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Potentialebeskrivelse - Arena og Haller 9.11. 2020 
 
UDKAST 
 

Potentialebeskrivelser 
I løbet af efteråret 2020 udarbejdes i et samarbejde mellem Aarhus United, Århus 
Håndbold, Idrætssamvirket Aarhus, Eliteidræt Aarhus og Kongelundens sekretariat en 
potentialebeskrivelse for Arena og Haller i Kongelunden.  
 
Potentialebeskrivelsen består af en gennemgang af de eksisterende forhold på Ceres Park, 
som brugernes foreninger benytter, samt brugernes ønsker til faciliteter f.eks input og 
ønsker til gentænkning af fremtidige rammer, og til fremtidigt samarbejde og ambitioner. 
Faciliteterne består af: Hal 1, Hal 2, Hal 3 (Team Danmark-Hal/Sporten Hus), og Hal 4, 
Ceres Arena, på Aarhus Stadion. Der undersøges et principielt scenarie for en 
transformation af de nuværende rammer i Arena, Hal 4, foreslået af de to 
håndboldklubber. Der beskrives ligeledes et scenarie for nytænkning af Ceres Arena, Hal 4 
ved Idrætssamvirket Aarhus og Eliteidræt Aarhus, se bilag Arena2020, samt et oplæg fra 
Eliteidræt Aarhus (EIA) til et nyt Sportens Hus 2.0, der omfatter faciliteterne i Sportens 
Hus og Hal 3 (Team Danmark-Hal/Sporten Hus). Se bilag, Sportens Hus 2.0 dialogskitse 
25.04.2019. Parallelt med potentialebeskrivelsen udarbejder EIA en vision for Eliteidræt i 
Aarhus i samarbejde med Team Danmark. Der er et overlap i dele af brugernes visioner 
for ønsker til nye faciliteter, som skal integreres i et endeligt projekt for fremtidens 
rammer for Arena og Haller ved Aarhus Stadion. 
 
Udviklingsgruppen for Arena og Haller har grænseflade mod projektet for et nyt 
fodboldstadion ved Aarhus Stadion og indgår derfor også i en samlet tænkning af de 
fremtidige nære omgivelser. 

 
 

 
Oversigtsfoto Ceres Park og Arena, Google. 
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Klubberne:  
Udviklingsgruppen for Arena og Haller består af idrætsforeningerne Aarhus United, Århus 
Håndbold, Eliteidræt Aarhus og Idrætssamvirket Aarhus som repræsenterer øvrige 
brugere på Aarhus Stadion: ASV Volleyball, Højbjerg Badminton, HEI Håndbold, Aarhus 
1900 Ældreidræt, AGF Håndbold, Ashihara Karate, Aarhus Badmintonklub, Team Aarhus 
Floorball, AGF Senior. 
 

Kort historik:  
Århus Håndbold: I 2001 blev fire lokale håndboldklubber VRI, Århus KFUM/Hasle, 
Brabrand IF og AGF enige om at gå sammen og skabe en eliteoverbygning. Et projekt, som 
skulle samle Aarhus og Østjylland håndboldmæssigt og løfte østjyske herrehåndbold til 
toppen af dansk herrehåndbold. Klubberne har stolte traditioner helt tilbage til 1960’erne, 
hvor byen kunne have op til 4 herrehåndboldhold i landets bedste række, hvilket har gjort 
Aarhus til Danmarks håndbold-hovedstad. 
 
Århus Håndbold har fra starten ønsket at have Ceres Arena som hjemmebane og hallen er 
derfor central i udviklingen af en lokal fanbase. Århus Håndbolds kampe overværes af i 
dag i gennemsnit af 1800 tilskuere, hvilket svarer til top 5 i Danmark.  
 
Aarhus United: Mads Winther leverer input 
 
Fonden Eliteidræt Aarhus (EIA) er en fond for elite- og talentudviklingsarbejde i Aarhus 
Kommune. EIA blev etableret i 2001, og har blandt andet til formål at løfte elitesporten i 
Aarhus Kommune til højt nationalt og internationalt niveau, videreudvikle arbejdet med at 
understøtte Team Danmark og specialforbundenes strategi for elitesporten, samt yde 
økonomisk støtte til de klubber, som arbejder seriøst med at udvikle deres 
elitesportsudøvere med base i Aarhus. EIA etablerede i 2005 ESAA – Elite Sports Akademi 
Aarhus på baggrund af den kommunale satsning på talentområdet. ESAA arbejder med at 
optimere rammerne indenfor skolegang og træning for talentudøvere i Aarhus. 
 
