæppet på fodbold-

banen, der årligt må udski# es i det område hvor isbanen an-

lægges. Tilkørsel af materiel, samt de mange besøgende, slider 

hårdt på pladsens overfl ader, ikke mindst de disponible græsa-

realer. Afsmeltning af afskrabet is og sne kan i dag ikke foregå 

i kontrollerede områder, og opbløder derfor også store dele af 

pladsen. 

Den midler" dige udlægning af isbanen har store konsekvenser 

for anvendelsen af anlægget. Opbyg-nings- og nedtagningspe-

rioderne betyder at der er 2-3 måneder årligt, hvor anlægget 

ikke kan an-vendes " l hverken fodbold eller skøjteløb. Lu� ofoto af Genforeningspladsen i dag

Livlig ak! vitet på isen på den midler! digt ops! llede isskøjtebane
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Scenarie 2
Der anlægges en rundløbs isbane, bredde 11 meter, ! l 400 m 

hur! gløb, samt en boldbane på 68x105 meter (72x111 meter 

inkl.  sikkerhedzoner).. Der opsæ" es bander hele vejen rundt 

om isbanens yderkant og i ! llæg som afgrænsning på langsi-

derne mellem boldbane og isbane. 

Isbanen er indre" et med baner på 2x4 meters samt en 1x3 

meters opvarmningsbane - i alt 4.399 m2. Behovet for køling 

er vurderet ! l 250 W/m2 svarende ! l 1.100 kW.

Boldbanen har i sommersitua! onen en spillefl ade på 68x105 

meter mens den i vintersitua! onen reduceres ! l et ! lgænge-

ligt areal på 43x 111 meter for boldspil. Der etableres ikke op-

varmning af boldbane om vinteren. 

Runding nærmest klubhus disponeres som smeltezone ! l na-

turlig (ingen varme i  kunstgræs) afsmeltning af sne og is og 

underliggende opsamlingsbassin. Der etableres ikke smelte-

grav.

Bander udføres som panelhegn i max. 1 meters højde og med 

min. 2 låger ind for adgang og 1 bred låge ! l adgang for ma-

skinel. Rundingerne i yderkanten sikres yderligere af polstring.

Der etableres en fritstående teknikrumsbygning på ca. 125 m2 

som kan indeholde kølemaskiner. Teknikrummet placeres på 

langsiden syd for baneanlægget.

Varme fra $ ernvarme udny" es ! l fl g.:

- Opvarmning af vand/bygninger              50-100 kW

- Undervarme isfl ade            50 kW

Varme som $ ernes med udelu% skondensator          1.350 kW

Plan 1:2000

1. Eksisterende legeplads

2. Tennisklub

3. Fodboldklub

4. Handikap-parkering

5. Petangue-baner

6. “Strøget”

7. Café

8. Servering og ophold

9. Omklædning og toilet

10. Smeltezone, uopvarmet

11. Tennisbane

12. Kunstgræs uopvarmet

13. Gangbro og udkigspost, midler! dig i is-sæsonen

14. Ophold skøjter

15. Skøjteudlejning, opbevaring og slibning

16. Fritstående teknikrum, ca 125 m2

17. Picnic-græs

18. Isbane/løbetrack

19. Hæk

20. Bander

21. Off entlig s!  

22. Lys

23. Grønning
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Scenarie 3
Der anlægges en rundløbs isbane, bredde 11 meter, ! l 400 m 

hur! gløb, samt en boldbane på 68x105 meter (72x111 meter 

inkl. sikkerhedzoner). Der opsæ" es bander hele vejen rundt 

om isbanens yderkant og i ! llæg som afgrænsning på lang-

siderne mellem boldbane og isbane. 

Isbanen er indre" et med baner på 2x4 meters samt en 1x3 

meters opvarmningsbane - i alt 4.399 m2. Behovet for køling 

er vurderet ! l 250 W/m2 svarende ! l 1.100 kW.

Boldbanen har i sommersitua! onen en spillefl ade på 68x105 

meter mens den i vintersitua! onen reduceres ! l et ! lgænge-

ligt areal på 43x 111 meter for boldspil. Boldbanen udføres 

med varme under kunstgræs.

