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INTRODUKTION
Lydum Mølle er en gammel vandmølle, der siden 1903 har været anvendt til strømproduktion til det lokale samfund omkring møllen.
Der har været kornvandmølle på stedet siden
1300-tallet. Den eksisterende møllebygning er
opført 1860.

eksisterende bolig
udenfor projekt

Det hvide lys kom til byen
I perioden 1897 - 1932 indrettedes ialt 69 danske elektricitetsværker i eksisterende kornvandmøller. Et af dem var Lydum Mølle.
I 1903 indrettede den daværende møller
Thune Hansen et elektricitetsværk i møllebygningerne med hjælp fra eksperter fra Askov
Højskole, som havde udviklet teknikkerne.
Elektriciteten forsynede i første omgang selve
møllen og lyset blev første gang tændt til et
bryllup i 1903. Senere udvidedes produktionen og anlægget af flere omgange således at
møllen kom til at forsyne lokalsamfundet omkring møllen med elektricitet.

foderstoflager

nedrevne
bygninger

elværk

stuehus

Luftfoto af Lydum Mølle, set fra vest. ca. 1955 - 1960.

Familieforetagende
Lydum Mølle har i mere end hundrede år været i familien Jakobsens eje, drift og varetægt.
De drev møllen i perioden 1917-2004, hvor
den blev overtaget af Foreningen Lydum Mølle med det formål at bevare og videreføre stedets kvaliteter og bevaringsværdier i form af
et lokalt oplevelsescenter.

Lydum Mølle

Stedet og fremtiden
Stedet er en kulturperle i flere henseender.
Med historien som vandmølle mange hundrede år tilbage, som demonstrationsanlæg
for strømproduktion i starten af industrialiseringen og som et rekreativt område for herboende og turister.
Formålet med dette dispositionsforslag er at
belyse møllens kvaliteter og problemstillinger
og opstille nogle scenarier for den fysiske videreførelse af møllens bevaringsværdier.

Familien Jakobsen fotograferet foran stuehuset

Oversigt over vanddrevne elværker i Danmark
1890 - 1940. Lydum Mølle markeret. Illustration fra
“Vanddrevne elværker i Danmark 1890-1940, Skov
og Naturstyrelsen,2000.
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introduktion

HISTORISK UDVIKLING

Lydum Vandmølle formentlig i slutningen af 1700
tallet. Møllen drives tilsyneladende af et stort underfaldshjul og facaderne består primært af bindingsværk
og stråtag. Det er ikke usandsynligt, at den nuværende
mølle er bygget oven på fundamenterne på den gamle
mølle, der ses på tegningen.

Lydum Mølle fra omkring 1917. Møllebygning og stuehus er grundmurede. Taget er beklædt med pandeplader. Møllens facade mod åen synes at have undergået
en eller flere ombygninger.
Dynamoen er på dette tidspunkt placeret i møllebygningen. Møllebygningen havde kælder , forhøjet stueplan og loftrum. Stuehuset har to skorstene, bliktag og
hvidmalede vinduer med to rammer og opsprosning.
Møllesøen fremstår større end i dag.

Lydum Mølle efter 1920. Der er bygget et nyt turbinehus på den anden side af åen. En del af stuehuset blev
inddraget til foderstof og der blev opført en læsserampe
under et halvtag i hjørnet mellem turbine og stuehus.
Stuehusets ene skorsten er i den forbindelse flyttet mod
nord. Turbinehuset er beklædt med tagpap pg halvtaget med pandeplader.

Ca. 1930 Turbinehus, foderstof og stuehus. En ny front
og rampe til foderstoffen er opført. Kælderen i turbinebygningen er nedlagt og et nyt portparti er isat. Stuehuset har fået isat nye vinduer.

I perioden mellem 1930 og 1950 blev anlægget udvidet
med endnu et par bygninger mod syd.

Lydum Mølle er på dette tidspunkt fuldt udbygget.
Møllebygningen og foderstoffen er udvidet. Møllehusets tag er forsynet med to trekantede kviste. I hjørnet
mellem sidebygningen og møllehuset er der opført en
påbygning med ensidig taghældning.

Efter 1950 - Turbinebygningen er blevet forlænget med
et par fag pg der er monteret et par kviste i taget. Foderstoffen er blevet udvidet og taget på både stuehus og
turbine- bygninger udskiftet med eternitplader.

Møllen set fra sydøst. 2005

Kilde:
Bygningskulturelt råd: ‘Lydum Mølle. Redegørelse
vedrørende Lydum Mølles bygninger, anvendelse og
tilstand.’

4

LANDSKAB

Lydum by

KARAKTER OG HISTORIE

mvej
Lydu

NORD

Lydum Mølle har fungeret som Kornvandmølle siden 1300 tallet og dens beliggenhed
har hænger uløseligt sammen med landskabet. Derfor er en analyse af Lydum Mølles
sammenhæng med landskabet en vigtig del i
sikringen af bevaringsværdierne på stedet for
eftertiden.

Kirke

Lydum Mølle ligger for foden af bakken ved
energikilden Lydum Å. På den måde ligger
møllen ligger lige i skellet mellem det flade
englandskab og de gode markjorder som rejser sig mod nord.
Lydum
Mølle

Lidt oppe på bakken ligger Lydum by og kirke
langs Lydumvej med udsigt over landskabet.

I nyere tid har Lydum by udviklet sig omkring
Lydumvej ved kirken, og møllen er vokset sammen med Lydum by langs Åvej. Man kan dog
stadig køre ad Hekkenfeldtvej og opleve den
gamle forbindelse mellem gårdene på kanten
af landskabet.
kirke

nyere huse

ldtvej

Åve
j

Tidligere lå Lydum Mølle fritliggende i landskabet og områdets gårde som perler på en
snor langs Hekkenfeldtvej med let adgang
til både marker og enge. Oppe på bakken lå
kirken helt fritliggende som et pejlemærke i
landskabet.

Hekkenfe

Kvo
ng
Lydum Mølle

eng / marker

vej

Beliggenhedsplan , mål ca.1:5000
Oplevet snit i landskabet

Panorama af landskabet omkrong Lydum Mølle. Set fra engene syd for møllen.
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landskab

ANALYSE - LAND / BY
På et gammelt maleri fra 1700-tallet ser man
Lydum Mølles beliggenhed i landskabet. Møllen ligger fritliggende i landskabet for foden af
bakken, hvor kirken ses i baggrunden.

