Nørresundby Squash & Tennis Center
Lerumbakken 13, 9400 Nørresundby

Tilbýgning med een inderdørs tenninsbane

Summarisk beskrivelse og summarisk overslag på anskaffelsessum

HRI ApS` s notat af 15.05.16, 3 sider

Oplysninger om nuværende grund og bygninger
Ejendommen er beliggende Lerumbakken 13, 9400 Nørresundby og med matr. nr. og ejerlav 6p,
Nr Uttrup by, Hvorup.
Se vedlagte BilagA150516 til dette notat.
Den nuværende bygning er om/tilbygget i 1998 og med et bygget areal på ca. 2000 m2.
Tennishallen med de 2 baner måler alene udvendigt ca. 38mx37m, dvs. i alt ca. 1400 m2.
Den nuværende bygning anvendes som indendørs tennis- og squashhal.
For nuværende antages, at den gældende Kommuneplan og gældende lokalplanere ikke giver
anledning til problemer omkring den planlagte tilbygning.
Incl. fornøden tilladelse til fældning af træer på det nærtliggende jordareal, som tilbygningen vil
komme til berøre med deraf følgende tilpasning af jordanlæg og brandveje.
Projektets omfang
Projektet omfatter en tilbygning på over ca. 800 m2 med en ny indendørs tennisbane.
Tilbygningen placeres efter aftale i forlængelse af den nuværende hal.
Tilbygningen er påtænkt udført uden omklædnings- og badefaciliteter m.m., idet tennisklubbens
nuværende lokaler i hallen forudsættes anvendt. ¨
Det er planlagt, at den nuværende halgavl skal demonteres fuldt ud således, at den samlede nye
tennishal har eet storrum med 3 tennisbaner.
Dvs. et rum på over 2000 m2 og et samlet bebygget areal på over 2200 m2 til tennisbaner alene.
Krav til en tennisbane
Mål på bane
Tennisbanens mål skal overholde DTF` s krav.
De relevante mål er følgende:
Baner til brug ved Davis Cup/Fed Cup: Det totale banemål (bane plus udenomsareal) er 20,11 m i
bredden og 40,23 m i længden.
Bemærk, at der til indendørs brug kræves en højde til loftet på minimum 9 m. (12 m. i World
Group).
Til øvrige turneringer i DTF regi:
Fra baglinje til hegn/væg: 6,4 m. (5,5 m. for turneringer på regionalt niveau) Fra yderste sidelinje til
hegn/væg: 3,66 m. (3,05 m. for turneringer på regionalt niveau).
Dette giver som udgangspunkt totalt banemål 18,29 m i bredden og 36,57 m i længden.
Breddeydermålene på den nuværende hal vil dog være begrænsningen for den nye tilbygnings
breddeydermål.
Øvrige krav
Optimal belysning til tennis, som derved skal udføres med lysdæmpning fra 500 lux til 300 lux. 500
lux ved turnering og placeret ved siden af banerne med skråtstillede armaturer således at armaturerne er beskyttet mod tennisbolde.
Gulvbelægningen skal være optimal til tennis og udføres så vidt muligt som ”langsomt gulv”.
Loftshøjden skal min. være 9 m over nettets overkant eller med højdemål som nuværende hals
stålrammer.
Opvarmning af hallen til ca. 15 grader og som strålevarmepaneler som eksisterende paneler.
Net på vægge og baner til opfangning af bolde. Incl. nødvendige effektive bardunstrammere.
For bedre at se tennisboldene kan det være en mulighed at udføre farverne på overfladerne på
vægge så mørke som muligt.

Projektbeskrivelse for tilbygningen
Der er som udgangspunkt vurderet en overslagspris på en tilbygning med følgende udformning:
Grundplan ca. 22 x 38 m, hvor sidstnævnte svarer til den nuværende hals bredde.
Rimeligt jordarbejde i terræn grundet væsentlige fældninger af træer samt tilhørende udgravninger
for udførelse af planum og jordanlæg i øvrigt ved/omkring den nye hal og dets gavl.
Det ligeledes grundet regulering af de nuværende brandveje til/omkring hallen. Eksisterende løbebane på nærtliggende vestlige sportsareal må således ændres til en nærmere aftalt udformning.
Linie- og punktfundamenter.
Den nuværende gavls betonvægelementer mv. søges genavendt ved den nye gavl.
Bærende konstruktion bestående af stålspær med taghældning som nuværende taghældning.
Tag udført med eternitbølgeplader på åse med 200mm -250mm isolering, Incl. tagrender/-nedløb.
10 m2 ovenlys grundet brandventilation.
Indvendig beklædning på lofter og overvægge udført med træuldbetonplader.
Facader og gavle udført i øvrigt som nuværende teglvægge med lette overvægge med facadeplader som nuværende facadeplader. Isolering i ydervægge er 150mm - 250mm.
Gulv udført som betongulv forberedt for egnet gulvbelægning til tennissport.
Tennisgulv som LATEX-ITE Hardcourt / Softcourt eller Rebound Ace Synpave, dog mindst som
eksisterende tennisgulv.
Malerarbejde i øvrigt.
Endvidere skal der installeres varmeanlæg, nødvendige lys- og kraftinstallationer og eventuelt
ventilationsanlæg. Sidstnævnte bygningsdel er ikke indeholdt i overslaget.
Endelig skal der udføres nødvendigt afløbsinstallations for nedbør på de nye tagflader.
Der indarbejdes muligheder for alternativ grøn energi i form af solceller m.v..
Der gøres ligeledes opmærksom på at den nuværende hal ikke er udført med en stålramme i
gavlen. I stedet for en stålramme med indbygget stabilitet er monteret stålsøjler, der sammen med
ståltagbjælker i gavlen understøtter tagkonstruktionen ved gavlen.
Den nuværende stålkonstruktion med stålsøjler kan derved ikke demonteres uden videre. Derved
skal tagkonstruktionen midlertidig understøttes for demontering af nuværende stålemner i gavlen
og derefter erstattes disse med en stålramme som de andre stålrammer i hallen.
De nuværende stålemner i gavlen flyttes til den nye gavl i tilbygningen.
Hallen kan sidestilles med Anvendelseskategori 3 i BR15 og grundet at storrummet kommer over
2000 m2 er det nødvendigt at stille supplerende brandkrav til dette, hvilket er indeholdt i overslaget. Incl. brandsikring døre til rummet og af termoruderne mellem kantinen på 1.sal og storrummet.
Hvis det kun er betonvægelementerne ved den nuværende hals gavl, der demonteres og søjler og
overvægge i gavlen forbliver som adskillende røgskærm - grundet at dette er et af brandkravene til
storrummet - kan der spares kr. 180.000 excl. 25 % moms på nedennævnte summariske overslag.
Summarisk overslag på anskaffelsessummen for tilbygningen
På baggrund af det forrige opstillede kan der opstilles nedenstående skønnede anskaffelsessum
for opførelse af tilbygningen på ca. 836 m2 incl. jordarbejde i terræn for samme.
Anskaffelsessummen er baseret på et meget groft prisoverslag på håndværkerudgifterne samt de
tilhørende omkostninger med en usikkerhed på +/- 5 % / 10%:
Håndværkerudgifter incl. jordarbejde og terrænregulering
Uforudseelige udgifter
Omkostninger, konsulenthonorar, tilslutningsafgifter m.v.
Summarisk anskaffelsessum i alt excl. 25 % moms

kr. 5.500.000,kr. 100.000
kr. 800.000,kr. 6.400.000,-

