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Projektet omfatter opførelse af arkitekttegnet motorikcenter, bibliotek og alders-
integreret institution ved Gram Fritidscenter. Motorikcentret er et bevægelsesmekka 
for børn med springgrav og motorikbane. Biblioteket kombineres med borgerservice. 
Daginstitutionen er indrettet med fleksible læringsrum.

Gram Skoles gamle gymnastiksal bygges om, således at den fremadrettet kan rumme 
Gram Fritidscenters nye motoriksal. Motoriksalen kommer til at indeholde en masse 
forskellige bevægelsestilbud og vil blive en aktiv del af Gram Fritidscenters 
Bevægelseslandskab.

I nordgavlen i motoriksalen opbygges en kæmpe labyrint, hvorfra børnene kan kigge 
op af Skrænten og følge med i aktiviteterne i resten af huset.

Bygningen der forbinder skolen og den kommende motoriksal med resten af Gram 
Fritidscenter kaldes for Skrænten. Det er en bygning, der i sin arkitektur alene fortæller 
historien om to institutioner, der forbindes via en stejl skrænt. På Skrænten er der 
mulighed for, at man i flere niveauer kan hoppe, klatre, svinge og springe vha. klatre-
vægge, trampoliner og fast track samt spring- og skumgrav.

Daginstitutionen er disponeret ud fra ønsket om størst mulig fleksibilitet, så alders-
mæssige udsving i sammensætningen af børnegrupperne kan håndteres. De store 
grupperum er organiseret to og to omkring fælles toiletområder, og der er i tilknytning 
til grupperummene disponeret med mindre rum til fordybelse, hvor børnene kan 
trække sig alene eller i mindre grupper. I hvert grupperum er det muligt at etablere 
hems, og fra alle grupperum er der direkte udgang til et stor overdækket 
terrasseområde.

Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S står for al det ingeniørmæssige inden for 
projektering af konstruktioner, anlæg, VVS, ventilation, indeklima og energi.
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Stadionvej, Gram
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Lars Peder Pedersen
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2017 -2018

Entrepriseform
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Dansk Halbyggeri A/S
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Entreprisesum 40 mio. kr.
Rådgiverhonorar 1 mio. kr.
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