EIA administrerer ESAA-Kollegiet på Ceres Park, som tilbyder 28 enkeltværelser til talent- 
og elitesportsudøvere samt Sportens Hus med styrketræningslokalet, cardiolokale samt 
DIF/TD’s kontorlokaler. 
 
Idrætssamvirket Aarhus er en paraply- og interesseorganisation for de aarhusianske 
idrætsforeninger. Idrætssamvirket arbejder for at bedre vilkårene for den aarhusianske 
idræt. En række af brugerne fra Idrætssamvirket Aarhus er mindre klubber uden videre 
tilknytning til Aarhus Stadion, men stadig en del af det daglige foreningsliv, der udspiller 
sig på Aarhus Stadion. 
 
Idrætssamvirket blev dannet i 1970, men har rødder tilbage til 1889, hvor 10 
idrætsforeninger stiftede SIKA, Samvirkende Idrætsklubber i Aarhus. 
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Blandt stifterne var stadig kendte klubber som Aarhus Gymnastikforening, Aarhus Roklub, 
Athletklub Aarhus, Aarhus Idræts-Club Fremad.  
 
 
 
 
De fysiske rammer 
Generelt er brugerne enige om, at der er brugbare faciliteter for dem i Ceres Arena, men 
at de øvrige faciliteter trænger til vedligehold og at hallerne skal gentænkes i forhold til 
logistik og tilkørsel. Der efterlyses også rammer, som understøtter muligheder for møder 
mellem organisationerne i dagligdagen, for fællesskab, liv og samarbejde mellem 
brugerne.  
 
Desuden efterspørges konkrete tiltag som gør det mere smidigt at afholde parallelle 
arrangementer og øger halkapacitet og rammer for flere foreningsaktiviteter.  Aflysninger 
af træningstider i forbindelse med events på stadion er en udfordring og flere af brugerne 
efterlyser større autonomi og tilknytning i forhold til de fysiske rammer. 
 

Nuværende forhold og fysiske rammer 
Hal 1.  – Betonhal fra 1947 med adgang fra Søjlehallen. Benyttes f.eks. til træning og 
kampe af Aarhus United og AGF håndbold. Omklædning, VIP-lokale ombygget til 
møde/behandling benyttes til samling og taktik og af Aarhus United ved kampe, 
Lagerrum. 
 
Hal 2 – Træhal fra 1920 med adgang fra Søjlehallen. Benyttes især til volley ball. 
Indeholder køkkenfaciliteter. 
 
 

 
Plantegning, ej målfast, Hal 1 og 2, stueplan 
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Hal 3 – Team Danmark hallen opført 1992. Bygningen er rammen for EIA og Team 
Danmark og benyttes desuden til en ugentlig træning af Aarhus United, ved aflysning af 
træningstider og indeholder ESAA-kollegieboliger, faciliteter for styrke/fitness. 
 

 
Plantegning, ej målfast, TeamDanmarkhallen, Hal 3 stueplan 
 

 
Hal 4 – Ceres Arena. Opført 2004. Idrætsarena med tilhørende administrationsområde og 
VIP. Benyttes især til træning og kamp af Århus Håndbold, opvisning og events. Halgulvet 
ligger under terræn med tilkørsel via rampe øst for bygningen. 
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Plantegning, ej målfast, Arena, Hal 4 stueplan 
 
Kontorområde i Arena – Her sidder en blanding af idrætsforeninger, blandt andet 
gruppens brugere, samt private erhvervsdrivende f.eks psykologer, fysioterapeuter mm. I 
stueetagen findes cafe som åbnes ved f.eks. VIP-arrangementer samt lokaler, 11 og 21, 
som benyttes til større møder og VIP.  
 
Idrætssamvirket Aarhus’ brugere og foreningsidrætten benytter alle haller, det tidligere 
VIP-område i Hal 1 og mødefaciliteter i Arena – Hal 4. 
Aarhus United har desuden ugentlige træningstider i Vibyhallen og ved aflysning af 
træningstider i hallerne ved events på stadion benytter brugerne andre halfaciliteter i 
Aarhus og Østjylland. 
 

Arealer nuværende anlæg 
Hal 1.  Ca 950 m² 
Hal 2. Ca 650 m² 
Hal 3. Ca 2600 m²  
Hal 4 ca 9500 m² 
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Antal brugere og frekvens i brug af faciliteter 
I PWC-rapporten udarbejdet april 2019 kortlægges belægningsgraden af hal 1, 2 og 3 og 
Ceres Arena. Det fremgår at den højeste belægningsgrad er for hal 1 på 82% og den 
laveste på hal 3 på 76 %. Det forklares at: ”Brugen af Sportens Hus samt 
kollegiefaciliteterne sker primært via Team Danmark og Eliteidræt Aarhus, hvorfor 
forpagter (AGF A/S) har meget begrænset indflydelse på udnyttelsen af disse faciliteter. ” 
og at ”Ceres Arena har en forholdsvis lav belægning (~ 41%), da denne primært anvendes 
af Aarhus Håndbold og til kommercielle events, men ikke af foreninger.” PWC – Aarhus 
Kommune – Evaluering af forpagtningsaftale vedrørende Ceres Park og Arena, 23.april 
2019, side 18. 
 

