
FORUNDERSØGELSE 
ØLGOD KULTURHUS
Dato 27.11.2020 / Sagsnr. 302808



FORUNDERSØGELSE 
ØLGOD KULTURHUS
Ølgod Kulturhus emmer af gode oplevelser – og har gjort det i mange år. Hvis væggene 
kunne tale, ville vi høre latter, grin, alvorlig tale og stilhed. Vi ville få en fornemmelse af 
et hus, der der i mere end 40 år har stået solidt plantet i Ølgod by med ændringer og 
knopskydninger, i takt med at der kom flere aktiviteter og brugere til. 

Opgavens afsæt er, at få huset opdateret og fremtidssikret, så huset også i fremtiden er 
med til at samle byen og de omkringliggende små bysamfund, samt sikre en stigende 
bosætning.
Huset er ejet af Varde kommune. Arbejdet med projektet er lagt i hænderne på for-
eningen Kulturhusets Venner. Kulturhusets Venner er en støtteforening til Kulturhuset 
og har en bred opbakning fra borgere, foreninger og byens erhvervsliv. Foreningens 
medlemstal er pt 550. 
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FORUNDERSØGELSEN
”Det er Realdanias vurdering, at kulturhuset i Ølgod spiller en stor rolle for 
sammenhængskraften i byen og for den videre udvikling og bosætning. På et 
mere generelt niveau, er det vurderingen, at forundersøgelsen kan bidrage til 
at belyse potentialet i omdannelse kultur- og aktivitetshuse i mindre provins-
byer, så disse etableres på et bæredygtigt grundlag og sikres de nødvendige 
rammer for en kontinuerlig udvikling af aktiviteter og lokale fællesskaber.

Mere konkret er det forventningen, at forundersøgelsen vil kvalificere det tidli-
gere udarbejdede visionsoplæg og bidrage med en byggeteknisk analyse, der 
undersøger bygningernes tilstand, afdækker potentialerne for ombygnings- og 
anvendelsesmuligheder samt belyser en optimeret kvadratmeterudnyttelse i 
forhold til aktivitetsbehovene. Dette med afsæt i, at det eksisterende anlæg er 
et stort, knopskudt byggeri af varierende tilstand og oprindelse, der vurderes 
at kunne optimeres i sin udnyttelse og anvendelse.

Med de rette greb og visioner vurderer vi umiddelbart, at kultur-
huset rummer potentiale til at kunne blive et fint projekt, der de-
monstrerer hvordan et lokalt kultur- og aktivitetshus kan medvirke 
til at fremme af mindre byers udvikling.”

Opgavens afsæt og grundfortælling

Opgavens afsæt er, at få huset opdateret og fremtidssikret, så huset også i 
fremtiden er med til at samle byen og de omkringliggende små bysamfund, 
samt sikre en stigende bosætning.
Huset er ejet af Varde kommune. Arbejdet med projektet er lagt i hænderne 
på foreningen Kulturhusets Venner. Kulturhusets Venner er en støtteforening 
til Kulturhuset og har en bred opbakning fra borgere, foreninger og byens er-
hvervsliv. Foreningens medlemstal er pt 550. 

Som start på projektet blev der udarbejdet en visionsplan. Efterfølgende har 
Kulturhusets Venner undersøgt finansieringsmuligheder. I den forbindelse har 
Realdania vist sin interesse og bevilget 150.000 kr. som tilskud til en forun-
dersøgelse af projektet.

KULTURHUSET I 
ØLGOD SPILLER EN 
STOR ROLLE FOR 
SAMMENHÆNGS-
KRAFTEN I BYEN
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Forundersøgelsen skulle belyse 
følgende: 

• Brugsværdien af de eksisterende bygninger,   
   herunder en arkitektonisk læsning af gadeforløb
   og nærtliggende bygninger. Altså her også 
   noget om husets fremtidige indpasning i 
   bymiljøet og husets mulige potentialer i forhold  
   til at styrke bymidtens struktur/forløb, 
   sammenhænge og miljø. I forhold til 
   brugsværdien, handler det om at få afdækket
   de eksisterende bygningers tilstand, herunder
   afdækket nye mulige udnyttelsespotentialer.
 
• Funktions- og rumprogram for det fremtidige   
   omdannede kulturhus. 

• Beskrivelse af de fremtidige brugere/bruger-        
   grupper, dette gerne undersøgt og belyst på    
   baggrund af en kreativ proces, hvor kulturhuset       
   opdateres og kvalificeres til at ramme byens 
   borgere bredt – og gerne med et særligt 
   fokus på kulturelle udfoldelser for børn og unge.
  Dette i en skala, der er tilpasset byens størrelse
  og øvrige liv.
 
• Beskrivelse af den fremtidige organisering og
   drift af huset, herunder med et blik på frivillige
   som en ressource.
 
• Samarbejde med andre aktører i byen.

• Et budget for anlægs- og driftsøkonomien, samt
  finansieringsplan for anlægs- og driftsøkonom-   
  en.

• En beskrivelse af den videre proces for 
   projektets endelige realisering.

Det følgende dokument vil belyse dette.

Forudgående proces

Ved Varde Kommunes budgetlægning i 2016 be-
sluttede Byrådet at afsætte penge til en plan for 
Ølgod
Kulturhus’ fremtid. Der blev i den forbindelse 
igangsat en visionsproces- og programmerings-
proces for det fremtidige kulturhus i Ølgod. 
Processen blev varetaget af MOVE arkitektur og 
indeholdt følgende elementer:

• Udviklingen af visionen og kernefortællingen   
   om ”Kulturhuset GRO” i  Ølgod.

• Borgerinddragelse ifm. behovsafklaringen for 
   det fremtidige kulturhus.

• Analyse af kontekst og eksisterende bygninger.

• Byggeprogram.

• Principforslag – for det fremtidige kulturhus.

Vi har i den nuværende proces taget udgangs-
punkt i det tidligere producerede materiale og 
som forundersøgelsen efterspørger opdateret og 
genbehandlet det.
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Inddragelsesprocessen 
fremadrettet

Processtart 
Opstartsmøde med styregruppen kortlægger 
interessenterne af det fremtidige kulturhus, og 
udvikler et værdi-kompas for bæredygtigheden i 
projektet samt introduktion til den videre proces.

Arkitektonisk læsning
En byrum- og kontekst analyse af Kulturhuset og 
Ølgod

Dialogmøde
Et borgermøde med interessenterne for det frem-
tidige kulturhus, interesserede borgere samt re-
præsentanter fra Varde byråd og kommune.

Idéoplæg
Idéoplægget indeholder en fortælling om det 
fremtidige kulturhus, hvilke aktiviteter og faci-
liteter huset skal understøtte og hvorfor. Med 
udgangspunkt i disse faciliteter præsenteres 
styregruppen for helhedsplansscenarier, som 
beskriver, hvorledes moderniseringen af den ek-
sisterende ramme kan gribes an, opvejet mod 

budgetoverslag på de forskellige scenarier. Styre-
gruppen beslutter hvilket scenarie, der arbejdes 
videre med.

Inspiceringen 
En byggeteknisk gennemgang af kulturhusets 
rammer med henblik på at kvalificere anlægsbud-
gettet. Udover den tekniske analyse af bygningen 
benyttede vi inspiceringen til at kvalificere de for-
skellige helhedsscenarier, før disse præsenteres 
for styregruppen.

Behovsafklaring
Formålet er at afdække og kvalificere det god-
kendte helhedsscenarie med de fremtidige bru-
gere.

Godkendelse
Den samlede forundersøgelse præsenteres for 
styregruppen og godkendes.

Informationsmøde
Et borgermøde, hvor dispositionsforslag præsen-
teres for borgerne og den videre proces præsen-
teres. Dette arrangement varetages af bygherre. 
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VISION
”Med baggrund i alt det Ølgod er god til, samt borgernes drømme, er det 
VISIONEN at udvikle et hus til hverdagskulturen i Ølgod – et bæredygtigt og 
rummeligt hus der tilgodeser tidens skiftende behov - et hus med plads til 
mennesker i alle aldre med forskellige ønsker - et hus der også i fremtiden skal 
danne rammen om byens indendørs torv med plads til det allerede etablerede
kunst- og kulturliv, samt et lærings- og innovationsmiljø der understøtter det 
sociale liv i byen.

