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Frederiksværk Hallen

Eksisterende svømmehal

Udsigt over Krebsehullet

Eksisterende svømmehal

Frederiksværk Fodboldklub

Eksisterende svømmehal

EKSISTERENDE SITUATION
INDLEDNING
Halsnæs Kommune har med Ejendomsgennemgangen 2022-2030 planlagt flere
idrætsrelaterede investeringsprojekter i Magleblik-området i Frederiksværk.
Disse omfatter blandt andet opførelse af en ny svømmehal til erstatning for den
eksisterende svømmehal, en generel styrkelse af området omkring den gamle
Frederiksværkhal, samt potentielt placering af yderligere idrætsfaciliteter såsom
ny idrætshal, padel tennisbaner, skydning m.m. De forskellige projekter foreslås
med dette projekt samlet under et projekt: Helhedsplan Magleblik Idrætscenter.
Ambitionen fra Ejendomsgennemgangen - færre, men klogere udnyttede kvadratmeter - spiller en central rolle i projektet.
Halsnæs Kommune har flere grunde og bygninger i Magleblik-området, som kan
inddrages i projektets omfang. Grundene er placeret på begge sider af Hillerødvejen. Det drejer sig om matriklerne 5AF og 5ED, med et samlet matrikulært

areal på 188.178 m2. Bygningerne omfatter Frederiksværk Hallen, den eksisterende svømmehal, Frederiksværk Fodboldklub samt enkelte bygninger, der
huser tekniske installationer. Derudover ligger Magleblik Skole i umiddelbar
nærhed af området.
Denne præsentation sammenfatter første fase af de indledende analyser og
undersøgelser, forud for planlægning og disponering af området omkring den
eksisterende Frederiksværk Svømmehal, Frederiksværkhallen og Frederiksværk
Fodboldklubs klubhus, kaldet ’Magleblik’, til et samlet idrætscenter i Halsnæs
Kommune.
Det overordnede formål med Helhedsplanen Magleblik Idrætscenter, er at
skabe en samlet vision for udviklingen af området, med placering af nye idræts-

funktionr, der kan understøtte de eksisterende faciliteter og skabe en positiv
synergi for idræts- og foreningslivet i Halsnæs Kommune.
Formålet med at samle flere projekter i ét, er at skabe en sammenhængende
udvikling for området, hvor flere funktioner samles i et helhedsgreb. Ved at
samle projekterne forventes der, at kunne opnås en optimering af projekterne
med mulighed for at dele fællesarealer og bi-funktioner, og dermed en budgetmæssig besparelse for et egentligt samlet anlægsprojekt.
Magleblik Idrætscenter skal være et nyt og mere attraktivt kommunalt tilbud,
der samler flere idrætsgrene i et samlet idrætscenter, tæt på Magleblik skole, og
giver mulighed for at tiltrække nye og flere idrætsudøvere, ved etablering af nye
og bedre faciliteter ved Magleblik.
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LOKALPLANER, FREDNING OG ZONEFORHOLD
Området ved Magleblik er omfattet af to lokalplaner, lokalplan 05.13 vest for
Hillerødvej og lokalplan 06.17 øst for Hillerødvej.
Lokalplan 06.17
Øst for Hillerødvej kan etableres i alt op til syv store boldbaner (fodbold) og to
mindre – fordelt på de to delområder. En af de store baner kan være en grusbane – og det skal være i delområde A. Kun banerne i delområde A må belyses.
Der kan etableres enkelte andre idrætsanlæg i området mellem boldbanerne,
hvis der ikke er installationer, som er nævneværdigt over terræn.
Bebyggelse er begrænset til et byggefelt på 20x20 meter længst mod nordøst
og en lille skur til vandingsanlæg – begge markeret i lokalplanen.
Området er landzone.