NORD

kirke

Dette stærke billede kan stadig opfattes i dag
når man kommer fra ankommer fra syd selvom byen, kirken og Møllen i dag reelt er vokset
sammen. Lydum Mølle ligger for foden af bakken i det åbne landskab med kirken i baggrunden på toppen af bakken. Lydum by ligger fra
denne vinkel gemt bag beplantning.

En fortælling om landskabet
Lydum Mølles karakter hænger uløseligt sammen med kulturlandskabet som Møllen har
udnyttet siden 1300 tallet.
Et besøg på Lydum Mølle bliver således til en
fortælling om kulturlandskabet. Kvaliteterne
og bevaringsværdierne i landskabet bør derfor
nøje indgå i den bevaringen af Lydum Mølle
som kulturmiljø og historisk bygningsanlæg.

Maleri af Lydum Mølle fra 1700-tallet set fra syd.

kig fra syd mod Lydum Mølle
med kirken i baggrunden

B

kig fra Åvej mod Lydum Mølle

C

kig fra gårdspladsen mod Lydum
Kirke

D

Udsigt fra “havnen” mod sydøst

E

kig fra “havnen” mod sydvest

C

Anlægget
Når man ankommer til anlægget oplever man
ligeledes den landskabelige placering meget
stærkt fra den gamle gårdsplads (standpunkt
D) og den nye ”havn” (standpunkt E)m hvor
man har en panoramaudsigt over åen og de
flade enge.
Kigger man mod nord har man et flot kig til
markerne og kirken på toppen af bakken.

A

E

D

B

A
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ANLÆG
Åve
j

NORD

Bygningsanlægget på Lydum Mølle består i
dag af et mindre antal bygninger end da møllen var på sit højeste i 50’erne. Det eksisterende bygningsanlæg og omgivelser fortæller i
sin sammensatte karakter dog stadig om den
udvikling, som har udspillet sig på stedet.

21
17
græs

Gårdspladsen
Man ankommer fra vest ad Lydumvej. Som det
første møder man aftægtsboligen til møllen i
form af en tidstypisk. Herefter møder man det
sammensatte mølleanlæg med haven på den
ene side og gårdspladsen på den anden side.
Gårdspladsen spænder ud mellem møllebygningerne mod vest og det andet gamle stuehus mod øst. Gårdspladsen var tidligere lukket af bygninger mod nord, men disse er i dag
nedrevet. Mod nord er der derfor kik til kirken,
villaerne langs Åvej og de åbne marker.

forplads

prydhave

10
spor af
nedrevet
bygning
Stuehus

have

Foderstofbygning

Gårdspladsen er smukt belagt med piksten og
danner sammen med bygningerne og udsigten rammen om et stemningsfuldt sted, hvor
man fornemmer historiens vingesus.
Haven og Havnen
Vest for møllebygningerne findes haven, som
fremstår som en prydhave. Sydvest for møllebygningerne er der som første etape af
omdannelsen på stedet anlagt ”Havnen” - et
anløbssted for kanoer med tilhørende overdækket terrasse. Også her har man en unik udsigt ud over åen og landskabet.

25

gårdsplads

Mod syd åbner sig en fantastisk panoramaudsigt ud over åen og de flade enge.

terrasse

‘havnen’

nyttehave

Møllebygning

ds

bspla

anlø

Turbinebygninger

e

mol

bro
slæbested

‘møllesø’

Å

‘øen’

projektgrænse

7

ANALYSER
BEPLANTNING OG RUM

anlæg

KIG TIL ANLÆGGET

KIG FRA GRUNDEN

C

B

A

Lydum Mølles specielle beliggenhed og udformningen af anlægget gør tilsammen at der dannes en række karakterfulde
rum. De enkelte rums karakter bør bearbejdes således at de
hver for sig bidrager positivt til anlæggets karakter og afspejler
de forskellige funktioner, der har knyttet sig til driften af møllen.
De væsentligste rum :
Ankomsten, Lydumvej
”Forplads”
Gårdspladsen
Haven
”Havnen”

Som nævnt i landskabsanalysen giver den landskabelige placering en række vigtige kik til anlægget, som er vigtige at fastholde af hensyn til bevaringen af anlæggets karakter.
A:

Kik fra Åvej til åen, ”havnen” og bygninger.

B:

Kik fra Åvej gennem have til Møllebygning og aktiviteterne på ”havnen”.

C:

Kik fra indkørsel til gådsplads og gavl på stuehus.

Ligesom kikkene til anlægget er også kikkene fra anlægget vigtige for fastholdelsen af hele anlæggets karakter.
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3. delprojekt - haven:
- prydhave
- nyttehave

VISIONEN

21
17

Foreningen Lydum Mølle har til formål at bevare Lydum Mølles kvaliteter og videreføre
stedet som et levende oplevelsescenter således at :

græs

nedrevet
bygning

Åvej

- lokale fra Blaabjerg og opland har en fælles interesse i eller aktivitet med at drive et
gammelt elværk.

prydhave

forplads

- besøgende har mulighed for at mærke livet/
dagligdagen på et jævnstrømsværk i den
stand, den havde i 1970’erne.

nedrevet
bygning

- skoleelever og andre kan bruge stedet som
”lejrskole”, hvor eleverne lærer om brugen af
naturens kræfter/vandet til at producere noget så selvfølgeligt som strøm.

have

gårdsplads

- cykelcampister kan bruge ”Øen” som primitiv lejrplads, med mulighed for at lade gløderne stige til vejrs langt ud på aftenen og
overnatte i det fri i shelters.

foderstof
terrasse

- alle har mulighed for at bruge stedet som
udgangspunkt for en oplevelse af den smukke strækning langs Lydum Å i en lejet eller
medbragt kano.
Visionskatalog
Foreningen har formuleret et visionskatalog
med en række delprojekter, som metode for
at omdanne Lydum Mølle til et levende oplevelsescenter for lokale borgere og besøgende
udefra.
Delprojekterne er :
1 Naturgenopretning
2 Primitiv lejrplads
3 Haven
4 Havnen
5 Stuehus
6 Foderstoflageret
7 Elværk

stuehus

nyttehave

‘havnen’
anløbsplads

elværk

slæbested

1. delprojekt naturgenopretning
Å

4. delprojekt - ‘havnen’:
- slæbested
- mole
- amløbsplads
- terrasse m. grill
2. delprojekt - lejrplads
- teltplads
- shelters
- stier
- terrasse m. grill

6. delprojekt foderstof-lageret:
Stueetage:
- traktørsted (kaffe / kage)
- bespisning 40 personer
(lejrskole)
1. sal:
- fleksibelt rum
- soverum 40 personer
- opholdsrum
- undervisning
- udstilling
- toilet / bad