I GRO lever de etablerede foreninger, kulturinstitutioner, 
kommunale- og erhvervsaktiviteter sammen med de spon-
tane og selvorganiserede aktiviteter på tværs af generati-
oner. 

GRO er et åbent og levende hus, og det udformes, så det er fleksibelt og 
multifunktionelt - et rummeligt hus, der fungerer som byens samlingssted, 
hvor det er brugerne, der skaber livet i huset, og de former det efter tidens 
skiftende behov.”

Visionen for Ølgod Kulturhus Gro 2017

Vi har valgt at stå på skuldrene af den tidligere udarbejdet vision, fordi den 
stadig er aktuel.

VISIONEN AT 
UDVIKLE ET HUS 
TIL HVERDAGSKUL-
TUREN I ØLGOD
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VÆRDIGGRUNDLAGET FOR  DET 
FREMTIDIGE KULTURHUS
I forbindelse med brugerprocessen blev styregruppen og borgerne spurgt om, hvilke værdier der 
skulle rammesætte det fremtidige kulturhus. Illustrationerne viser styregruppens og borgernes 
værdiggrundlag. Det er disse værdier, som den følgende undersøgelse og byggeprogram har taget 
udgangspunkt i. At skabe et fremtidssikret hus, med fokus på bæredygtighed og innovation. Socialitet, 
menneskelighed og fællesskabet er i højsædet. Hvor kulturhuset er samlingsstedet for det kulturelle 
og kreative liv i Ølgod og omegn.

Borgernes værdiggrundlag fra dialogmødet

Styregruppens værdiggrundlag
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BÆREDYGTIG-
HED
Hos ERIK arkitekter arbejder vi med en værdimo-
del for bæredygtighed, som vi kalder Værdi-kom-
passet. Formålet med modellen er at sætte fokus 
på bæredygtighed indenfor følgende parametre.
Social-, menneskelig-, naturlig-, bygget- og øko-
nomiskbæredygtighed.
(på følgende side ses modellen illustreret.) 

Værdi-kompasset

Vi præsenterede værdimodellen for styregruppen 
og bad dem prioritere hvilke af følgende parame-
tre, som styregruppen vægtede højest ifm. 
udviklingen af det fremtidige kulturhus. (Resulta-
tet af denne øvelses se på følgende side.)

Social bæredygtighed

Omdrejningspunktet indenfor social bæredygtig-
hed er oplevelsen af at være en del af et større 
fællesskab, et hus som allerede i dag understøt-
ter mange fælleskaber og foreningsaktiviteter via 
et i forvejen bredt og alsidigt foreningsliv. . Ønsket 
er at det fremtidige hus ikke kun skal understøtte 
tilrettelagte foreningsarrangementer, men at hu-
set skal invitere til spontanitet, og fungere som et 
udflugtssted for byens børnefamilier. Et hus hvor 
samarbejde, frivillighed og lokalt ejerskab er i fo-
kus. Et kulturhus hvor beboerne har lyst til at give 
noget af sig selv til fællesskabet. 

Menneskelig bæredygtighed

Kreativitet og dannelse er rygraden i det fremtidi-
ge kulturhus, hvor borgere i alle aldre kan udfor-
dre sig kreativt gennem leg og læring via de orga-
niserede aktiviteter i foreningslivet, på musik- og 

billedskolen, biblioteket eller til de uorganiserede 
aktiviteter for børnefamilier og andre kreative og 
nysgerrige sjæle. Et hus hvor kreativitet bliver ka-
talysatoren for fællesskaber på tværs af aldre og 
interesser. 

Naturlig bæredygtighed

Bygningen og dens brugere er i kontakt med natu-
ren, både via udsyn, udsigt og adgang til de nære 
udeområder. Vi bygger ikke et nyt kulturhus, vi 
ombygger og optimere huset, så vi får mest ud af 
vores ressourcer.

Bygget bæredygtighed

I kulturhuset har vi fokus på de gode synergier og 
dobbeltudnyttelse af faciliteterne. Et lokale er om 
formiddagen samlingspunkt for læseklubben og i 
eftermiddagstimerne benyttes lokalet til lektieca-
fe, og i aftentimerne afholdes der bestyrelses-
møder. I det fremtidige kulturhus er biblioteket/
læringscenteret hjertet i huset, stedet som binder 
de andre faciliteter sammen og skaber nærhed 
og overskuelighed.

Økonomisk bæredygtighed

Det er et ønske at minimere det fremtidige drifts-
budget ved at optimere de eksisterende m2, og 
undersøge om det er muligt at nedrive dele af de 
eksisterende m2, for at få mest ud af anlægsmid-
lerne. Hvis projektet skal realiseres, er fondsmid-
ler og ekstern medfinansiering en nødvendighed. 
Kulturhusets Venner gør et stort stykke arbejde 
for at skaffe støtte og midler til projektet. 
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Værdi-modellen

Værdi-kompasset Ølgod
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PROJEKTETS ORGANISATION
Bygherreorganisation

Bygherre: Varde Kommune
Kulturhuset Venner. Fremdriften for projektet 
er lagt i hænderne på Kulturhusets Venner - en 
nydannet støtteorganisation til fordel for  Ølgod 
Kulturhus. 

Formand for Kulturhuset Venner: Ejvind Jensen 
Kontaktperson Varde Kommune: Lone Dalgaard 
Mikkelsen – Kultur og Fritid

Styregruppe

Projektets styregruppe består af: 
repræsentanter fra Kulturhusets Venner, 
Direktør for Plan, Kultur og Teknik Thomas Jaap, 
Direktør for Vardemuseerne Claus Kjeld Jensen 
samt Kultur- og Fritidschef Karsten Rimmer Lar-
sen. 
Formanden for Udvalget Kultur- og Fritid Mads 
Sørensen og udvalgsmedlem i samme udvalg 
Lars Theilgaard.

Arbejdsgrupper

I arbejdsgrupperne er repræsentanter for:
• Musikskolen
• Billedskolen
• Drabanterne
• Lokalarkivet
• Samstyrken
• Biblioteket
• Lektiecaféen 
• Museet
• Borgerservice
• Foreningslivet
• Ølgod Handel og Erhverv
• ProVarde (erhvervsudvikling - Varde Kommune)
• Ølgod Skole og SFO
• Ungdomshuset Ølgod
• Ølgod Hallerne
• Ølgod Efterskole

Rådgivere

Følgende rådgivere har været tilknyttet opgaven i 
forbindelse med udarbejdelse af byggeprogram:

ERIK arkitekter: 
Projektleder Rasmus Mejdahl Brande  
Mail: rmb@erik.dk
Mobil: 6142 2252
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03
KONTEKST & ANALYSE
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KULTURHUSETS PLACERING I 
ØLGOD
Kulturhuset ligger som i et smørhul lige i hjertet 
af Ølgod - alle veje fører til Kulturhuset. Kontek-
sten er bykernen med kobling til byens hovedga-
de, Storegade, der ligger som en renoveret gade 
med en bygningsmasse i 2 etager. Det er de røde 
teglsten og tegltage, der præger bybilledet. Hu-
set ligger lige på kanten, hvor byen går over i ka-
rakter med byvillaer i 1-1,5 etage. Som nærmeste 
nabo ligger Sundhedshuset, der bidrager med ak-
tiviteter og besøgende til området. I Storegade, 
der går over i Vestergade, er der et rigt butiksliv 

med blandt andet cykelhandler, bager og hotel. 
Der er en fin forbindelse mellem kulturhuset og 
byens handelstorv med stor parkeringsplads. For-
bindelsen er markeret i form af orange pletter på 
belægningen. Skulpturer præger bybilledet og er 
generelt en naturlig del af byens rum.

I dag fremstår kulturhuset meget anonymt og 
skjult i konteksten. Kun lokale, der kender stedet, 
finder naturlig adgang til huset.  
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ANKOMST
Ved dialogmødet blev deltagerne spurgt, hvor-
dan de ankom til kulturhuset, og hvilken indgang 
de brugte. En 1/3 er i bil og parkerer på parke-
ringspladserne syd og øst for huset, og bruger 
indgangspartiet på østsiden. 1/3 er cyklister som 
parkerer ved facaden mod nord og hovedgangen, 
men grundet placeringen af cykelstativerne bru-
ger de primært indgangspartiet på østsiden. Det 
er hovedsageligt fodgængerne, som benytter sig 
af hovedindgangen. Registreringen til dialogmø-
det indikerede, at den ”Den primære indgang” 
var via husets østside. 