 

 
PWC – Aarhus Kommune – Evaluering af forpagtningsaftale vedrørende Ceres Park og Arena, 23.april 2019, 
side 18.  

 
I rapporten opgøres gæster på Ceres Park og Arena: ”Andre typer af gæster relaterer sig 
primært til håndboldkampe eller anden sport. Af grafen fremgår det, at langt størstedelen 
af gæsterne relaterer sig til idrætsmæssige aktiviteter.” 
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PWC – Aarhus Kommune – Evaluering af forpagtningsaftale vedrørende Ceres Park og Arena, 23.april 2019, 
side 19. 

 
Antal ansatte/frivillige 
Århus Håndbold: 20 ansatte og + 50 frivillige 
Aarhus United: 24 ansatte og + 40 frivillige  
Eliteidræt Aarhus: 8 ansatte + 50 timelønnede 
Idrætssamvirket i Aarhus: fire ansatte og syv frivillige bestyrelsesmedlemmer 

 
Uhensigtsmæssige eksisterende arealer eller sammenhænge 
Udearealer: For halfaciliteterne bemærkes det, at der bør skabes bedre synlighed til 
forenings- og elitesportsaktiviteter og bedre forbindelse til udearealer. Arena og Haller er i 
dag et meget lukket anlæg med plads til forbedring af skiltning og til øget forbindelse til 
udearealerne ved stadion.  
 
VIP: Brugerne, særligt håndboldklubberne, oplever utilstrækkelige VIP-facilitet til events 
og spisning ved kampe. VIP-faciliteterne i Hal 1 er i dag ombygget til 
behandling/skolemøder og fungerer ikke længere som VIP-facilitet. Brugerne lejer sig 
derfor ind i VIP-områderne på Ceres Park, eller benytter lokale 11 og 21 i Arena på de 
øverste etager eller cafeområdet i stuen i Arena-Hal 4, som ikke har et fuldt fungerende 
køkken og derfor betjenes fra køkkenfaciliteterne ved Hal 2.  
 
Sportens Hus og Hal 3:  
Hele komplekset er bygget af flere omgange. Det betyder, at der ikke er en 
sammenhængende infrastruktur. Bygningerne er fra 1992 og forefindes i 5 forskellige 
plateauer. Samtidigt er der hverken en koordineret fælles indgang eller mulighed for 
handicap adgang. Komplekset er ikke blevet vedligeholdt og fremstår slidt og misligholdt. 
Omvendt er der mange muligheder for at udvikle og bringe stedet tilbage til det, det blev 
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etableret til. Nemlig et træningsted for elite- og talentudvikling. Et område der kan blive 
til et verdensklasse sted. 
 
 
Arena - Hal 4: Indgangsområdet og foyerarealet omkring hallen er tænkt til store events 
og opleves som døde arealer til dagligt. Selve hallen beskrives af brugerne som en god hal, 
der bruges til kampe, events og opvisninger, men også en hal som ikke længere matcher 
de kommercielle krav, der har udviklet sig for idrætsforeningerne siden opførelsen i 2004. 
Halgulvet ligger under terræn med uhensigtsmæssig tilkørsel via udendørs rampe. 
Håndboldklubberne foreslår en ombygning af Arena, så hallen kan opdeles og benyttes til 
daglig træning og så halgulvet kommer til at ligge i terræn, for bedre tilkørsel og logistik. 
Rampen er meget stejl og i realiteten bruges den ikke.  
 
Kontorområdet i Arena - Hal 4: Brugerne kommenterer at foreningerne sidder i 
kontorlokaler uden adgang til separate mødelokaler, med dårligt indeklima og uden 
rammer for fællesskab. De efterlyser muligheder for uformelle møder og fælles spisning i 
dagligdagen mellem foreninger og organisationer. 
 
Parkering: Meget få cykelparkeringspladser i området generelt. 
 