Såvel isbane som boldbane og rundinger mellem isbane og 

boldbane etableres i kunstgræs. Der etableres opvarmning af 

boldbane samt i rundingerne om vinteren. 

Runding nærmest klubhus disponeres som smeltezone ! l af-

smeltning af sne og is, med varme i kunstgræs og underliggen-

de opsamlingsbassin. Der etableres ikke smeltegrav.

Bander udføres som panelhegn i max. 1 meters højde og med 

min. 2 låger ind for adgang og 1 bred låge ! l adgang for ma-

skinel. Rundingerne i yderkanten sikres yderligere af polstring.

Der etableres en fritstående teknikrumsbygning på ca. 125 m2 

som kan indeholde kølemaskiner. Teknikrummet placeres på 

langsiden syd for baneanlægget.

Overskudsvarme tænkes som følger:

- Opvarmning af vand/bygninger                50-100 kW

- Varme ! l kunstgræs boldbane                630 kW

- Varme ! l afsmeltning af is/sne                   200 kW

- Undervarme isfl ade    50 kW

- Varme som $ ernes med udelu% skondensator ind! l 700 kW

For at opnå ! lstrækkelig smeltning/opvarmning af banen, må 

kondenseringstemperaturen for den ene kølemaskine hæves 

! l 32 °C. De" e medfører et øget strømbehov, men giver ! l 

gengæld en øget udny" else af kunstgræsbanen, samt at sne/

is kan smeltes væk.

Fordelen med denne løsning er at en udelu% kondensator kan 

$ ernes, hvilket giver mindre støj ! l omgivelserne, samt mindre 

pladsbehov.

Plan 1:2000

1. Eksisterende legeplads

2. Tennisklub

3. Fodboldklub

4. Handikap-parkering

5. Petangue-baner

6. “Strøget”

7. Café

8. Servering og ophold

9. Omklædning og toilet

11. Tennisbane

12. Kunstgræs uopvarmet

13. Kunstgræs opvarmet

14. Smeltezone, opvarmet

15. Gangbro og udkigspost, midler! dig i is-sæsonen

16. Ophold skøjter

17. Skøjteudlejning, opbevaring og slibning

18. Fritstående teknikrum, ca 125 m2

19. Picnic-græs

20. Isbane/løbetrack

21. Hæk

22. Bander

23. Off entlig s!  

24. Lys

25. Grønning
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Scenarie 4
Der anlægges en rundløbs isbane, bredde 11 meter, ! l 400 m 

hur! gløb, samt en boldbane på 68x105 meter (72x111 meter 

inkl. sikkerhedzoner). Der opsæ" es bander hele vejen rundt 

om isbanens yderkant og i ! llæg som afgrænsning på lang-

siderne mellem boldbane og isbane. 

Isbanen er indre" et med baner på 2x4 meters samt en 1x3 

meters opvarmningsbane - i alt 4.399 m2. Behovet for køling 

er vurderet ! l 250 W/m2 svarende ! l 1.100 kW.

Boldbanen har i sommersitua! onen en spillefl ade på 68x105 

meter mens den i vintersitua! onen reduceres ! l et ! lgænge-

ligt areal på 43x 111 meter for boldspil. Boldbanen udføres 

med varme under kunstgræs.

Såvel isbane som boldbane og rundinger mellem isbane og 

boldbane etableres i kunstgræs. Der etableres opvarmning af 

boldbane samt i rundingerne om vinteren. 

Runding nærmest klubhus disponeres som smeltezone ! l af-

smeltning af sne og is, med varme i kunstgræs og underliggen-

de opsamlingsbassin. Der etableres ikke smeltegrav.

Bander udføres som panelhegn i max. 1 meters højde og med 

min. 2 låger ind for adgang og 1 bred låge ! l adgang for ma-

skinel. Rundingerne i yderkanten sikres yderligere af polstring.