Det meget anonyme indgangsparti ved hovedind-
gangen mangler et reelt ankomsttorv, som invi-
terer byens borgere og gæster ind i kulturhuset. 
De to bygninger mod hovedgaden matcher det 
nærtliggende byrum, og står derfor ikke ud i by-
billedet, men begrænser indkikket til kulturhuset 
og dets aktiviteter. Som forbipasserende i byrum-
met får man ikke fornemmelsen af at gå forbi et 
hus, der i dagtimerne er fyldt med liv og aktivite-
ter. Huset indbyder ikke til impulsive besøg men 
virker i stedet tom og lukket.  

Der ligger et stort potentiale i at få åbnet facaden 
op mod byen og få etableret et ankomsttorv til 
kulturhuset, så der ikke længere er tvivl om, hvor 
den primære hovedindgang til huset ligger.

Ved at etablere et ankomsttorv får man et op-
brud i hovedgadens ellers lineære flow. Et åbent 
ankomsttorv vil invitere til impulsive ophold og 
samvær og give potentiale til kreative udendør-
sarrangementer eller understøtte husets aktivite-
ter. Caféen kan åbne op imod byen.

Hovedindgang Den primære indgang
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Borgernes vurdering fra dialogmødet

Styregruppens vurdering

Brugerne af det fremtidige 
kulturhus

De fremtidige brugere af kulturhuset i Ølgod 
er idag stærkt repræsenteret af brugere af for-
eningslivet, med en overrepræsentation af aktive 
seniorer. Men i forbindelse med processen blev 
borgerne og styregruppen bedt om at prioriterer, 
hvem de ser som den fremtidige målgruppe af 
kulturhuset. Resultatet fremgår på illustrationer-
ne.

Det var en generel konsensus - børnefamilier er 
en vigtig målgruppe i det fremtidige kulturhus. 
Hvis Ølgod i fremtiden skal være det gode ek-
sempel på byen, hvor den demografisk vandring 
mod storbyerne udebliver, er det nødvendigt, at 
kulturhuset understøtter bosætningen og er et 
aktiv for børnefamilier. Denne forundersøgelse vil 
sætte fokus på, hvorledes kulturhuset kan være 
med til at understøtte et kulturliv i Ølgod, som en 
attraktion for borgere i alle aldre. 
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Med udgangspunkt i den tidligere og nuværende 
proces er følgende brugere blevet identificeret.

Fremtidige brugere:

• Børnefamilierne
• De aktive seniorer
• Daginstitutionen
• Dagplejere
• Teaterforeningen
• Mødregrupper 
• Folkeskoleklasser
• Den fag-kreative
• Iværksætteren
• Pro-Varde
• Samstyrken
• Den kulturelle storforbruger
• Gymnasieeleven
• Den fjernstuderende
• Pendleren (fjernarbejdspladsen)
• Tweens
• Turisten
• Tilflytteren (etnisk såvel som anden etnisk)
• Foreningsfolket
• De uorganiserede

Foreningstilbud i tilknytning til 
kulturhuset

Kulturhuset i Ølgod har et rigt aktivitets- og for-
eningsliv, med over 100 forskellige foreninger re-
gistreret i 2019. Foreningsspændet er stort, fra 
Danske hamsterforeningens lokale afdeling til 
Gratis Retshjælp. I 2018 var der registreret 1205 
bookinger af lokaler og faciliteter i foreningspor-
talen. Se vedlagte bilag for mere detaljering af de 
tilknyttede foreninger.

Uderum og omkringliggende fa-
ciliteter i dag

Uderummet omkring kulturhuset i dag er reelt 
ikke eksisterende og består af grus og asfalt-
belagt parkering. Det er en intentionen med den 
fremtidige modernisering og ombygning netop at 
kigge på den del, hvor nedrivning af dele af den 
eksisterende bygningsmasse ville åbne op for hu-
sets potentiale.

Bygningsanalyse Kulturhuset

Vestergade 5 rødstensbygning, der i dag inde-
holder musikskolen, er byggeteknisk i god stand, 
når opførelsessår 1920 tages i betragtning.
Gulv i stueetagen befinder sig skønsmæssigt en 
lille halv meter over gulvniveau i den bagvedlig-
gende del af Vestergade 5.
Stueetagen er i dag indrettet til øvelokaler for mu-
sikskolen og 1. sal (ikke tilgængelig) som bolig/
værelser. Adgang til 1. salen sker direkte udefra 
over et trapperum.

Vestergade 5 fra 1977 er et beton-modul-
byggeri med TTS-tagplader, betonsøjler og dra-
ger med udfyldning ved klimaskærm af lette faca-
der og murværk. Skillevægge i murværk og gips. 
Generelt er alt i OK stand.
Ved en fremtidig ombygning/udnyttelse skal tag 
og facader energirenoveres.
Bygningen er modulært og overskueligt opbyg-
get, hvilket giver gode muligheder for fremtidige 
funktioner i bygningsafsnittet.

Vestergade 5 ”stålbygning”, der indeholder 
modtagerum og konservering for Arkæologisk 
fund. Her er den overvejende del af gulvet belig-
gende en lille meter under tilstødende bygninger. 
Bærende konstruktioner er af stål, ydervægge 
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lette med udvendig stålbeklædning, isolering og 
indvendig pladebeklædning. Tag er trapezplader 
med udvendig isolering.
Bygningen er i ”fin stand” og egnet for ombyg-
ning med funktioner, der kan sidestilles med nu-
værende udnyttelse.

Vestergade 5 konserveringscentrets murede 
bygningsdel med laboratorier mv. er en solid byg-
ning opført i teglsten med hulmur ved facader og 
murede tunge skillevægge. Bygningen har fladt 
tag – opbygning p.t. ukendt.
Bygningen er forsynet med kælder, og der er ven-
tilationsanlæg placeret på tagfladen.
Ved ombygning til andet formål vil det være for-
delagtigt at underordne sig de bærende skille-
vægges placering.

Installationer generelt
Eksisterende vand, varme, el og afløb forventes 
ved en større ombygning alle at skulle fornyes til 
tidssvarende installationer med tilsvarende frem-
tidig levetid og vedligehold.

Vestergade 7, der i dag huser lokalhistorisk arkiv 
er nedslidt og vanskelig anvendelig til fremtidig at 
indgå i kulturhuset med anden funktion. Bygning 
er bevaringsværdi klasse 4. 
Opretning af ejendommen er meget ressource-
krævende, hvis en god funktionalitet og drift skal 
prioriteres.
Husets tagetage er vurderet til uanvendelig.
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04
BYGGEPROGRAMMET
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BYGNINGSPRINCIPPER & 
ORGANISERING
Strategisk tilgang til reduktion af 
bygningsmasse 

Det er vores anbefaling ift. anlægsbudgettet 
samt vores byrumsanalyse, at bygningsmassen 
på kulturhuset i Ølgod reduceres. Styregruppen 
blev præsenteret for forskellige scenarier for, 
hvorledes denne reduktion kunne effektueres. 
Styregruppen har efter nærmere overvejelser 
besluttet at gå efter en løsning, hvor det nuvæ-
rende lokalarkivs lokaler og musikskolens lokaler 

mod Vestergade nedrives. Der er i den forbindel-
se overvejet hensynet til nedrivning af kulturarv 
stillet op mod hensynet til anlægs- og driftsøko-
nomien, funktionelle m2 og særligt et ønske om 
at åbne huset op mod hovedgaden og samtidig 
inddrage udearealerne som en del af kulturhuset. 
Ved at nedrive de nævnte bygninger får vi mulig-
hed for at skabe en mere transparent facade og 
synliggøre kulturhusets aktiviteter. Hvilket samti-
dig reducerer bygningsmassen med 474 m2.
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VESTERGADE 7
Vestergade 7, er en bevaringsværdig bygning i 
kategori 4. Som beskrevet i bygningsanalysen er 
den i så dårlig stand, at det vurderes, at der for 
at optimere bygningen til den stand, som kræ-
ves ifm. moderniseringen og renovering af det 
resterende hus, vil det kræve en prioritering på 
1,989 mio. kr. (Nyt tag, inventar klimaoptimering, 
nyt fundament, opbrydning af etageskel, samt 
nye skillevægge). Det er samtidig estimeret, at 
en opretning af den eksisterende facade koster 

i omegnen af 300.000 kr. Hvis midlerne findes 
til moderniseringen af kulturhuset, skal der jvfr. 
gældende regler og retningslinjer igangsættes en 
proces omkring godkendelse af nedrivning af be-
varingsværdigt byggeri. 