 

 
Ankomstplads ved Ceres Arena – Hal 4, Foto: Kongelundens Sekretariat 

 
Ønsker til nye faciliteter  
EIA, håndbold og de øvrige idrætsbrugere af Arena og Haller ønsker at bidrage med input 
til en lokalforankret fortælling om sportsforeningernes og talent- og eliteidrættens særlige 
DNA i Kongelundens projekt. Brugerne ønsker en nytænkning af deres faciliteter, så det 
bliver muligt at åbne sig mod byen og dermed skabe et åbent og synligt samlingssted for 
idrætsmiljø i Aarhus. 
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Hal 3 TeamDanmarkhallen, Foto: Kongelundens Sekretariat 

 
 
Sportens Hus 2.0. EIA har en ambition udvikling af et Sportens Hus 2.0, Team Danmarks 
Innovationscenter, i nuværende Hal 3 og Sportens Hus, som omdrejningspunkt i visionen 
om Aarhus som det bedste sted i verden at dyrke talent- og elitesport. 
 
En gentænkning af rammerne for talent og elitetræningsmiljø i et nyt Sportens Hus skal 
være omdrejningspunkt for denne vision og skal sikre de bedst mulige rammer for talent- 
og elitesportsmiljøerne både lokalt og regionalt. EIA har ambitioner om at Aarhus i tæt 
samarbejde med Team Danmark og de øvrige samarbejdspartnere, skal skabe et miljø, hvor 
forskning, præstationsoptimering, behandling, sparring, testning, træningslejre, 
vidensdeling mm. kan spille sammen med den daglige træning og udvikle udøvere til 
allerhøjeste internationale niveau. Sportens Hus skal desuden være centrum for Team 
Danmarks Innovationscenter i Aarhus, og derigennem være regional motor for udviklingen 
af talent- og elitesporten med tætte forbindelser til klubber, forbund, elitekommuner, 
trænere og udøvere. Med de nye planer for Sportens Hus får talent- og elitesporten et 
helstøbt setup, der bliver en stærk og innovativ medspiller for udøvernes drømme om at 
opnå sportens absolutte verdenstop. 

 
Nye sportslige og fysiske tiltag  
Som led i udviklingen af Sportens Hus 2.0 skal der fokuseres på at skabe et dynamisk og 
operationelt fysisk miljø, hvor træning er i højsædet, og hvor rammer og muligheder i 
hverdagen skal tilpasses udøvernes og klubbernes ønsker og behov. Med dette 
udgangspunkt foreslås følgende tiltag for at optimere rammerne yderligere:  

- Renovering af kollegieværelser på 2. sal, til benyttelse af klubber og forbund i 
forbindelse med træningslejre. 
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- Renovering af 1. sal på det nuværende ESAA-kollegie, til kontorlokaler, 
videolokale, taktiklokale mm.  

- ESAA-kollegiet nedlægges og sportskollegiebeboere samles i stedet på AASKO 
kollegiet ved Dalgas Avenue 8.  

- Flytning af kampsportslokalet til den nuværende aktivitetssal i Sportens Hus  
- Etablering af foredragsrum/konferencerum i det nuværende kampsportslokale  
- Etablering af tagterrasse/træningsterrasse oven på Team Danmark 

hallen/nuværende kollegie.  
- Etablering af nyt eller udvikling af eksisterende styrketræningslokale / The Power 

House.  
- Nyt indgangsparti ved den nuværende glasindgang  
- Åbning i facade fra nuværende kollegiegang ind til TD-hal på både 1 og 2. sal for 

synlighed af aktiviteter. 
- Permanent adgangsvej mellem bygningerne (via Team Danmark hallen) 

 
Se bilag, Sportens Hus 2.0 dialogskitse 25.04.2019 
 
Baseret på tidligere skøn anslås en ombygning af TeamDanmark-bygningen, som 
beskrevet i visionen for Sportens Hus 2.0 at koster 20-30 mio. kr 
 
 
 
Arena 2020: Idrætssamvirket Aarhus leverer tekst her, som opsummerer Arena2020. Hvis I 
til visionen har fået lavet et økonomisk skøn, vil det være godt at få med. Jeg indsætter 
udklip fra bilaget. 
 
 
 
Ceres Arena – Hal 4: Håndboldklubberne foreslår en forbedring af forholdene i Hal 4, så 
rammerne bliver mere funktionelle for klubbernes daglige træning og kampe. 
Såfremt en gennemgribende renovering af hal 4 i en tilpasset udgave ikke lader sig gøre, 
er det Aarhus United’s klare ønske, at Stadionhallen renoveres. Dette scenarie er tidligere 
beskrevet af Aarhus United i fremsendt materiale. 
 