‘møllesø’

mole

bro

5. delproje kt - stuehus:
Stueetage:
- kontor: butik (souvenirs)
- stue: spisested
- køkken: industrikøkken
(bespisning 40 personer)
- bryggers
- værelse: personalerum
- toilet
1. sal:
- værelser (lærer + udlejning
/ B&B)
- toilet / bad

‘øen’

7. delprojekt - elværk:
kontrolrum:
- lille rum fjernes
- motor genskabes
- udstilling
- turbinerum (renovering)
- motorrum (renovering)
- eksperimentarium
- værksted:
værksted for ældre
- fåreskjul: frokostrum

Kilde:
Lydum Mølle - Visionskatalog,
Foreningen Lydum Mølle,
november 2004.
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anlæg

KONKLUSION
PÅ ANALYSER
For at understøtte bevaringsværdierne og
kvaliteterne på både landskabs- og anlægsniveau er der en række indsatsområder, som
er afgørende i den videre bearbejdning af anlæggets som helhed. Afgørende for en god
balancegang mellem hensynet til anlæggets
videreførelse med nye funktioner og anlæggets bevaringsværdier.

Haven
Et stemningsfuldt rum som fortæller historien
om at stedet også fungerede som hjem for en
familie. Det kan med lidt bearbejdning blive et
flot supplement til anlæggets øvrige rum.
”Havnen”
Flot rekreativt areal med udsigt til landskabet.

nedrevet
bygning
Rumlige afgrænsninger af forplads /
ankomst gårdsplads
10

Åve
j

forplads

Indkørslen
Det kunne overvejes at bearbejde indkørslen
for evt. at adskille ankomsten til aftægtsboligen og ankomsten til selve Møllen.

Gårdspladsen
Et af anlæggets mest karakterfulde rum. Det
anbefales at der etableres en afgrænsning
mod nord og en bearbejdning af overgangen
til naboen mod vest. Ligeledes kunne man bearbejde overgangen til møllesøen til en mere
menneskeskabt overgang i stil med havnen.
På den måde ville der skabes en bedre kontakt
til vandet og en klar forskel mellem mølleanlægget på den ene side af åen og naturen på
den anden.

17

prydhave

Ankomsten, Lydumvej
Markerer flot overgangen mellem det åbne
landskab og byen Lydum som en port med
beplantning. Der bør sikres en god udsigt fra
broen til mølleanlægget.

”Forplads”
Ved gavlen af stuehuset dannes en lille plads,
som er vigtig i den fremtidige omdannelse.
Forholdet til aftægtsboligen og den manglende afgrænsning mod øst bør bearbejdes

21

Ankomst situation adskilles
evt. fra aftægtsbolig

Have:
- lave klar afslutning mod
bygningsanlæg

nedrevet
bygning

stuehus
have

25

gårdsplads

Beplantning:
- sikre kik til møllebygning
og havn fra bro
- lukke mod have

foderstof
Evt. fremtidig afslutning /
adskillelse til nabo så der
skabes privatzone
for an nabobygningen

terrasse
‘havnen’

nyttehave

anløbsplads

elværk
Eventuelt bearbejdning
af gårdspladsens
afslutning mod Møllesøen

mole

bro
slæbested

‘møllesø’

Å

Eventuelt adskille shelters
fra historisk anlæg

‘øen’

”Øen”
For at sikre en klar adskillelse mellem det historiske bygningsanlæg og nye funktioner kunne
det overvejes at flytte shelters længere ud på
øen så udsigten til landskabet styrkes og shelterbygningen opfattes som et selvstændigt
element, der hører til landskabet.
10

SKITSEFORSLAG
SITUATIONSPLAN
Hovedintentionen i omdisponeringen af situationsplanen er at skabe et velafgrænset anlæg hvor
de historiske møllebygninger er omdrejningspunkt i anlægget og er synlige fra både landskabet
og ankomsten fra Åvej.

Principskitse af anlægget set fra landskabet, hvor anlægget efter etablering af en ny afgrænsende beplantning opleves som et selvstændigt og uforstyrret element i landskabet.

A

B
D

B
C

A
E

C
Afgrænsningen af anlægget sker ved at etablere en ny grøn afskærmende
beplantning mod nord. På den måde kommer de historiske bygninger til at
ligge som centrum i en grøn ”lomme” der åbner sig ud mod det flade landskab.
Stemningen på stedet dikteres på denne måde af de historiske møllebygninger,
som frigør sig fra de omkringliggende bygninger, som i dag ikke længere er en
aktiv del af komplekset.

Oplevelsen af de historiske bygninger som centrum i det grønne rum understøttes ved en oprydning i den eksisterende beplantning i haven, så den kun
består af lave beplantninger og græsflader. På den måde optimeres synligheden af anlægget fra Åvej så aktiviteterne på stedet er synlige og ankomsten
entydig.
De væsentligste kik :
A: Visuel kontakt til møllebygningerne fra vejen.
B: Kik til landskabet fra gårdspladsen.
C: Kik til kirken fra “Øen”

Inden for den nye rumlige afgrænsning af anlægget bevares og forstærkes
de eksisterende interne rum i anlægget. Disse rum defineres af bygninger og
lave beplantninger. Således byder anlægget på en række rumlige oplevelser af
meget forskellig karakter.
De væsentligste rum :
A:
Ankomsten, Åvej.
B:
”Forplads”
C:
Gårdspladsen
D:
Haven
E:
”Havnen”

11

Åve
j

NORD

SITUATIONSPLAN

21

17

Der etableres en ny grøn beplantning mod nord, som
sammen med læbæltet mod vest ”indrammer” det
historiske anlæg og visuelt isolerer det fra nabobygningerne.

forplads

ankomst/
parkering

Den eksisterende beplantning indenfor den nye beplantning reduceres til lave hække og enkeltstående
træer for at forstærke kiggene til møllebygningerne.

græs

10
forplads

Ankomsten til anlægget tager udgangspunkt i den
eksisterende indkørsel, som tilpasses den nye situation. Mod syd inddrages en del af haven, der hæves
op i niveau med indkørslen og udlægges til parkering. Det store eksisterende træ i indkørslen bevares
og er med til at dele ankomstfladen op i et ankomstområde og en forplads ved gavlen af stuehuset. Fra
forpladsen er der indkørsel til nr. 21. Indkørslen til nr.
17 flyttes til Åvej.