Det er styregruppens vurdering, at en reducering 
af bygningsmassen mod Vestergade vil skabe 
større værdi som nævnt i pkt. 1.1 end ved end 
en bibeholdelse af bygningen Vestergade 7. I det 
følgende program beskrives potentialet i at nedri-
ve bygningsmassen mod Vestergade, som styre-
gruppens anbefaling tager udgangspunkt i.
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ORGANISERING
I den fremtidige organisering af kulturhuset er 
musikskolen og lokalarkivet flyttet til det tidlige-
re konserveringscenter, og det kreative værksted 
er etableret i konserveringscenteret værksted. 
Den eksisterende sal udvides, så den kan rumme 
det ønskede antal publikummer, sceneområde 
og backstage. Der etableres et større køkken-
fælleskab, og bevægelsesaktiviteter etableres i 

Lindberg salen, og samtidig skabes en mulighed 
for at bibeholde Lindberg Salen til bevægelsesak-
tiviteter samt løbende og faste udstillinger.  Der 
etableres ekstra møde- og kontorfaciliteter samt 
en ny toiletkerne central placeret i bygningen. 
Biblioteket og læringscenteret åbnes op og bliver 
hjerterummet og bindeleddet mellem faciliteter-
ne i det fremtidige kulturhus. 
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HJERTET
Synergier

For at skabe et hus med liv og aktiviteter i alle 
dagtimer og en bedre udnyttelse af de eksiste-
rende rammer, har der i processen været et stort 
fokus på multiudnyttelse af faciliteterne. Kultur-
huset i Ølgod er i dag og i fremtiden et hus, som 
har aktiviteter fra morgenstunden til de sene af-
tentimer. For at modarbejde et hus, som i given-
de tidsrum står tomt, er det et bevidst valg, at 
husets faciliteter skal kunne understøtte forskel-
lige behov i løbet af dagen. Vi ønsker ikke, at alle 
rum skal kunne understøtte alle aktiviteter, men 
vi har i projektet fokus på at finde de gode syner-
gier mellem aktiviteterne. Disse synergier bliver 
nærmere beskrevet i det følgende.

Ungemiljø

Som en del af det fremtidige hjerte i kulturhuset, 
er der et ønske om at etablere et mindre unge-
miljø for Musik- og Billedskolens elever og andre 
unge besøgende i kulturhuset. Et ungemiljø, hvor 
elever kan hænge ud mellem deres undervis-

ningslektioner, eller gøre ophold når de kommer 
fra skole og ikke gider tage bussen hjem, før de 
skal til undervisning. Det er det selvsamme miljø, 
som indtænkes til lektiecafé-område. 
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LÆRINGSCENTERET 
& BIBLIOTEKET
Biblioteket

Biblioteket i Ølgod er ikke kun et bibliotek, det 
er et læringscenter for byens borgere i alle aldre. 
Et Bibliotek som er tilgængeligt alle ugens dage 
fra 7 - 22. Med betjening mandag 11-17, onsdag 
og torsdag 14-17, fredag 11-17. I det resterende 
tidsrum er der adgang til bibliotekets selvbetje-
ning vha. det gule sygesikringsbevis. Biblioteket 
planlægger ud over arrangementer i Kultursalen 
også løbende aktiviteter for børn i det åbne bibli-
oteksrum.

Borgerservice

Borgerservice i Ølgod er til stede i huset onsda-
ge fra 9 – 15, i dette tidsrum har borgerservice 
behov for kontorarbejdspladser til to personer 

samt plads til de borgere som serviceres. Der er 
behov for, at sagsbehandlingen kan ske i diskret 
afstand fra husets andre brugere. For at sikre 
medarbejderne er det nødvendigt med en sekun-
dær udgang fra kontoret. Som en del af borger-
serviceydelsen skal der skabes plads til pasfoto-
automaten i kontoret eller i umiddelbar nærhed. 

Kontorarbejdspladserne benyttes i ugens øvrige 
dage af bibliotekets medarbejdere, jobcenteret, 
retshjælpen samt rådgivere fra ProVardes iværk-
sætter-initiativ. I tidsrummet hvor borgerservice 
er på kontorarbejdspladserne kan musikskolens 
undervisningslokaler benyttes som arbejdsplad-
ser for bibliotekets medarbejdere. 

23

ØLGOD KULTURHUS / Sagsnr. 302808



Bibliotekets servicedisk 

Bibliotekets servicedisk er placeret centralt i det 
fremtidige hus, en åben disk hvor bibliotekaren 
opholder sig, når hun er tilgængelig for borger-
ne. Her etableres en mindre arbejdsplads til de 
aktiviteter, som kræver mindre fordybelse. Hvis 
der er behov for mere fordybende kontorarbejde, 
som ikke bør forstyrres af borgerne, benytter per-
sonalet sig af kontorarbejdspladserne. I nær for-
bindelse til servicedisken er placeret en ind- og 
udlånsstation til selvbetjening. 

Depot & materialehåndtering

Materialehåndteringsdepotet placeres med let 
adgang til uderummet, for at optimere logistikken 
med boghåndteringen ind og ud af huset. Depo-
tet er til opbevaring af kontorartikler, kasserede 
materialer, bogvogne, bogkasser, 40-50 hylde-
meter reoler til sæsonbøger og div. praktiske re-
medier, plads til ekstra mobile hylder, borde til at 
håndtere div. materialer, udstillingsremedier, krea 
remedier til ferieværksted mm. 
Der skal i depotet skabes plads til to mobile ar-
bejdspladser.

Kontorarbejdspladser

Kontor arbejdspladser til to medarbejdere, her-
under økonomi og administration samt grafiskar-
bejde. Disse arbejdspladser benyttes onsdage 
af borgerservice. I dette tidsrum kan bibliotekets 
ansatte benytte sig af musikskolens lokale til kon-
torarbejde. 

Tekøkken

I forbindelse med kontorarbejdspladserne etab-
leres et tekøkken, som primært skal servicere 
de ansatte i kulturhuset. Dette tekøkken vil også 
være tilgængeligt for de frivillige på lokalarkivet. 
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KØKKENFÆLLESSKABET
Anretterkøkken

Køkkenet skal kunne rumme 5-6 brugere ad gan-
gen, med rigelig bordplads, samt en anretter-
bordplads ved serveringsluge mod cafe og foyer-
området.  Højskabe til opbevaring af service og 
tørvarer. Køkkenet skal kunne rumme følgende 
hårdhvidevare. 

Funktionsbehov:
• 2 x køleskab
• 2 x Ovne
• 1 x Frys
• 1 x Mikrobølgeovn
• 1 x Kaffemaskine til stordrift
• 1 x Industriopvaskemaskine

I dagtimerne vil køkkenet være drevet af Samstyr-
ken, og ifm. arrangementer på andre tidspunkter 
af dagen, vil køkkenet blive benyttet af frivillige. 

Samstyrken i køkkenfællesskabet

Samstyrken er Varde Kommunes tilbud for ud-
viklingshæmmede. I det fremtidige hus er Sam-
styrken indtænkt til at være en del af det daglige 
liv i huset. I køkkenfællesskabet vil Samstyrkens 
brugere og pædagoger benytte sig af køkkenet 

og stå for at servicere de andre brugere af kultur-
huset, ved et mindre kaffe- og kageudsalg. Sam-
styrken vil være til stede i hverdagene fra 8 – 14.

Samstyrken ville kun ne varetage opgaver i.f.m. 
kaffe- og kageservering m.m. i forbindelse med 
møde virksomhed i huset. 