Lokalplan 05.13
Vest for Hillerødvej er der en del mere spillerum. Delområde I til byggeri er
meget åbent i forhold til et idræts- og aktivitetscenter. Eventuelle fravigelse fra
placeringen, som er angivet i det medfølgende kortbilag, vurderes at kunne
klares med en dispensation. Delområde II er udlagt til vejadgang og parkering.
Delområde III til idrætsanlæg er meget åbent i forhold til typer og tilhørende
faste anlæg. Delområde IV er bundet af fredningen – og kan derfor nok alene
anvendes til boldbaner eller andre udendørs sportsbaner med få tekniske installationer. Der kan terrænreguleres en del i delområde I og III, hvis det sker som
en del af at samlet større projekt. Det skal dog ske i forbindelse med byggeri
og anlæg af baner og idrætsanlæg. I delområde IV kan der næppe ske meget
regulering – men det må afhænge af fredningsnævnet.

Zoneforhold
Hovedparten af området er byzone – den lille stump længst mod sydøst (i fredningen) og randen mod vest langs Krebsehullet er i landzone.
Fredning
Den sydligste del af området vest for Hillerødvej er fredet af Kappelhøjfredningen. Det fredede areal kan anvendes til boldbaner – en konkret plan skal
godkendes af fredningsnævnet.
Vejbyggelinje
Der gælder en vejbyggelinje på 40 meter, hvor Hillerødvejs vejmidte er et sted
derimellem.
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HELHEDSPLAN
HOVEDGREB
Visionen for Helhedsplanen for Magleblik Idrætscenter vil forandre områdets
nuværende fremtræden og funktionalitet gennemgribende. Området bærer
i dag præg af relativt tilfældigt placerede, isolerede funktioner uden nogen
tydelig indbyrdes sammenhæng og med minimal omtanke for ’livet mellem
bygningerne’. Målet er at skabe et levende og indbydende idrætscenter, der
markerer sig tydeligt for besøgende og hvor funktionernes placering og udformning understøtter mulighederne for de synergier, der kan opstå på tværs af
foreningsgrænser.
Hovedgrebet i idéoplægget er at etablere en fælles centerbygning, der kan
forbinde de eksisterende og nye faciliteter. Helhedsplanen kan realiseres helt
eller delvist, og kan faseopdeles uden det har betydning for den overordnede
organisering.

Centerbygningen fungerer både som markør når man ankommer til området,
som naturligt centrum for aktiviteterne, samt som bindeled mellem faciliteterne
så man kan færdes nogenlunde tørskoet mellem bygningerne.
Centerbygningen fungerer i princippet som en nøglering, der samler en håndfuld forskelligartede enheder i en håndtérbar helhed.
En nøglering giver én hurtig adgang til flere nøgler - den nye centerbygning
giver brugeren hurtig adgang til de andre idrætsfaciliteter i området, så hun har
mulighed for at forsøge sig med en anden idrætsgren, hvis den første ikke rigtig
passede. Centerbygningen giver idrætsfaciliteterne nogle intentionelle grænseflader, som er udført med tanke for deres fælles anvendelse af hele områdets
brugere og besøgende. Dette kan være med til inspirere borgerne til at være
endnu mere aktive, og dermed styrke idræts- og foreningslivet i Frederiksværk

generelt. For at realisere visionen om Magleblik Idrætscenter, er der udarbejdet
en foreløbig arealdisponering for området. Idéoplægget forholder sig til de gældende rammer, der er i området vedrørende bebyggelsesprocent og lokalplaner.
Idrætscenteret kobler sig op på de to hovedfærdselsårer i området, gangforbindelsen fra boligområdet Maglehøj til Magleblik Skole, samt vandreruten ned til
det fredede naturområde omkring Krebsehullet, så områdets fulde potentiale
bringes i spil. De nye faciliteter er placeret, så de bedst muligt udnytter disse
kvaliteter, f.eks. placeres Ny Svømmehal så der kan skabes udsigt over og sammenhæng med natur og sø.
Arealdisponeringen er samtidig baseret på indledende afdækning af arealbehov
og programmatiske ønsker fra en lang række idrætsforeninger i kommunen.
Disse kvalificeres yderligere gennem den forestående brugerproces.
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AREALOVERSIGT

Frederiksværk Hallen			
Eksisterende svømmehal 			
(bassinbygning nedrives)			
- omklædningsbygning bevares		
Frederiksværk Fodboldklub		

2.423 m2
1.995 m2

2.