Stuehus
prydhave
gårdsplads

25

Foderstofbygning

‘havnen’

nyttehave

anløb

Turbinebygninger

e

mol

bro

s

splad

terrasse

slæbested

Møllebygning

‘møllesø’

Å

‘øen’

Diagram over matrikelforhold

Situationsplan, mål 1:500
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SITUATIONSPLAN
Som et supplement til den nye afgrænsende beplantning bygges der en ny bygning langs nordsiden
af gårdspladsen som danner en porteffekt ved indgangen til gårdspladsen. Derudover gendannes den
sluttede gårdsplads og der afskærmes mod de nyere
bygninger mod nord. Bygningen kan anvendes af
møllen eller alternativt af nr. 21, 10 og 25 som garage
og depot. Den nye bygnings placering svarer til byggelinien for den gamle foderstof og købmandsbutik.
Mod åen frilægges den skarpe kant mod Møllesøen,
så det er muligt at komme helt tæt på vandet.

Princip for placering af den nye bygning. Den følger retningsmæssigt den gamle købmandsbutik og hjørnet er
placeret, hvor den gamle foderstofbygning dannede “port”
ind til gårdspladsen.
Anlægget set fra oven.

13

GÅRDSPLADS
En af de vigtigste nye tiltag, som er med til at
styrke karakteren af mølleanlægget, er den
nye rumlig afgrænsning af gårdspladsen.
Denne afgrænsning forstærker både ankomsten fra Åvej samt oplevelsen af gårdspladsen
som et afgrænset rum, der kun åbner sig mod
landskabet i syd.
Afgrænsningen etableres som en kombination af en ny simpel bygning i træ samt træbeplantninger mod nord. På den måde sluttes
gårdspladsen og kikket til de nye bygninger
mod nord afskærmes. Fra gårdspladsen og
”øen” vil det fra udvalgte vinkler stadig være
muligt at få et kig til kirken.

Principskitse af gårdspladsen og dens afgrænsende bygninger. Den “manglende” afgrænsning markeret i orange.

Den nye bygning danner sammen med stuehuset for møllen en ”port” ind til gårdspladsen.
”Porten” gøres tilpas bred så det er muligt at
komme igennem med bus og lastbil.

Principskitse af gårdspladsen og dens afgrænsende bygninger set fra “øen” syd for møllesøen. Den nye bygning afslutter gårdrummet, som åbner sig mod landskabet og søen.
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NY BYGNING - PRINCIPPER
Den nye bygning som afgrænser gårdspladsen er
tænkt som en simpel uopvarmet bygning i træ med
facader beklædt med sorttjæret træbeklædning og
med pandeplader på taget. Det skal være en stilfærdig bygning, hvor der dog arbejdes med at give
træbeklædningen en poetisk karakter, der passer til
stedet og tilfører gårdspladsen en spændende og aktiv facade.
I kraft af sin placering i skel kan den f.eks. opføres som
en bygning der deles af ejerne på stedet og derfor
kan have forskellige funktioner på de forskellige sider. F.eks. kanoopbevaring mod gårdspladsen, depot
og garage mod nord og haveskur mod øst.

Idé til snit i skur - opdeling i funktioner

Idé til opdeling af skur i forskellige funktioner.

Idé til facade mod gårdsplads - variation i beklædninger og åbninger.

Eksempler på karakterfulde facader i træbeklædning, hvor forskellige beklædninger og åbninger skaber variation. Der kan derudover arbejdes med forskellig grader af åben- og lukkethed alt efter funktionen bag facaden.
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NORDFACADEN
Nordfacaden udgøres overordnet af bygning
A - Stuehus og bygning B - Foderstof. De danner tilsammen et sammensat udtryk, hvor de
forskellige bygningstyper og deres karakter er
tydeligt aflæselige.
Bygning A - Stuehus
Markant gavlparti. Fremstår som blank murværk i munkesten opmuret i kalkmørtel. Flere
steder repareret med cementmørtel. Kalkede
gesimser. ”Stentavle” med inskription fra husets opførelse. Vinduer af nyere dato. Taget belagt med rødmalet bøgeeternit.

Bygning A - Stuehus,
Nordfacade

Bygning B - Foderstof,
Nordfacade

Inskription, Nordfacade, Stuehus.

Bygning B - Foderstofbygning
Fremstår som simpel hvidmalet tilbygning
med nyere mørkmalet dør og skydeport i træ.
Malet med plastikmaling, som skaller af flere
steder. Taget belagt med gråt bølgeeternit.

Bygning C - Møllebygning, sydfacade
(vestlige del)

Bygning D - Turbinebygning, sydfacade

Bygning C - Møllebygning, sydfacade
(østlige del)

SYDFACADEN
Sydfacaden udgøres overordnet af Foderstof
(B), Møllebygningen (C) og Turbinebygningen (D). De danner tilsammen et sammensat
udtryk, hvor de forskellige bygningstyper og
deres karakter er tydeligt aflæselige. Alle tagflader belagt med grå bølgeeternitplader.

Bygning B - Foderstof
Som på nordfacaden fremstår bygningen som
en simpel hvidmalet tilbygning også på sydfacaden er den malet med plastikmaling, som
skaller af flere steder. På sydfacaden er der spor
af en tidligere tilbygning som for nyligt er revet
ned.

Bygning C - Møllebygningen
Fremstår i karakterfuldt murværk med mulighed for at aflæse den bygningshistoriske
udvikling (ændring af vinduer, tilbygninger
o.lign.) Et større felt mod vandet er desværre
repareret og pudset med cementmørtel, hvilket skæmmer indtrykket af bygningen og
medfører byggetekniske skader. Vinduerne er
originale og relativt velbevarede alderen taget
i betragtning.

Bygning D - Turbinebygninger
Fremstår som Foderstofbygningen som en simpel bygning, pudset og hvidmalet. Malingen
skaller af flere steder. Rødmalede opsprossede
trævinduer, som er relativt velbevarede.
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Bygning D - Turbinebygninger, østfacade

Bygning B og C - Foderstof og Møllebygning,
østfacade

ØSTFACADEN
Når man betragter østfacaden fra gårdspladsen kan man direkte aflæse alle tidsperioder
og funktioner i det sammensatte anlæg. Anlægget fremstår som meget broget ved første
øjekast, men oplevelsen forenkles derefter
til to ”grupper” : De store røde teglbygninger
nord for åen og de mindre hvide tilbygninger
i landskabet syd for åen. Alle bygninger er belagt med grå bølgeeternit.

Bygning A - Stuehus
Fremstår som lav beboelsesbygning med stor
tagflade. Murværket er karakterfuldt men har
enkelte steder skadelige reparationer i cementmørtel. Vinduerne er udskifttet til brune
trævinduer i format som de der blev indsat i
1930’erne og er i relativt dårlig stand. Der er
ligeledes isat nyere dør med moderne asymetrisk opdeling, der er noget fremmed for bygningen iøvrigt.