Arbejdspladser til Samstyrken
 
I forbindelse med køkkenet etableres et kontor 
med arbejdspladser til to medarbejdere fra Sam-
styrken, samt personlig opbevaring. 
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ARBEJDSCAFÉ
Studie-, iværksætter og 
fjernarbejdspladsmiljø

Arbejdscaféen er et område i ”hjertet” af kultur-
huset, som i dagtimerne fungerer som satellitar-
bejdspladser for iværksættere, studerende, fjern-
studerende og pendlere, som er bosat i Ølgod 
og omegn. Arbejdscaféen tilbyder et alternativ 
til hjemmearbejdspladsen, hvor man kan blive en 
del af et arbejdsfællesskab på tværs af jobs og 
uddannelser. Et attraktivt miljø, med de rette fa-
ciliteter, som kan understøtte fjernstudie eller di-
gitalt samarbejde med kollegaer, medstuderende 
samt forretningspartner rundt i landet. 

Funktionsbehov:
• WIFI Access spot når arbejdscafé
• Strømudtag til Devices’ ved alle arbejdsborde
• Nærhed til forskellige typer af mødelokaler
• Printfaciliteter
• Nærhed til Køkken fællesskabet 
• Zoner til fordybelsesaktiviteter

Printfaciliteter

Der etableres printerfaciliteter som huset forskel-
lige brugere kan benytte sig af, - placeret centralt 
i huset. 
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MØDE
FACILITETER
For at imødekomme kulturhusets forskellige 
behov for mødefaciliteter, er der indtænkt flere 
størrelser af mødelokaler. Der er udtrykt behov 
for følgende: 

Funktionsbehov for alle mødelokaler:
• Skærm/projektor
• Webcam
• Skildpadde (central mikrofon)

Det store mødelokale

Stort mødelokale til foreningsmøder, bestyrelses-
møder og diverse møder. Kapaciteten for dette 
mødelokale er 40 personer. 

Gruppe møderum

Der etableres to grupperum til møder med 4-5 
personer.

Mellem størrelse møderum

Der etableres et mødelokale til møder med 15 – 
20 personer. 

Telefonbokse/mødebokse

Telefonbokse hvor længere telefonsamtaler flyt-
tes til, samt online møder for 1 – 2 personer. 

Buffer mødelokale

Udover de ovennævnte mødelokaler, er det mu-
ligt at benytte musikskolens akustiske under-
visningslokale i det tidsrum, de ikke benyttes til 
undervisning for mindre møder, samt at bevægel-
sessalen kan indtænkes til møder med 40 – 50 
personer.
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KULTURHUSET
SOM 
SHOWROOM
Et projektmål for det fremtidige kulturhus er øn-
sket om at sammentænke museet, biblioteket 
og lokalarkivet i et stort læringscenter. Hvor man 
ikke aktivt skal gå ind på museet eller lokalarki-
vet for at blive introduceret til lokalhistorie eller 
kunst. Men at brugere af huset, som kommer til 
kulturhuset med andre gøremål, bliver ekspone-
ret for netop dette, fordi det er en del af det sam-
lede læringscenter. Showroom tænkningen er 
ikke kun tænkt til museet og lokalarkivet. Kultur-
huset som showroom skal også understøtte hu-
sets andre udstillinger, som den gør det allerede 
i dag. Fremadrettet i en mere moderniseret form.
 

Museet som showroom

Det er et ønske fra museet, at udstillingerne bli-
ver set og har flere besøgende, også besøgende 
som typisk ikke aktivt selv opsøger museets ud-
stillinger. Derfor ønsker museet at blive en aktiv 
del af det fremtidige hjerte i kulturhuset. Et aktivt 

biblioteks-, lærings- og dannelsescenter, hvor ud-
stillinger er en naturlig del af huset og som løben-
de kan ændres og tage nye former.  

Kulturhusets udstillinger og kunst

Kulturdageforeningen står for mange af kulturhu-
sets udstillinger i løbet af året, udstillinger som 
det fremtidige hus også skal kunne understøtte. 
Det er derfor vigtigt, at der afsættes vægarealer 
til udstillinger, og at den fremtidig sal og bevæ-
gelsesrum kan benyttes til løbende og periode-
vise udstillinger. Der arbejdes desuden specifikt 
på en fondsansøgning til Statens Kunstfond, med 
et ønske om at den anerkendte og lokalkendte 
kunstner Astrid Krogh udsmykker den fremtidige 
facade af kulturhuset. 

Det er et generelt ønske, at der kan indtænkes 
udstillingsmuligheder i den nye facade mod Ve-
stergade.
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MUSIKSKOLEN
Musikskolen

Musikskolen i Ølgod er aktiv i kulturhuset i dag. 
I det fremtidige kulturhus er der et ønske om at 
være en mere synlig del af kulturhuset. Musik-
skolen i det fremtidige kulturhus har følgende 
faciliteter.

Stort undervisningslokale

Et stort musiklokale på 60m2 med tilhørende 
depot. I dette lokale ønskes der en fast instru-
mentopsætning, som gør det mindre attraktivt 
at benytte dette lokale som ekstra mødelokale. 
Lokalet skal lydisoleres, så gener ifm. med musik- 
og bandundervisning begrænses. 

Funktionsbehov:
• Fast Band setup
• Højskabe til opbevaring af teknik, 
   samt slagtøjsinstrumenter.

Tre mindre undervisningslokale

Der ønskes tre mindre undervisningslokaler til 
solo- og akustiskundervisning af 35m2 pr. lokale. 
Disse lokaler kan fint fungere som ekstra møde 
kapacitet, i det tidsrum, hvor de ikke benyttes til 
undervisning.

Funktionsbehov:
• 2 x Klaver
• Nodestativ
• Stole
• Mødebord
• Arbejdsplads til underviseren.
• Aflåseligt opbevaring af musikinstrumenter
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BEVÆGELSE
Det fremtidige kulturhus skal understøtte bevæ-
gelse, men det er en vigtig pointe med det frem-
tidige kulturhus, at det ikke ønsker at konkurrerer 
med andre lokale tilbud. Bevægelse i kulturhuset 
er derfor målrettet de typer af bevægelsesakti-
viteter som har behov for mere intimitet og et 
lavere aktivitetsniveau. Bevægelse har mange 
forskellige formål i det fremtidige hus. Bevægel-
se skal understøtte foreningslivets bevægelses-
aktiviteter, dagplejens samlinger samt bevægel-
se, sanse- og motorikaktiviteter i weekenden for 
børnefamilier. Bevægelse skal kunne understøtte 
efterfølgende aktiviteter.

Rytmik og sansemotorik 
 
Bevægelse i kulturhuset skal kunne understøtte 
dagplejens behov for bevægelse, med fokus på 
rytmik og sansemotorisk leg og stimuli. Disse fa-
ciliteter kan ligeledes benyttes til babyrytmik og 
til weekendaktiviteter for børnefamilier. 

Foreningsbevægelse

Yoga, folkedans, senior dans, stolegymnastik, 
ældregymnastik og morgengymnastik er nogle af 
de foreningsaktiviteter, som de fremtidige ram-
mer ønskes at understøtte. 

Øvelokale

Bevægelse i kulturhuset skal ligeledes kunne be-
nyttes af kulturhusets teaterafdeling Drabanterne 
som øvelokale, som et ekstra bevægelsesrum 
med en mindre kapacitet. 

Mindre foredrag/møder

Bevægelsesfaciliteten skal kunne benyttes til 
mindre foredrag/møder, hvor deltagerantallet for-
dre en mindre lokale.

Udstillinger

Bevægelsessalen, skal i perioder kunne benyttes 
til særudstillinger som fx Kulturdageforeningens 
skulpturfestival og andre kuraterede udstillinger. 
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BILLEDSKOLEN
& ÅBNE 
VÆRKSTEDER
Kreativitet i Kulturhuset

Det er et ønske, at det fremtidige kulturhus skal 
huse billedskolen og deres planlagte fritidstilbud 
for børn og unge. Men kreativitet i kulturhuset 
i Ølgod skal også understøtte det kreative for-
eningsliv samt invitere byens borgere ind i de 
åbne værksteder. Her skal man spontant kunne 

tage hen og udfolde sig kreativt, om det er bør-
nefamilierne i weekenden eller pensionisten i 
hverdagene som ønsker at give sig i kast med et 
hobbyprojekt. For at et åbent værksted i et frem-
tidigt kulturhus skal kunne drives, er der behov 
for frivillige kræfter. Om det er den pensionere-
de automekaniker eller om det er en frivillig med 
tillærte færdigheder på en symaskine, er begge 
profiler nødvendige for at drive et aktivt åbent 
værksted. I det fremtidige hus indtænker Sam-
styrken, lignende køkkenfællesskabet, at være til 
stede i det kreative værksted i dagtimerne med 
brugere og pædagoger. 