Forslag til ombygning af Hal 4: 
Det nuværende halgulv hæves til stueniveau. Gulvet i hallen gøres fleksibel og 
multifunktionel og kan således bruges både til træning, events og kamp, både daglige 
idrætsevents, men også store internationale arrangementer. Det kunne eventuelt 
overvejes at etablere mulighed for isbane. Inload og tilkørsel ombygges så det foregår fra 
terræn. 
 
I den ombyggede hal vil der være potentiale for at gulvet kunne rumme 2-3 fulde 
håndboldbaner. De ekstra baner vil kunne afhjælpe en enorm underkapacitet i midtbyen. 
Den midterste bane vil kunne være ”Center Court” og der vil kunne afvikles samtidig 
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træning i dagtimerne. Der ønskes fleksible forhold med mobile tribuner, så der kan 
etableres en løsning med kun én bane i hallen – til større events, ligakampe og 
internationale events. 
 
Loftshøjden i hallen hæves så alle internationale krav kan overholdes. 
I ombygningen kan der indtænkes øget publikumskapacitet, som muligvis vil kræve en 
udvidelse mod Væddeløbsbanen mod syd eller mod kontorerne mod nord. 
 
I foyerområdet forslår håndboldklubberne, at der kan skabes et levende miljø mellem 
klubber, besøgende og brugere med f.eks. cafe og salgsboder. 
 

 
                Nuværende hal            Scenarier for ny tilkørsel og opdeling 
 
Plandiagram for mulig gentænkning og opdeling af Arena – Hal 4. Kongelundens Sekretariat. 
 
 

 
Snitdiagram for mulig gentænkning og tilkørsel til Arena – Hal 4. Kongelundens Sekretariat. 
 
Under det beskrevne gulvniveau i terræn foreslår håndboldklubberne, at der i det 
underliggende område på ca +5000 m2 kunne etableres sekundære servicerum og 
klublokaler som f.eks: 

• Styrketræning 

• Højderum 

• Behandlingsklinikker 

• Træningsfaciliteter for alle mindre idrætter 

• Klublokaler 

• Mødelokaler – fleksible så et større lokale vil kunne etableres. 

• Omklædnings faciliteter for byens borgere der benytter Kongelunden til udøvelse af deres 
ikke foreningsidræt. 
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Kontorområdet i Ceres Arena - Hal 4: Kontorfaciliteterne og mødelokaler opgraderes til 
nutidig standard for AV. Faciliteter der understøtter et fælles liv i huset og samarbejde 
mellem idrætsorganisationerne i dagligdagen og giver bedre muligheder for uformelle 
møder mellem idrætsaktørerne. 
 
Baseret på referenceprojekter anslås en ombygning af Hal 4 med nyt gulv i niveau med 
terræn at koster xxxx kr 
 
 
Omklædning ved haller: Generel forbedring af omklædningsfaciliteter ved hallerne, så det 
afspejler klubbernes ambitioner. 
 
 
Generelt for VIP: Det ønskes at VIP-faciliteterne gennemtænkes, så de både 
praktisk og visuelt kan matche nutidens krav og ønsker. Samtidig laves der 
faciliteter så man under godkendte forhold kan tilberede og anrette mad og 
anden forplejning i forbindelse med anvendelse af VIP-lokalerne. Køkken og 
Cafe i stue-niveau udbygges så de kan rumme og danne rammer for et rigt 
foreningsliv. Mads Winther, du havde kommentarer til dette afsnit. Er det 
blevet skrevet om? 
 
 
Udearealer: Der ønskes uformelle, tilgængelige og rekreative idrætstilbud i nærområdet 
ved stadion, som er i tråd med elite- og foreningslivet på stadion og som inspirerer og 
inviterer besøgende i området ind. F.eks foreslås følgende faciliteter på udearealerne: 
MTB-vaskestation, støttepunkter for vandrelaug, foreningssport, uorganiserede 
motionister og besøgende i området, paddletennis eller multibane og opgradering af 
caféområde, så det kunne åbnes mod besøgende i området. Bedre markering af faciliteter 
og indgange, så området bliver mere åbent og tilgængeligt. 
 
 
 
Opsummering 
Brugerne i udviklingsgruppen for Arena og Haller ønsker en nytænkning og renovering af 
de fysiske rammer på Aarhus Stadion, så de i fremtiden afspejler og synliggør idrættens 
ambitioner, ildsjælenes arbejdsindsats og organisationernes sammenhængskraft for 
borgerne i Aarhus. Idrættens tilstedeværelse i Kongelunden Aarhus, både foreningerne, 
talentudviklingen og elitetræningen, er en styrke, der i højere grad kan åbne sig mod byen 
og skabe et åbent og inspirerende idrætsmiljø for Aarhus. 


