
 

 

Den samlede planen for realisering af Præstø Friluftsarena er som følger: 

 

Forprojekt (gennemføres med støtte fra Vordingborg kommunes Matchmiddel-pulje) 

 

 

 

December 2022 – februar 2023 / Designfase: Dialog og designfase med inddragelse af interesserede 

organisationer og foreninger, herunder udarbejdelse af dispositionsplan for Arenaen: 

 

o Afsøgning af – og kontakt til relevante intuitioner og foreninger, bl.a. med hjælp fra DGI. 

 

o Invitationer til 1. workshop. Workshoppen promoveres via sociale medier og annonceres i lokalavis. 

Desuden sendes direkte invitation til interesserede foreninger. 

 

o Visions-workshop / Februar - 2023. 

 

o Bearbejdning af udbytte fra 1. workshop, hvor der med udgangspunkt i udbyttet af 

visionsworkshoppen udarbejdes en dispositionsplan for arenaen. 

 

o Invitationer til 2. workshop. Workshoppen promoveres via sociale medier og annonceres i lokalavis. 

 

o Workshop nr. 2 / marts eller april  - 2023. 

- Præsentation – og debat om forslag til dispositionsplan- og de forskellige delaktiviteter i 

arenaen 

- Forslag til- og debat om mulig organisering omkring arenaen, herunder udpegning af 

repræsentanter for foreninger, institution og skoler der ønsker at indgå i afklaringsarbejdet 

omkring organisering og drift. 

 

o Bearbejdning af udbytte af workshop nr. 2, herunder færdiggørelse af samlet dispositionsplan for 

arenaen. 

 

 

 

Februar – april 2023 / Organisering og drift: Etablering af midlertidigt brugerråd / projektorganisation der 

udarbejder en samlet plan for hvordan arenaen kan anlægges, driftes og vedligeholdes af de involverede 

brugere. Møder planlægges i forlængelse designfasen. 

 

Såfremt der er behov for det afholdes workshop om fremtidig organisering. 

 

 

 

Maj – juni 2023: Afrapportering og opstart af ansøgninger til fonde og pulje(r). 

Hovedtidsplan og foreløbigt projektbudget  

/ ”Præstø Friluftsarena” 

 



 

 

 

 

Fundraising og finansiering 

August – december 2023: Fastlæggelse af finansieringsgrundlag og samlet plan for realisering. 

 

 

 

Anlæg 

Januar – april 2024: Myndighedsansøgninger og detailprojektering. 

 

Maj – september 2024: Anlæggelse af friluftsarenaen. 

 

 

 

Projektøkonomi – Anlægsfasen 

 

Budgettet for realisering af Friluftsarenaen er i overslagstal som følger. Priserne vil blive tilpasset og verificeret 

som en del af forprojektet. 

Samlet Klatreområde: 784.000,- ekskl. moms. (”Gubbies.Tilbud nr. 257”) 

Pumptrack: 2,5 mio. kr. (Multifunktionel bane til skateboard, løbehjul, rulleskøjter, BMX-cykler, o.lign.) 

Multifunktionel sportsplads (Jf. tilbud den 15/9-2022): 12,8 mio. kr. ekskl. moms. 

”Biotoper” (anslået): 2 mio. kr. ekskl. moms. (Biotoper i Arenaen der integrerer med den omgivende natur). 

Parkeringsplads (anslået): 1,5 mio. kr.  

Evt. Info- og toiletbygning (anslået): 1,5 mio. kr. ekskl. moms. 

Projektledelse, herunder myndighedsansøgninger, koordinering af anlægsarbejder, udarbejdelse af drift- og 

vedligeholdelsesplan, samt etablering af driftsorganisation: ca. 350.000 kr. 

Samlet tegningsmateriale inkl. detailtegninger til konstruktionsformål, etc.: ca. 300.000 kr. ekskl. moms. 

I alt ca. 22 mio. kr. ekskl. moms 

 

 