Det åbne kreative værksted 

Det åbne kreative værksted består af store pro-
jektborde, hvor eleverne og brugere kan arbejde 
både stående og siddende ved højbord. Det er i 
denne zone, hvor der kan arbejdes med maling, 
ler og diverse andre materialer af mere svinende 
karakter. I værkstedet er der en dedikeret vådzo-
ne med udslagsvask, og skridsikker gulvbelæg-
ning. Biblioteket har på sigt et ønske om at etable-
re åbne makerspacefaciliteter til brug for alle.

Fin-værkstedet

Fin-værkstedet er et område af det kreative værk-
sted, hvor symaskiner står tilgængelige. Det er 
her, at du kan få hjælp til at få syet en ny knap på 

31

ØLGOD KULTURHUS / Sagsnr. 302808



skjorten, eller hvor teaterforeningen Drabanterne 
syer deres kostumer til deres næste forestilling. 
Det er i dette område at Strikkecaféen og Tirs-
dagsknipling hører til. 

Funktionsbehov:
• Borde til symaskiner
• Projektborde / materialeborde
• Højskabe til materiale opbevaring.
• Tegneborde / bordplads

Grov-værkstedet

I grov værkstedet kan du få fikset din græsslå-
maskine, repareret et stoleben eller få hjælp til at 
skifte tændrøret på din knallert. Her står frivillige 

klar til at hjælpe dig med at fikse ting, som du 
ellers bare ville have smidt ud. Det er ikke tan-
ken, at værkstedet skal udkonkurrere den lokale 
cykelsmed eller mekaniker, men istedet at huset 
understøtter genbrugstanken og giver unge og 
ældre et rum til at nørde med deres interesser 
og dyrke fællesskabet. Måske værksted med lidt 
hjælp kan skabe nye bånd på tværs af generatio-
nerne. 

Mockup zone

I det kreative værksted afsættes et areal til 
mockup zone, hvor større rekvisitter kan samles.

Samstyrken 

Samstyrken indtænkes som nævnt også i det 
fremtidige kreative værksted, med brugere og 
pædagoger som er med til at give liv til husets 
kreative område i dagtimerne. I dag er Samstyr-
kens kreative værksteder placeret andre steder 
i Ølgod, men med et stigende antal beskyttede 
boliger i Ølgod, er der et potentiale for at skabe 
bedre rammer for disse aktiviteter i Ølgod. 

Billedskolen

Billedskolen vil benytte sig af de forskellige zoner 
i det kreative værksted, fra teknisk tegneunder-
visning i fin-værkstedet, eller i det åbne værksted 
til de mere svinende aktiviteter. 

Opbevaringsvæg

I stedet for at etablere et depot til det kreative 
værksted etableres en større opbevaringsvæg, 
som udnytter højden i rummet. Opbevaringsele-
mentet skal kunne håndtere forskellige formater 
samt større igangværende projektet.  
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FOREDRAG- & TEATERSALEN
Salen

Et stort ønske i forbindelse med moderniseringen 
af det fremtidige kulturhus er, at der bliver etab-
leret en sal som kan rumme 250 – 300 tilskuere. 
Salen skal i fremtiden kunne benyttes til foredrag, 
debatter, koncerter og teaterforestillinger. For at 
kunne fungere som teatersal, er det nødvendigt 
at øge rumhøjden i scene og frontstage til 6 me-
ter på scenen og 5 meter i frontstage. Det er in-
tentionen med salen, at der ikke skal være fast 
stoleopsætning, hvilket vil give rummet en fleksi-
bilitet, så det kan benyttes til andre arrangemen-
ter, som kræver et større gulv areal. 

Funktionsbehov:
• Kapacitet 300personer
• Scenen 8m bredde, 6m dybde
• Backstage bag scenen, samt på begge sider 
   af scenen. 
• Rumopdeling af salen ved hjælp af lofthængt   
   gardin, for at gøre salen mindre, i tilfælde af 
   mindre forsamlinger. 
• Udvendig rampe som sikre niveaufri adgang 
   til sceneområdet. 

Scenen

Scenedimensioner er følgende 8m bredde, 6m 
dybde og højde 1m med backstage areal på beg-
ge sider af scenen. Scenen skal have to adgange 
til og fra backstage, og der ønskes 6m frihøjde 
ved sceneområdet. 

Rummet under scenen skal udnyttes til opbeva-
ring af stole/podieplader til opbygning af publi-
kumstribune.
Scenen og frontstage skal udstyres med fuldt 
udbygget scene rigging med tæpper, lys, højtaler 
udstyr og mixer pulte. 
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Backstage

I backstage etableres et område til pauser med 
kapacitet til 12 personer, samt sminke plads til 
fire. I rummet befinder sig fire tøjstativer á 2m 
længde til opbevaring af kostumer, hertil skal 
der tilrettelægges rigeligt gulvplads til omklæd-
ning ifm. forestillinger (15 voksne eller 25 børn). I 
backstage er der et særskilt gæstekunstnerrum, 
med en lille arbejds- og hvileplads samt mindre 
opbevaring.  Der skal fra backstage være adgang 
til toiletkerne samt adgang til foyerområdet, med 
begrænset indkig.
 
Drabanterne

I dag holder den lokale teaterforening Drabanter-
ne til i nabohuset på den anden side af Vesterga-
de, men i det fremtidige hus holder Drabanterne 
til i kulturhuset. I det fremtidige hus er der derfor 
behov for opbevaring af diverse rekvisitter, kostu-
mer og teknik.

 Teknikdepot

Der etableres et større teknikdepot til Drabanter-
nes tekniske udstyr, som benyttes til deres uden-
dørsarrangementer. Med let adgang til udeom-
rådet. I teknikdepotet etableres en arbejdsplads 

med loddestation til reparation af det tekniske 
udstyr.

Kostume opbevaring

Der etableres et større opbevaringsdepot for 
Drabanternes kostumer, hvor der indarbejdes et 
rumspecifikt opbevaringsmøbel, som kan opbe-
vare teaterforeningens mange kostumer samt 
mindre rekvisitter. 

Rekvisit opbevaring 

Et depot til opbevaring af teaterforeningens stør-
re rekvisitter placeres i kulturhusets garage. Gara-
gen skal deles med biblioteket som allerede i dag 
opbevarer større materiel derude. 
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LOKALARKIVET
I det fremtidige lokalarkiv etableres 12 arbejds-
pladser til de frivillige, samt to pladser til besø-
gene i lokalarkivet. Der etableres 300 hyldemeter 
til arkivalier, som indarbejdes specifikt til lokalar-
kivets nye faciliteter, hvilket sikre at rammer un-
derstøtter en forøgelse af arkivalierne i fremtiden.