Bygning A - Stuehus,
vestfacade

Bygning B og C
Bygning B og C er bygget sammen og fremstår
i blankt murværk. Bygning B er i dårlig stand
og sammenbygningen er byggeteknisk og arkitektonisk uheldig for både bygning A og C.
Bygning C fremstår som østfacadens mest markant facade arkitektonisk set.

Bygning B - Foderstofbygning,
vestfacade

Bygning C - Møllebygning,
vestfacade

Bygning A -Stuehus, østfacade

Bygning D - Turbinebygninger
Fremstår som en simel bygning, pudset og
hvidmalet. Facadeudtrykket er meget varieret
og udtrykker tydeligt en gradvis udvidelse af
funktionerne. Kigger man nærmere efter kan
man på facaden aflæse spor af perioderne og
et mere varieret facadeudtryk og tagform. Vinduerne er alle grønmalede opsprossede trævinduer, som er relativt velbevarede. Vinduerne udtrykker tydeligt forskellige tidsperioder
og funktionskrav.

Bygning D - Turbinebygninger,
vestfacade

VESTFACADEN
Vestfacaden kan opleves som en sammensat
facade, men anderledes end østfacaden. Her
er alle bygninger pånær Møllebygningen pudsede og hvidmalede. Dette homogeniserer på
godt og ondt oplevelsen af anlægget. Møllebygningen skiller sig på denne måde ud fra de
øvrige som noget særligt. Samlet ste afspejler
denne facade ligesom østfacaden anlæggets
forskellige tidsperioder og funktioner på en
levende måde.

Bygning A - Stuehus
Stuehuset fremstår på denne side pudset og
hvidmalet og på den måde i familie med Foderstofbygningen og Turbinebygningerne.
Malingen betyder dog at bygningen fremstår
uden den tekstur og karakter som nord- og
vestfacaden. Plastikmalingen i kombination
med cementpuds udgør desuden et byggeteknisk problem for denne side af bygningen. Det
bevirker afskalling af malingen og frostsprængninger af sten og puds.

Bygning C - Møllebygningen
Fremstår i karakterfuldt murværk med mulighed for at aflæse den bygningshistoriske udvikling (ændring af vinduer, tilbygninger o.lign.)
Et større felt mod vandet er desværre repareret
og pudset med cementmørtel, hvilket skæmmer indtrykket af bygningen og medfører
byggetekniske skader. Vinduerne er originale,
meget karakterfulde og relativt velbevarede
alderen taget i betragtning.

Bygning B - Foderstofbygningen
Bygning D - Turbinebygninger
Fremstår som begge s som en simple bygninger, pudsede og hvidmalet. Malingen skaller
af flere steder. Foderstofbygningen har nyere
trævindue i gavlen i relativt dårlig stand. Turbinebygningerne har grønmalede opsprossede
trævinduer, som er relativt velbevarede.
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TILSTANDSVURDERING
OVERORDNET

FACADER

TAG

Generelt er facaderne i relativ god stand deres
alder taget i betragtning. Cementreparationer
af fuger, cementpudsning af større flader samt
efterfølgende plastikmaling af facader har dog
givet anledning til skader og nedbrydning af
murværk, som der bør tages hånd om i en renovering af anlægget.

Murværk fra stuehus. Nedbrydning
af murværket p.g.a. reparation med
cementmørtel .

Murværk fra Møllebygning.
Nedbrydning af murværket p.g.a.
pudsning med cementmørtel .

Murværk fra Møllebygning.
Nedbrydning af murværket p.g.a.
pudsning med cementmørtel samt
rødder fra beplantning .

Gemsimskant på stuehus nedbrugt pga. utæt eller forkert udført
tagdækning

Møllebygning. Revnedannelse i
murværk ved gesims.

Turbinebygning. Skade pga. utæt
tag. Risiko for råd og svamp og
øvrige følgeskader.

Murværk fra Foderstof.
Pudsafskalning p.g.a.
diffusionstæt maling af
facade.

Tagene er generelt belagt med bølgeeternit af
ældre dato, som bør fornyes eller skiftes.
Der er flere steder hvor utæt og forkert udført
tagdækning har givet anledning til opfugtning
og efterfølgende skader af murværk, spær og
specielt gesimskanter.

Foderstofbygning. Utæt sammenbygning mellem tagflader
er kilde til opfugtning af spær og
murværk.

BYGNINGSDELE

Der findes en lang række velbevarede bygningsdele i anlægget, som alle er væsentlige
at bevare for at fastholde anlæggets identitet
og stemning. Det er især vinduer fra forskellige perioder, gesimskanter og små detaljer
som vinduesbeslag og dørhåndtag.

Møllebygning. Eksempel på karakterfuldt vindue i relativ god stand

Møllebygning. Det karakterfulde
klinkegulv i skakternmønster er
velbevaret og har spor af stederne,
hvor maskinerne før var placeret.

Eksempel på velbevaret vindue
med originale beslag og hasper.
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MATERIALER
TAG

Foto af anlægget set fra øst ca. 1930, hvor man kan se at
alle tage er dækket af pandeplader, som enten står råt
eller er tjæret sorte.

ALTERNATIV A

blik / pandeplader
sorttjæret blik / pandeplader

ALTERNATIV B

blik / pandeplader
tagpap / pandeplader

Alle tagene på anlægget er i dag bølgeeternit i relativ dårlig stand. Disse anbefales skiftet for at bygningernes overlevelse fremover. I en fremtidig bearbejdning bør man skele til bygningernes tidligere
tagmaterialer, for ikke at gøre bygningerne ”finere”
end de har været tidligere.
Som det ses på historiske fotos har bygningerne fortrinsvist tidligere været dækket af pandepladetage
som enten har stået råt eller været tjæret sorte for at
beskytte dem.
Det foreslås at fortsætte det simple materialevalg i
fremtiden, som både er en økonomisk og arkitektonisk god løsning som også er let at vedligeholde på
sigt.

A, B, D :
C
:

Pandeplader
Malede/tjærede pandeplader

Møllebygningen kommer til at fremstå som en markant
bygning og et centralt element.
Homogent anlæg. Kun bygning C skiller sig meget ud.

A, B, C
D

:
:

Pandeplader
Pandeplader eller tagpap

Tagmaterialerne understøtter hovedidéen i anlægget
karakterforskellen mellem bygningerne nord og syd for
Åen.