Tekniske installa! oner såsom kølemaskiner etableres i et 

nedgravet teknikrum med tag på ca. 125 m2. Teknikrummet 

placeres i rundingen, som ligger $ ernest fra de eksisterende 

bygninger, dvs. mod øst.  Udelu% kondensator skal placeres på 

taget. I ! llæg skal der etableres luge for indhejsning af udstyr.

Overskudsvarme tænkes som følger:

- Opvarmning af vand/bygninger               50-100 kW

- Varme ! l kunstgræs boldbane                  630 kW

- Varme ! l afsmeltning af is/sne    200 kW

- Undervarme isfl ade      50 kW

- Varme som $ ernes med udelu% skondensator   ind! l  700 kW

1. Eksisterende legeplads

2. Tennisklub

3. Fodboldklub

4. Handikap-parkering

5. Petangue-baner

6. “Strøget”

7. Café

8. Servering og ophold

9. Omklædning og toilet

11. Tennisbane

12. Kunstgræs uopvarmet

13. Kunstgræs opvarmet

14. Smeltezone, opvarmet

15. Gangbro og udkigspost, midler! dig i is-sæsonen

16. Ophold skøjter

17. Skøjteudlejning, opbevaring og slibning

18. Nedgravet teknisk anlæg, ca 125 m2

19. Picnic-græs

20. Isbane/løbetrack

21. Hæk

22. Bander

23. Off entlig s!  

24. Lys

25. Grønning
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Plan 1:2000
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12.  IDÉBANKEN

Teknisk anlæg indbygget i 

vold eller tribune. 

Ny s! forbindelse

Kunstgræs

opvarmet/uopvarmet

Smelte-

zone

I de" e afsnit præsenteres nogle idéer, som har været vurderet 

undervejs i processen, men som af forskellige årsager ikke er 

endt i en af de tre foreslåede scenarier.

Vandingsanlæg
Det anbefales at etablere vandingsanlæg med 4 vandsudtag, 

for eksempel 1 i hver runding i center af buen, og 1 midt på 

hver langside. Hele banen kan i så fald dækkes op med 50-60 

m lange slanger. 

Der kan eventuelt etableres et automa! sk anlæg, men sand-

synligvis vil omkostningen være uforholdsmæssig stor, dernæst 

skal det indtænkes, hvorledes vandspildet minimeres, sam! digt 

med en ensartet, god og eff ek! v dækning.

Plan 1:2000

Køleanlæg i vold
Det bør undersøges om placering af teknikrummet med køle-

aggregater kan indbygges i en jordvold, som vist i princippet 

nedenfor. Fordelene kunne udover støjreduk! on, være af re-

krea! v værdi, fordi jordvolden kan anvendes som kælkebakke 

om vinteren. Sam! dig har denne løsning den fordel, fremfor 

en nedgravet løsning i scenarie 4 i en af rundingerne, at der 

frigives noget plads på kunstgræsset ! l idrætsfaciliteter og an-

dre rekrea! ve faciliteter.

TMF-areal
I udgangspunktet er det lille areal mellem de eksisterende byg-

ninger, som vender ud mod Grøndalscenteret, ikke indtænkt i 

de tre scenarier. Arealet er i dag et legeareal, som er afgrænset 

af en veldefi neret randbeplantning. 

Ved at indtænke de" e areal som en del af løsningen ville det 

være muligt at etablere en samlingsplads for de mange bor-

gere om vinteren og sam! dig koncentrere al bebyggelse på 

grunden ! l denne zone mellem de eksisterende bygninger 

som angivet i planskitse nedenfor.

Hvid gummigranulat i kunstgræs
Det har været overvejet om der kunne anvendes hvide gummi-

granulater i stedet for sort gummigra-nulat i kunstgræsbanen, 

som er standard. 

Fordelen kunne være at undgå maling af isen, e% ersom de hvi-

de gummigranulater ville fl yde op over kunstgræsset ved ind-

frysning af isbanen. En ulempe kan være at kunstgræsbanen 

vil fremstå med en ikke naturtro grøn farve og derved rent vi-

suelt og iht. fredningsbestemmelserne ikke en ønsket løsning.