Brandboks

Lokalarkivet har brug for en brandsikker boks 
til arkivalier som kort, protokoller, større emner, 
plads til 50 hyldemeter. Dette kunne med fordel 
fortsat udnyttes og indtænkes i den allerede eksi-
sterende boks i centeret af kulturhuset, og giver 
lokalarkivet mulighed for at udvide deres mæng-
der af arkivalier i fremtiden.
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KULTURHUSET 
SOM UD-
FULGTSSTED
Spontanitet og nysgerrighed

Kulturhuset i Ølgod i dag et hus med et stort 
foreningsliv, hvor størstedelen af aktiviteterne 
i huset er bundet op på det at være med i en 
forening. Det fremtidige hus skal ikke kun under-
støtte det allerede stærke foreningsliv, huset skal 
også invitere til spontanitet og nysgerrighed. Når 
du går forbi på Vestergade, skal du ikke være i 
tvivl om, at der er mennesker og  liv i kulturhu-
set samtidig med at indkig til aktiviteterne skal 
være dragende og pirre til din nysgerrighed.  Det 
fremtidige kulturhus skal være et hus som bør-
nefamilier lørdag morgen spontant beslutter sig 
for at besøge - ikke fordi der nødvendigvis er et 
arrangement, men fordi kulturhuset er blevet et 
attraktivt udflugtssted for børnefamilier. For at 
understøtte huset som et udflugtssted stiller det 
følgende krav til huset:

    
Åbne værksteder

Det skal i weekenden være muligt at tilgå de 
åbne værksteder, hvor diverse byggematerialer 
er tilgængelige. Her bygges der skraldemonstre 
af gamle mælkekartoner og males flotte malerier! 
Det kreative værksted emmer af kreativitet og liv, 
også når atelieret ikke er åbent, for du kan stadig 
kigge ind i rummet og blive inspireret af de igang-
værende projekter. 
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Avislæseren

I det nuværende kulturhus er der etableret et 
avislæserhjørne, en aktivitet som er beskrevet i 
det tidligere producerede materiale. Under alle 
vores besøg i kulturhuset i forbindelse proces-
sen, har der været liv og aktivitet i dette område. 
Denne aktivitet er helt essentielt i det fremtidige 
kulturhus, og handler dybest set om at skabe rum 
for ”perifer deltagelse”, steder hvor det er helt 
legitimt at opholde sig og være en del af et stør-
re fællesskab. For avislæreren er avisen nøglen/
katalysatoren for socialitet og fællesskabsfølelse. 
Det er derfor vigtigt, at det fremtidige kulturhus 
understøtter netop disse former for aktiviteter, 
om det er avisen eller et helt tredje er i udgangs-
punktet irrelevant, det handler skabe gode og 
trygge rammer for sociale fællesskaber

Bevægelse

I weekenderne er bevægelsessalen åben og di-
verse remedier til at bygge sine egne balance- el-
ler hinkebaner eller til hulebyggeri er tilgængeligt 

i huset. Her er fri leg for børn, unge og barnlige 
sjæle. 

Basen

Arbejdscaféen benyttes i weekenderne som 
base for børnefamilierne, her spises der med-
bragt madpakker, og der er adgang til mikroovn, 
vand og kaffe og the fra automaten. Basen er ud-
gangspunktet for de forskellige aktiviteter i huset. 
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UDERUMMET
Ved at minimere bygningsmassen af det fremtidi-
ge kulturhus, skabes der mulighed for at etablere 
et uderum for leg, læring, kreativitet og ophold. 
Et uderum som skal skabe rammerne for et an-
komsttorv til kulturhuset, som skal understøtte 
planlagte arrangementer samt ikke planlagte akti-

viteter for børnefamilier. Ølgod har hvert andet år 
en stærk tradition for afholdelse af international 
skulpturudstilling i samarbejde med dansk billed-
hugger samfund. Og det ville være oplagt at ude-
rummet afspejlede disse traditioner.
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05
FRIVILLIGHED
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FRIVILLIGHED I ØLGOD
Frivillighed og engagement er i Ølgod og omegn 
omdrejningspunktet for det store og sprudlende 
foreningsliv, man oplever i området. I Ølgod er 
der tradition for, at folk bakker op om de ideer, der 
skaber værdi for byen og kvalitet i dagligdagen 
for den enkelte borger. Der lægges stor energi i 
at udvikle initiativer, der understøtter og øger bo-
sætningen og oplevelsen af at leve det gode liv. 
Det frivillige engagement har gennem tiden skabt 
mange nye fællesskaber og relationer borgerne 
imellem og er en meget stor styrke for Ølgod. 
Som et eksempel på et par af de ideer der er 
skabt og drives på frivillig basis med stor succes, 
er:

• Bryghuset som startede i den gamle Elværks  
   bygning i Tværgade, 
• Golf banen ved Skærbækmølle lige uden fo      
   byen
• Renovering og udbygning af fodboldklubben
   ØIF’s klublokaler 
• Opførelse af Byskovs centret her i 2020.

Dertil kommer et utal at mindre udviklings- og 
vedligeholdelsesprojekter i byen, i skoven og i 
den omkringliggende natur. 

Ølgod Udviklingsråd har 2015 I samarbejde med 
Varde Kommune inddraget byens borgere i for-
muleringen af en udviklingsplan for Ølgod og 
omegn. Et af de store udviklingspunkter, som lå 
borgerne meget på sinde, var en opdatering og 
modernisering af Ølgod Kulturhus, som et bære-
dygtigt oplevelses- og læringscenter, der også 40 
år frem understøtte byens aktive kulturliv. 

Med baggrund i byrådets beslutning i 2015 og se-
nere om dels at understøtte en forundersøgelse 
af kulturhuses rammer og dels at bevilge 6 mio. 
kr. til en ombygning mod frivillig involvering i for-
hold til at finde ekstern finansiering, blev Kultur-
husets Venner dannet. Da der ikke er ubegræn-
sede midler til rådighed i en kommune, er det 
afgørende med lokalt engagement og ejerskab til 
hjælp til at opfylde de mange ønsker og behov. 

Både udviklingsplanen og beslutningen om at 
støtte ligger også i tråd med byrådets frivillig-
politik, hvor målsætningen blandt andet er at 
”borgerne inddrages aktivt i den politiske beslut-
ningsproces eks. via udviklingsrådene”, at ”kom-
munen er en positiv medspiller i civilsamfundets 
udvikling af lokalsamfundet” og at ”de frivilliges 
indsats indtænkes på alle kommunens områder. 

Ugeavisen.dk
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De frivillige skal opleve, at kommunens ledere og 
medarbejder anerkender deres indsats…”. 

Opgaven med at få moderniseret og ombygget 
Ølgod Kulturhus er et godt eksempel på et fri-
villigt-kommunalt samarbejdsprojekt, hvor Varde 
Kommune får nytte af de frivilliges kompetencer, 
indsats og lokalkendskab og hvor de frivillige får 
ejerskab og medindflydelse på projektet. Projek-
tets succes er afhængig af begge parters bidrag 
og det fælles samarbejde. 

Systematiseret frivillighed

I Kulturhuset i Ølgod har Kulturhusets Venner sat 
frivillighed i system. Kulturhusets Venner admi-
nistrerer medlemmerne (pt. 550) og økonomi, i 
It-systemet, Forenings Administrator.
I dette system er der bl.a. oprettet arbejdshold af 
frivillige til det nye Kulturhus. Plan for arbejdshold 
kan nævnes:

Vedr. byggeriet
 
- Daglig oprydning af byggepladsen.
- Mindre nedbrydnings opgaver.
- Opgaver ifm. opbygning, hvor frivillige naturligt
  kan inddrages. 
- Etablering af uderummet/udendørs torv etc.

Efter byggeri

- Bemanding i de åbne værksteder (sy/strik, 
  billedkunst, cykler, computer osv.). 
- Opstilling/klargøring til arrangementer.
- Oprydning/rengøring efter arrangementer, 
  (Mange foreninger/brugere er i forvejen 
  selvhjulpne).
- Hjælp i og ved cafeen.
- Mindre Pedel opgaver.
- Oprydning og rengøring af uderum.

Medlemskontingent opkræves og styres ligele-
des i dette program.
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TJENESTE BANKEN
Som et led i processen introducerede vi til dialog-
mødet en tjenestebank. Formålet med tjeneste-
banken var at få kortlagt de frivillige ressource-
personer i Ølgod, hvem der var hverdagsheltene 
i Ølgod og hvad de havde lyst til at byde ind med. 

Nedenfor kan ses eksempler på, hvad borgerne i 
Ølgod på nuværende tidspunkt har budt ind med 
til tjenestebanken. Tjenestebanken står stadig på 
biblioteket, så andre interesserede borger kan til-
byde deres frivillige ressourcer. 
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06
ØKONOMI
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BUDGET FOR ANLÆGS- OG 
DRIFTSØKONOMIEN
Arealoversigt

Det eksisterende kulturhus i Ølgod er på BBR re-
gistret til 3205m2, og med den planlagte redu-
cering af bygningsmassen ender det fremtidige 
kulturhuse på 2731m2.

Anlægsbudget

Det estimerede anlægsbudget for reducering af 
bygningsmassen samt modernisering og klima-
optimering af kulturhuset.

25,676 mio.  kr. ekskl. Moms 

For udspecificering se bilag ”Ølgod anlægs-
budget samlet.pdf” samt ”Håndværkerudgifter 
Ølgod” Anlægsbudgettet indeholder ikke løst 
inventar og AV-udstyr. Der er i overslaget ikke 
indeholdt udgifter til store CTS-styrede ventilati-
onsanlæg.