Det kan evt. overvejes om man skal genetablere det
specielle spånbeklædte tag på stuehuset, som der
kan ses rester af under det eksisterende eternittag.
Spånpladetaget vil med tiden få en sølvgrå farve i
stil med stålpladerne. Det er dog en væsentligt dyrere og mere vedligeholdelseskrævende løsning end
pandepladerne.
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MATERIALER
FACADER
Mølleanlæget er bygningsmæssigtmeget sammensat og varieret. En homogenitet i materialer har dog
gennem tiden holdt sammen på de forskellige udbygninger. For fortælleværdien og autenticitetens
skyld anbefales det at bibeholde mest muligt af den
eksisterende bygningsmasse for på den måde at fortælle historien om møllens udvikling.

Facadematerialer
Pga. den sammensatte karakter anbefales det
at bibeholde homogeniteten i facadeudtrykket. Dvs. gennem en kombination af facadebehandling og tagmateriale som understøtter
bygningernes karakter og deres rolle i anlægget bedst muligt. Dvs. Stuehus og Møllebygning som murede huse i blank mur og turbinebygningerne og Foderstofbygningen som
simple hvidkalkede tilbygninger.

Foto af østfacaden fra ca. 1917, hvor kun bygningerne nord for åen er bygget. De står begge i blank
mur med hvide vinduer.

Principskitse for facadematerialer

Foto af østfacaden fra ca. 1960. Her ses det tydelige
skel i facadeudtryk mellem bygningerne nord og syd
for åen. De nye syd bygningersyd for åen er hvide.

Facade mod øst, mål ca.1:200

Vinduer og facadeudtryk
Det anbefales at bibeholde det eksisterende facadeudtryk mht. vinduesåbninger for at bevare
anlæggets identitet og autenticitet. Hvor det
er muligt istandsættes eksisterende vinduer og
hvor det ikke er muligt laves nye vinduer, som
passer til de enkelte bygningers facadeudtryk.
Det anbefales at udskifte vinduer i stuehuset
og tilnærme sig udtrykket der blev etableret i
1930 med hvide vinduer samlet under en markeret gesims.

Man kan evt. genetablere den tidligere sammensatte tagform på TurbinebygningerneHovedidéen er at bygningerne nord for åen
holdes i blank mur og med pandepladetage.
Bygningerne syd for åen fremstår hvidpudsede og med pandeplader eller paptage. På den
måde afspejles den historiske bygningsudvikling i det bevarede anlæg.

Luftfoto af anlægget fra ca. 1950 set fra vest. Her
fremstår alle bygninger hvidkalkede pånær møllebygningen som står i blank mur.
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HOVEDDISPOSITION

A: STUEHUS

B: FODERSTOF

Stuehuset er præget af en intim stemning med stemningsfulde detaljer på trods af omfattende ombygninger gennem
tiden.

Foderstofbygningen har en rå og simpel karakter der stemmer fint overens med bygningens hidtige funktion som
kornoplagsrum.

Lydum Mølles unikke landskabelige placering
understøttes af et lige så unikt interiør med
mange bevarede detaljer og rum der nogen
steder opleves som var de blevet forladt i går.
Kombinationen af rum, overflader, bevarede
detaljer som kontroltavler, løst inventar o.lign.
udgør en stemningsfuld oplevelse, som med
garanti ikke findes andre steder.
I den videre bearbejdning af projektet bør det
derfor tilstræbes at bevare denne stemning
bedst muligt og vælge renoverings- og restaureringsmetoder, der er så nænsomme at de
ikke ødelægger stemningen og autenticiteten
i bygningernes interiør.
Helt i tråd med bygningernes udtryk i eksteriøret er bygningernes interiør vidt forskellige
og har helt forskellige stemninger.

B
C

A

D
C: MØLLEBYGNING

D: TURBINEBYGNINGER

Møllebygningen er anlæggets hjerte med det store maskinrum med den helt unikke kontroltavle og flotte lysinfald fra
vest.

Turbinebygningerne har en række helt specielle rum, hver
med sin karakter og tydelige funktion. Det understøttes af
mange velbevarede detaljer og originalt inventar.
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DETALJER OG STEMNING
STIKKONTAKTER
VÆRKTØJ

KONTROLTAVLER
TEKNIK

VINDUER
PROFILER
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UDSTILLING - HOVEDGREB
Formidlingsmæssigt er en tur gennem bygningerne en fortælling i sig selv.
Skal man organisere en udstilling anbefales
det at bevare den simple måde som tingene
står på i dag. Det giver en fornemmelse af
autenticitet at tingene ligger, som de blev forladt sidst de blev brugt.
Man kan supplere med yderligere udstillinger
på en måde der ligger tæt op den eksisterende
stemning, hvor der lægges vægt på enkelthed
og den historiske troværdighed der er til stede
i dag.
Som supplement til den simple udstilling af
genstande anbefales det at etablere et moderne interaktivt udstillingssystem, som kan
formidle teorien og historien bag stedet og
stedets teknik. Denne udstilingsform gør det
let at ændre og udbygge udstillingen, så den
altid up to date og foranderlig.

Den store kontroltavle i Møllebygningen er meget velbevaret og helt unik for anlægget. Det
er svært ikke at have lyst til at dreje på et af håndtagene og se hvad der sker.

Tavlen med værktøj hænger stadig klar ved siden af
dieselgeneratoren.

Samling af elektriske kontakter.

Samling af genstande fra stedets tidligere liv. Man
fornemmer at genstande ligger som de blev forladt.

Gamle bevarede elskabe er en udstilling i sig selv.

Samling af teknik fra mange tidsaldre.

Det gamle skab i møllerstuen, hvor man fik sig en
dram mens kornet blev malet.
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EKSISTERENDE FORHOLD

STUEETAGE
Bygningsanlægget er i dag delt op i tre adskilte
enheder. Møllebygningen og Turbinebygningen hænger sammen i en enhed med indgang
fra gårdspladsen til Møllebygningen.
Foderstofbygningen har indgang fra gårdspladsen ad den eksisterende læsserampe. I foderstofbygningen er der i dag flere forskellige
gulvmaterialer og springende niveauer.
Stuehuset har er indgang fra gårdspladsen og
sekundær indgang fra østfacaden. Stuehuset fremstår som et traditionelt beboelseshus
med rum af forskellig størrelse.

