
 
 

Lige uden for Esbjerg ligger den lille forstad, Andrup, som rummer et stort fællesskab imellem de lokale fra Skads/Andrup. 

Derfor har det i mange år også været et lokalt ønske at der i den eksisterende sportshal på skolen, skulle være mulighed 

for at samles på kryds og tværs af aldre og de mange forskellige formål, som får de lokale til at komme forbi skolens 

område.  

Efter en gennemgribende renovering og tilbygning til den eksisterende hal, står Andrup nu med et nyt kultur-og 

fritidscenter, som kan rumme både håndbold, gymnastik, fitness, squash, spinning, teater og foredrag. Herudover skal det 

nye center rumme den nuværende ungdomsklub, som er en del af Signaturskolen i Esbjerg. Til hverdag skal hallen danne 

rammerne om idrætsundervisningen for Signaturskolens elever og deres forskellige arrangementer i løbet af skoleåret.  

Renoveringen og tilbygningen har omfattet udskiftning af vinduer til nye energirigtige vinduer, facaden fremstår nu, med et 

fint udtryk som er tilpasset til udformningen af skolens øvrige bygninger. Der er udskiftet facadeplader i hallen, for at 

fjerne den asbest der var i de gamle facadeplader. I den forbindelse har der undervejs i byggeprocessen har været store 

krav til at mindske risikoen for spredningen af asbeststøv til omgivelserne.     

Herudover er der opsat nye lofter, lavet nyt ventilation samt nye bade – og omklædningsfaciliteter. Der er lavet to 

reposer som giver et godt overblik over hallen. Den nye Squashbane er opført med en glasfacade der giver et godt udsyn 

til naturområdet bag ved skolen.  

I hele byggeperioden har der været et tæt samarbejde med de lokale kræfter, som i weekenderne har deltaget ved at 

udføre lettere opgaver. Herunder oprydning og opsætning af inventar. Dette var et krav fra Landsbyggefonden i forhold 

til at kunne opnå tilskud til byggeriet. Koordinering af både sikkerhed, og samarbejde har derfor været et meget vigtigt 

fokuspunkt i hele byggeperioden, både for at sikre samarbejdet med de lokale, men også for at passe på skolens bløde 

trafikanter.  

ENERGIEN – SIGNATURSKOLEN 
RENOVERING OG TILBYGNING 
 

Lokalitet: Andrup Byvej 79, 6705 Esbjerg Ø 

”Med sammenhold bliver fællesskabet 

stærkest” 

Bygherre: Esbjerg Kommune 

Bygherrerådgiver: CEBRA 

Ingeniør: INGENIØR’NE  

Arkitekt: CEBRA 

Byggeår: 2019 

Anlægssum: 18.900.000 kr. 

Bruttoareal: 2350 m2 

Entreprise type: Hovedentreprise 

 

 

 

 