Driftsøkonomi

Det fremtidige driftsbudget er beregnet ud fra 
driftsbudgetterne for 2016 og med en indeks re-
gulering for 2020. Driftsbudget forholder sig til en 
optimering af klimaskærmen samt udskiftning til 
LED belysning i det fremtidige hus, samt at kon-
serveringen flytter til Vejle, vil reducere strømfor-
bruget betydeligt. Det fremtidige årlige driftsbud-
get med 2020 indeks regulering vurderes til:

712.542 kr. ekskl. moms

Vi henviser til bilaget ”Driftsbudget Ølgod” for 
udspecificering.
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EN FINANSIERINGSPLAN FOR 
ANLÆGS- OG DRIFTSØKONOMIEN
Varde Kommunes byråd har besluttet, at en om-
bygning og gennemgribende modernisering af 
Ølgod Kulturhus i størst mulig omfang skal bæ-
res frem af et lokalt ejerskab. På den baggrund 
har byrådet bevilget et tilskud til at omdanne kul-
turhuset til et mere nyt og moderne kulturhus 
med faciliteter, der dækker de lokale brugere, 
foreninger og kulturinstitutioners behov.  Bevillin-
gen på 6 mio. er betinget af, at lokale borgere kan 
skaffe de resterende midler via fundraising, hvis 
det ikke er muligt, skal der træffes en ny politisk 
beslutning om kulturhusets fremtid, stand, indret-
ning mv. 
 
Hvad byrådet vil beslutte i.f.t. Ølgod Kulturhus, så-
fremt der ikke kan findes midler til at gennemføre 
Erik Arkitekters projektforslag, er svært at forud-

sige. Umiddelbart kan man forstille sig, at priori-
teringen vil være en opdatering af klimaskærm, 
renovering af toiletter og den nødvendige vedlige-
holdelse af nuværende lokaler. Prioriteringen vil 
være påvirket af anlægsønsker på andre projekter 
i kommunen de kommende år, lokale kræfter i.f.t. 
kulturhuset m.m.

Med udgangspunkt i de 6 mio. som finansernes 
af Varde Kommune, skal der for at realisere det 
fulde projekt fundraisers. 

19,676 mio. 
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07
VIDERE PROCES
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UDBUDSSTRATEGI OG PROCES 
FREMADRETTET
Projektets stade november 2020 og næste skridt, 
projektering/udbud og udførelse
Efter forundersøgelser og byggeprogrammet er 
næste skridt at igangsætte arbejdet med at skit-
sere og optegne et forslag, hvor intensionerne fra 
forundersøgelserne og byggeprogrammet om-
sættes til konkrete tegninger i plan, snit, facader 
og visualiseringer. 
Dette arbejde skal planlægges med en møderæk-
ke, således at bygherren løbende kan påvirke/
kommentere arbejdet. Sluttelig afleveres et dis-
positionsforslag, hvor funktioner og rumstørrel-
ser er tilpasset og godt illustreret.
Forslaget afleveres sammen med et viderebear-
bejdet budget baseret på erfarings- kvadratme-
terpriser.  
Dispositionsforslaget skal bruges til at fortsætte 
dialogen med Realdania og andre eventuelle bi-
dragsydere.
Hérefter er der to oplagte veje at fortsætte med 
projektets realisering, som beskrives nedenfor:

1. Tidligt udbud i Totalentreprise, 
projektering og projekttilpasnin-
ger i forhold til targetpris

I denne model er hovedfokus tidligt at få invol-
veret bydende totalentreprenører, der prissætter 
Dispositionsforslaget/Udbudsmaterialet, og som 
har frihed til at forudsætte projektet tilpasset de-
res tilbudspris. Prisen låses tidligt og indeholder 
færdigprojektering for ingeniør- og arkitektrådgiv-
ningen. Totalentreprenøren er i denne udbuds-
form projekteringsleder og ansvarlig for, at der 
opnås byggetilladelse og, at projekteret projekte-
res (planlægges til byggeri) og opføres/afleveres 
iht. aftalt tidsplan.
Projektændringer og tilkøb (besparelser) forhand-
les løbende med bygherren, der i totalentreprisen 
(typisk) vil være repræsenteret i processen af en 
ekstern bygherrerådgiver. 

Fordele og ulemper

Fordelen ved udbud i totalentreprise er, at man 
tidligt får synliggjort økonomien og får den udfø-
rende entreprenør til at tage ansvar for og styre 
projekteringen for at få det tilbudte udført inden-
for de tilbudte rammer. Kan enderne ikke nå sam-
men, kommer konsekvenserne heraf tidligt på 
bordet. 
Ulemperne kan være, at en totalentreprise kræ-
ver en vis størrelse for at modellen kan fungere 
med underrådgivere, projekterings- og byggele-
delse i totalentreprenørens regi. Projektet vurde-
res at være lille til en totalentreprise. Mindre loka-
le håndværksmestre kan ikke forventes at kunne 
løfte et ansvar som totalentreprenør, hvorfor man 
må forvente entreprenørfirmaer i ”mellem-stør-
relse-klassen”. 
NB: Vælges totalentreprisen, vil vi anbefale, at 
ERIK arkitekter hjælper med udarbejdelse af Ud-
budsmateriale, Bedømmelse af indkomne tilbud 
og fortsætter som bygherrerådgiver under pro-
jekteringen. 

2. Udbud i Hovedentreprise med 
targetpris og forhandling

I denne udbudsmodel projekteres byggeprojek-
tet før udbuddet. Projektforslagsfasen, som er 
den indledende projekteringsfase, afsluttes med 
en kalkulation, så man opnår overblik over øko-
nomien og beslutter/tilpasser ud fra dette, før 
der projekteres hovedprojekt. Hovedentrepre-
nøren regner sit tilbud ud fra udbudsmaterialets 
beskrivelser, tegninger, detaljer og (vejledende) 
udførselstidsplan. Det vil sige, at bygherren (med 
egne rådgivere) påtager sig ansvaret for projekte-
ringsfaserne projektforslag, Myndighedsprojekt 
og Hovedprojekt, og bygherren betaler derfor for 
projekteringen. 
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Fordele og ulemper

Fordelen ved udbud i hovedentreprise er, at en-
treprenøren slipper for egen projektering, pro-
jekteringsledelse og byggeledelse, hvilket letter 
entreprenørens ansvar, hvorfor mindre firmaer 
tilgodeses. Bygherren kan i et længere projek-
teringsforløb påvirke og tilpasse projektet, som i 
kvalitet, overflader, akustik, fleksibilitet, mm. vil 
være præcist beskrevet i udbudsmaterialet.
Ulempen ved udbud i hovedentreprise kan være, 
at den kræver en stærk bygherreorganisation, 
som har resurser til at følge projektets tilblivelse 
og økonomi til at betale for projekteringen. Efter 
licitation skal eventuelle budgetoverskridelser 
forhandles eller bespares for at overholde budge-
trammen. Og endelig skal EU-Udbudslovgivnin-
gens tærskelværdier overholdes, hvorfor rådgiv-
ningen skal opdeles – f.eks. mellem Kommune/
Realdania, arkitekt/ingeniør for at holde rådgivnin-
gen under tærskelværdierne.

NB: Vælges hovedentreprisen, vil vi anbefale, at 
ERIK arkitekter skitserer og projekterer forslaget 
i samarbejde med en lokal ingeniør, f.eks. Inge-
niørgruppen AS fra Varde, som skal projektere 
ingeniørfagene statik, vvs og el, og som kan fore-
stå byggeledelse under udførslen (tæt på bygge-
pladsen).  
  

Konklusion 

Efter at dispositionsforslaget er udarbejdet og 
tilpasset i forhold til støtte, input og krav fra de 
støttende, vil vi foreslå, at man genbesøger dis-
kussionen om udbudsstrategi af Ølgod Kulturhus. 
Lige nu er det meste stadig ”oppe i luften”, og 
der er – så vidt vi kan vurdere – ingen grund til at 
fastlægge sig på en bestemt udbudsform forelø-
bigt. Næste (lille) skridt er at igangsætte dispositi-
onsforslagets udarbejdelse.
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