AREAL

EKSISTERENDE FORHOLD
stueplan, mål ca. 1:200

Arealoversigt over bygningerne														
														
Bygning				
Kælderplan Stueplan
1.sal/loft
Samlet areal
														
A - Stuehus				
0		
138		
65		
203
B - Foderstofbygning			
136		
157		
0		
293
C - Møllebygning			
0		
103		
0		
103
D - Turbinebygninger			
0		
140		
0		
140
Brutto etageareal			
136		
538		
65		
739
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EKSISTERENDE FORHOLD

KÆLDERETAGE
Kælderetagen udgøres i dag af en række separate rum med meget forskellig rumhøjde og
uden dagslys. Der er eksisterende forbindelser
mellem foderstofbygningen og møllebygningen.

EKSISTERENDE FORHOLD
kælderplan, mål ca. 1:200
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EKSISTERENDE FORHOLD

TAGETAGE
På tagetagen udnyttes de eksisterende rum
som i dag til forskellige interne faciliteter til
foreningen.

EKSISTERENDE FORHOLD
tagetage, mål ca. 1:200
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SKITSEFORSLAG

STUEETAGE
Hovedidé
I skitseforslaget er det forsøgt at skabe en bedre kontakt mellem bygningerne og reducere
antallet af indgange til een.
Stueetage
Hovedindgangen til anlægget er i dette forslag i en ny tilbygning af samme omfang som
Foderstofbygningens eksisterende udvidelse
mod gårdspladsen. I den nye tilbygning etableres en ny foyer, hvorfra der er direkte visuel
kontakt til både ankomsten og funktionerne i
Foderstofbygningen.
Alle trapper og evt. lift til de forskellige etager
ligger i direkte forbindelse med foyeren.
Denne løsning frigør hele Møllebygningens
areal til udstillingsformål. Der er adgang til udstillingsområdet fra foyeren.
Hoveddisponeringen i forslaget muliggør en
fleksibel udnyttelse af bygningerne hvor funktionerne både kan fungere som selvstændige
enheder og som en velfungerende samlet enhed med gode adgangsforhold.
Facaden på den ny tilbygning ved Foderstofbygningen udformes som en ny tilføjelse til
anlægget, der muliggør god kontakt til gårdspladsen samt en ny naturlig indgang til hele
anlægget.

SKITSEFORSLAG
plan stueetage, mål 1:200

udstilling
offentligt område
publikum / forsamling
offentligt område

Møllebygningens flotte rum med den unikke kontroltavle, klinkegulv og lysindfald fra vest.

service
halv offentligt område
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SKITSEFORSLAG

KÆLDERETAGE
I kælderetagen etableres der en Café med kontakt til de øvrige faciliteter gennem fordelingsområdet i Foderstofbygningen. Der er desuden
direkte adgang til caféen fra havnen. I forbindelse med denne afgang kan der etableres nye
toiletfaciliteter, som både kan bruges af besøgende på havnen og anlæggets besøgende.
Adgangen til caféen kan evt. etableres som en
ny nedgang direkte fra Havnen.
Det foreslås desuden at etablere nye vinduer
i Foderstofbygningens underetage for på den
måde at give lys til kælderetagen og udsigt til
både haven og havnen.
Ved at etablere en madelevator er der mulighed for at forsyne både caféen i kælderen samt
multirummet på 1. sal med mad fra stuehusets
nye køkken.

SKITSEFORSLAG
kælderplan 1:200

udstilling
offentligt område
publikum / forsamling
offentligt område

Rummet i kælderen under foderstofbugningen,
som det ser ud idag. Et stemningsfuldt rum, der
med mere lys vil være et hyggeligt sted til café.

service
halv offentligt område
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SKITSEFORSLAG

TAGETAGE
Tagetagen foreslås udnyttet til etablering af faciliteter til overnatning i forbindelse med lejrskoler. Til disse kan der etableres bad og toiletfaciliteter til at supplere foderstofbygningens
faciliteter .
Der er mulighed for at etablere direkte kontakt til multirummet i Foderstofbygningen i stil
med i dag.
Alternativt kan hele tagetagen disponeres som
eet stort depot rum.

SKITSEFORSLAG
1. sals plan 1:200

udstilling
offentligt område
publikum / forsamling
offentligt område
service
halv offentligt område
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SKITSEFORSLAG

BEVÆGELSESANALYSE
Analyserer man bevægelseslinierne i skitseforslaget, kan man se at anlægget fungerer som
een sammenhængende enhed, hvor de forskellige funktioner kan understøtte hinanden.
Stuehuset fungerer godt som en selvstændig
enhed, men er stadig i god forbindelse med de
øvrige funktioner. Det kan overvejes at etablere
en madelevator mellem køkkenet i stuehuset
og caféen i Foderstofbygningens kælderetage.

SKITSEFORSLAG
bevægelseslinier
stueplan 1:200

udstilling
offentligt område
publikum / forsamling
offentligt område
service
halv offentligt område
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FODERSTOFBYGNING

ANALYSE
Foderstofbygningen er den bygning i anlægget, som har været ombygget flest gange for
at tilpasse anlægget de skiftende behov.
Derfor fremstår den østlige del af bygningen
mod gårdspladsen i dag i temmelig dårlig
stand. Sammenbygningen med de øvrige bygninger indeholder flere uheldige byggetekniske løsninger, som udgør et reelt problem for
alle bygningernes videre overlevelse.
Adgangsforholdene er desuden meget vanskelige, hvilket sammen med tilstanden gør
det nærliggende at kigge på netop denne
bygning for at løse de fremtidige behov - helt
i tråd med den historiske udvikling af anlægget.

Bygning B og C - Foderstof og Møllebygning,
vestfacade

En analyse af bygningens udvikling på dette
sted viser de forskellige ændringer af bygningsstrukturen.

1917

ca. 1920
Ny læsserampe

ca. 1930
Ombygning af facade på bygning A, B og C.
Forhøjelse af tilbygning på Foderstofbygning

ca. 1950
Udvidelse af Møllebygning

Eksist. forhold.
Foderstofbygningen udvidet mod Gårdspladsen.
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NY ANKOMSTBYGNING
SKITSEFORSLAG
Den eksisterende udbygning på Foderstofbygningen fjernes og Stuehusets oprindelige facadelinie genetableres. Det gamle fundament
for læsserampen bevares og ”udstilles” i kælderen. Der etableres niveaufri adgang direkte fra
gårdspladsen. Omridset af den gamle tilbygning markeres med ny stor overdækning båret
på søjler udenfor det gamle fundament. Den
nye tilføjelse lukkes med oplukkelige vægge
helt i glas så man på den måde kan få en foyer
i arealet. Gårdspladsens belægning føres med
ind til stuehusets facadelinie, så foyeren mest
opleves som en del af gårdspladsen
Den nye tilføjelse udformes som en let ny bygning, der opleves som en flot nyt tilføjelse til
det historiske anlæg.
Omridset af den gamle Foderstofbygning
fremhæves evt. med ny belægning.
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ALTERNATIVT FORSLAG 1
Den eksisterende udbygning på Foderstofbygningen fjernes og facadelinien for Stuehuset
genetableres. Indgangen markeres med en ny
overdækning.
Omridset af den gamle Foderstofbygning bibeholdes i belægningen.