Ny centerbygning				

1.000 m2

3.

Overdækket gangforbindelse 		

700 m2

4.

Ny Svømmehal				

2.000 m2

5.a
5.b

Option A: Udspring/badeland e.l. 		
Option B: Spa/varmtvandsbassin e.l.

325 m2
325 m2

6.

Ny Multihal				
+ kælder (evt. skydning)			

1.800 m2
1.100 m2

7.

Indendørs Padelhal			

1.800 m2

8.

Udendørs Padelbaner			

1.000 m2

9.

Teknikhus				

375 m2

10.

Udendørs skateanlæg			

1.800 m2

11.

Areal til fodboldgolf etc.			

800 m2

1.

Samlet areal BBR (ved fuld udbygning

12.506 m2

Areal af foreslået byggefelt		

32.700 m2

Bebyggelsesgrad (ved fuld udbygning)

View fra ankomst til Magleblik Idrætscenter

HELHEDSPLAN
PROGRAM OG AREALOVERSIGT

855 m2
1.603 m2

38 %

1. Eksisterende bygninger

P

2. Ny Centerbygning
3. Overdækket forbindelsesgang
4. Ny Svømmehal
5. Ny Svømmehal / Option A + B
6. Ny Multihal

7.

7. Nyt indendørs padelcenter

P

8. Option / Udendørs padelbaner

3.

9. Eksisterende teknikzone

8.

10. Udendørs skateanlæg

1.
6.

1.
2.
4.
5.a

9.

11. Fodboldgolf e.l.

1.

10.

Areal med tekniske anlæg

11.

5.b

BEBYGGELSESPLAN, 1:1000
Oversigtsplan 1:1000
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Holbæk Sportsby

Espergærde Idrætsby

Grøndals Multicenter

REFERENCEPROJEKTER
INSPIRATION FRA ANDRE KOMMUNER
HOLBÆK SPORTSBY		
Årets Idrætsbyggeri 2020
Areal: 23.000 m2 (47 HA)
Faciliteter:
Café og Restaurant, Konference,
Sportshotel, Ketsjercenter, Svømmecenter, Multihal,
Træningscenter, Sundhedscenter,Fodboldstadion, Atletikstadion …
32 foreninger + Sundhedscenter

ESPERGÆRDE IDRÆTSBY
Areal: 2.800 m²
Faciliteter: Idrætshallen, badminton, springgymnastik, gymnastik og dans,
squash og yoga, undervisning, styrketræning og fitness.
Dertil kommer et 233 m² stort torv, hvor der både bliver plads til sociale
opholdssteder, bouldervæg (sidelæns klatring) og forskellige frit tilgængelige
bevægelsesfaciliteter.
Anlægssum: 46 mio. kr..

Udbudsform: OPP
Anlægssum: 325 mio.

GRØNDAL MULTICENTER (KBH Nordvest)
Et af Nordeuropas største
Areal: 33.000 m2
Faciliteter:
40 aktiviteter, bl.a.:
6 idrætshaller, Danseskole, Kampsport,
Bowling, 2x2 fodbold, Padeltennis, Bordtennis, Squash,
Fitness, E-cykelcenter, Floatingbassin, Legeland,
E-sportscenter, Café, Mødelokaler ….
70 foreninger

Procesplan
Fase 1

Fase 2

analyser og forundersøgelser
afklaring af arealbehov
idéoplæg helhedsplan

helhedsplan

politisk proces

politisk proces

sagsfremstilling

9.6: Udvalgsmøde

27.5: Prøvedagsorden
31.5: Direktionsmøde

19.5: Intern deadline

28.4: Byrådsmøde

7.4: Udvalgsmøde ØKU

30.3: Udvalgsmøde UKID

brugerproces

PROCESPLAN
FASER OG MILEPÆLE
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