Legeareal på is i runding nærmest klubhus
Det bør undersøges om rundingen mellem isbane og boldba-

nen, som er placeret nærmest det eksisterende klubhus, kan 

anvendes ! l legeareal på is. 

Adskillelse skøjtebane/fodboldbane

Der vil kunne komme sand og andre urenheder på kuns! sba-

nen ved fodboldak! viteter på kunstgræsbanen. For at undgå 

de" e, skal der etableres boldfangernet på langsiderne mellem 

fodbold- og isbanen, alterna! vt eller i kombina! on med de" e, 

skumgummipuder som fysisk barriere.

Der bør også være boldfangernet i hver ende af fodboldba-

nen på tværs. Ne" ene kunne fastgøres ! l belysningsmasterne, 

men kræver de dimensionerede for denne belastning (særligt 

vindbelastning).

Varme ! l bygninger
Det er vurderet som mindre økonomisk at udny" e varmeover-

skud ! l bygninger. Det er mest energi-økonomisk at holde en 

lavest mulig kondenseringstemperatur på kølekompressorer-

ne. 

En temperarurforøgelse ! l 60-70°C  bør derfor ske med egen 

varmepumpe. Denne vil kunne producere varme med en COP 

på mere end 5.

Det er et par udfordringer med brug af denne varme:

- Varmemodtagerne skal være i nærheden af anlæggene og 

varmeudny" elsen fornu% igt stort, da anlægsomkostningerne, 

særligt ! l rørtræk, kan blive for store og dermed ikke står mål 

med besparelsen.

- Der er ikke varmeproduk! on under -5°C, hvor behovet er 

størst.

- Høj strømpris/lav ' ernvarmepris bevirker at gevinsten bliver 

mindre end ønsket.

Omklædning og toile" aciliter
Det er et ønske at få etableret omklædnings- og toile* acilite-

ter på hhv. 30 og 15 m2. Såfremt det er muligt indenfor den 

økonomiske ramme ønskes det placeret i ! lknytning ! l caféen 

mod nord. Fordelen er at bad og omklædning kan anvendes af 

skøjteløberne om vinteren og af løbeklubben om sommeren.

Tribune
Der bør undersøges om etablering af tribuner for ! lskuere for 

både isbanen og for fodboldbanen kan rummes indenfor den 

økonomiske ramme. Tribunerne kan opbygges i træ, som ikke 

skal e% erbehandles. Konstruk! onerne bør dimensioneres for 

et stort antal ! lskuere.
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13. BÆREDYGTIGHEDSVÆRKTØJ & TOTALØKONOMI

For at fremme bæredyg! gt byggeri og helhedstænkning i 

løsningsforslaget har KEjds værktøj ! l totaløkonomi og bære-

dyg! ghed  - Bæredyg! ghedsværktøjet været anvendt.

Den tager højde for den økonomiske, sociale og miljømæssige 

bæredyg! ghed, således som KEjd defi nerer den jf. “Bæredyg-

! ghed i byggeriet 2014”.

Bæredyg! ghedsværktøjet udgør sammen med det øvrige ma-

teriale en væsentlig del af beslutnings-grundlaget for den an-

befalede løsning og har fungeret som et fælles dialogværktøj i 

forbindelse med udarbejdelse af idéoplægget.

Se bilag 1: Bæredyg� ghedsværktøj & Totaløkonomiske be-

tragtninger.
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14. LISTE OVER BILAG

Følgende bilag har ligget ! l grund for udarbejdelse af nærværende idéoplæg.

1. Bæredyg! ghed & Totaløkonomiske betragtninger, dato 26.11.2014

2. Dispensa! onsvurdering, reklamer, dato 29.10.2014

3. Dispensa! onsvurdering, permanent skøjtebane, dato 29.10.2014

4. Fredningsbestemmelser Kildevældsparken og Genforeningspladsen

5. Forundersøgelser - Landmålertegning, dato 20.08.2014

6. Jordbundsundersøgelser, Jord Teknik dato 02.09.2014

7. Notat Jord Teknik, dato 10.09.2014