ALTERNATIVT FORSLAG 2
Den eksisterende udbygning på Foderstofbygningen fjernes og facadelinien for Foderstofbygningens facade i 1930 genetableres med
en ny skærmvæg i tegl udenfor det gamle fundament, som bevares og ”udstilles” i kælderen.
Der etableres ny trappe udenfor som markeres
med en ny overdækning.
Den nye tilføjelse udformes i nyt formsprog
med udgangspunkt i de gamle læsseramper
men i materialer der spiller sammen med det
eksisterende.
I denne løsning er der mulighed for udnyttelse
af kælderen helt ud til facaden.
Omridset af den gamle Foderstofbygning bibeholdes i belægningen.
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ALTERNATIVT FORSLAG 3
Den eksisterende udbygning på Foderstofbygningen fjernes og facadelinien for Foderstofbygningens facade i 1930 genetableres
med en ny skærmvæg i tegl ovenpå det gamle
fundament, som bevares og ”udstilles” i kælderen. Der etableres niveaufri adgang direkte
fra gårdspladsen.
Den nye tilføjelse udformes i nyt formsprog
med udgangspunkt i de gamle læsseramper
men i materialer der spiller sammen med det
eksisterende.
Omridset af den gamle Foderstofbygning
fremhæves evt. med ny belægning.

ALTERNATIVT FORSLAG 4
Den eksisterende udbygning på Foderstofbygningen fjernes og facadelinien for Foderstofbygningens facade i 1930 genetableres
med en ny skærmvæg i tegl ovenpå det gamle
fundament, som bevares og ”udstilles” i kælderen. Der etableres niveaufri adgang direkte
fra gårdspladsen. Omridset af den gamle tilbygning markeres med ny stor overdækning
båret på søjler udenfor det gamle fundament.
Den nye tilføjelse kan evt. omsluttes af ny
skærmvæg i tegl så man på den måde kan få
en foyer i arealet.
Den nye tilføjelse udformes i nyt formsprog
men i materialer der spiller sammen med de
eksisterende bygninger.
Omridset af den gamle Foderstofbygning
fremhæves evt. med ny belægning.
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AREAL OG ØKONOMI

AREAL OG ØKONOMI

AREAL
Arealoversigt over bygningerne														
														
Bygning				
Kælderplan Stueplan
1.sal/loft
Samlet areal
														
A - Stuehus				
0		
138		
65		
203
B - Foderstofbygning			
136		
157		
0		
293
C - Møllebygning			
0		
103		
0		
103
D - Turbinebygninger			
0		
140		
0		
140
Brutto etageareal			
136		
538		
65		
739
														
EXNERS TEGNESTUE A/S

SKT. CLEMENS TORV 8, 8000 ÅRHUS C

ØKONOMI

TLF 86 14 95 00 FAX 86 11 64 73

LYDUM MØLLE, OM- OG TILBYGNING

Sag nr. 508-0
rev 4. februar 2008

Beregnet på grundlag af dispositionsforslag udarbejdet juli 2006

Index 118,7
OVERSLAG
FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

I ALT

A. Stuehus - ombygning til foreninglokaler
Bygningsarbejder

995.000

-

-

1.040.000

-

-

2.035.000

940.000

985.000

1.385.000

-

-

-

3.310.000

615.000

-

575.000

-

-

-

1.190.000

-

-

-

-

990.000

-

990.000

450.000

-

-

-

-

285.000

735.000

3.000.000

985.000

1.960.000

1.040.000

990.000

285.000

8.260.000

50.000

-

50.000

50.000

50.000

50.000

250.000

150.000

200.000

200.000

200.000

200.000

-

950.000

-

-

-

-

-

-

-

400.000

147.750

294.000

156.000

148.500

42.750

1.189.000

B. Foderstofbygning - ombygning til foreningslokaler incl. Handicaptiltag
Bygningsarbejder
C. Møllebygning - istandsættelse til udstillingslokaler.
Bygningsarbejder
D. Turbinebygninger - istandsættelse til udstillingslokaler
Bygningsarbejder
E. Udearealer
Udearealer
Håndværkerudgifter i alt, excl. Moms

NETTO

Ekstraordinær affaldshåndtering
Etablering af byggeplads
Vinterforanstaltninger
Uforudsete udgifter 15 %
Omkostninger
Håndværkerudgifter i alt, excl. Moms

BRUTTO

-

-

-

-

-

-

-

3.600.000

1.332.750

2.504.000

1.446.000

1.388.500

377.750

10.649.000

60.657

22.456

42.190

24.364

23.395

6.365

179.427

3.660.657

1.355.206

2.546.190

1.470.364

1.411.895

384.115

10.828.427

Rådgivningshonorar arkitekt og ingeniør

313.650

133.275

250.400

144.600

138.850

37.775

1.018.550

Projektopfølgning, tilsyn og byggeledelse

188.190

79.965

150.240

86.760

83.310

22.665

611.130

4.162.497

1.568.446

2.946.830

1.701.724

1.634.055

444.555

12.458.107

5.203.121

1.960.557

3.683.538

2.127.155

2.042.569

555.693

15.572.634

Forventet prisstigning eksl. Moms ved udførelse medio 2008 (ca. indeks 120,7)
Samlede håndværkerudgifter ekskl. Moms inkl. forventet prisstigning

Samlede udgifter ekskl. moms
Samlet udgift inkl. moms

Overslaget er excl. udgifter til udarbejdelse af udstilling.
Overslaget er ekskl. inventar (dog indgår delvis køkkeninventar), belysning, haveanlæg (dog indgår et beløb til retablering af nærarealer), grundudgifter, drift af byggeplads, uforudsete forhold som følge af jordbundsforhold, bygningens tilstand i øvrigt.
Der gøres opmærksom på at udgifter til anstilling og drift af byggeplads må påregnes én gang for hver påbegyndt fase - såfremt faserne ikke udføres i direkte forlængelse af hinanden.
De samlede håndværkerudgifter afspejler den forventede pris dags dato. Ved udførelse senere tillægges den forventede prisstigning til den samlede udgift.
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