
Ny vision for Valby Idrætspark 
konference 22. januar 2018 

 
Velkommen 



Program for konferencen 
 

16.30  Velkommen og åbning ved  Michael Fjeldsøe, og Niko Grünfeld, Kultur- og 

 Fritidsborgmester i København 

16.40  Michael Fjeldsøe, Formand for Valby Lokaludvalg  

16.50   Rikke Skovbølling Brandt, Områdechef for Kultur V 

17.00  Peter Høiriis Nielsen, Chefkonsulent for Teknik- og Miljøforvaltningen 

17.10  Jan Barslev, Lokaludvalgsmedlem for Idræt 

17.20  1. spørgerunde og debat 

  Pause 

17.50  Per Jakobsen, BK Frem 

18.00  Jesper Dyjak, Valby Boldklub 

18.10  Martin Rambusch Jakobsen, Copenhagen Tomahawks  

18.20  Lasse Cederquist, Københavns Idrætsefterskole 

18.30  Kommentarer fra fremmødte politikere 

18.40   2. spørgerunde og debat 

19.00  Tak for i aften 

 

 
 





De forskellige strategiplaner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDRÆTSBYDELEN VALBY 
 Udarbejdet af foreningerne i Valby Idrætspark. Repræsenteret ved Københavns 

Idrætsefterskole, Boldklubben Frem, Boldklubben Fremad Valby og DBU København 
 

STRATEGI FOR VALBY IDRÆTSPARK 
Udarbejdet at Teknik og Miljø-forvaltningen i 2013 

Lokalplan for Valby Idrætspark, lokalplan 515 
Vedtaget af borgerrepræsentationen den 26. februar 2015.  
Bekendtgjort den 16. marts 2015 
 

Fra BIG til GREAT, Visionsplan for Valby Idrætspark 
Udarbejdet i overensstemmelse med Kultur- og Fritidsudvalgets anmodning og i  
samarbejde med foreninger og interesseorganisationer i Valby Idrætspark samt Valby  
Lokaludvalg og spillestedet VEGA 

 
 

KBH IDRÆTSBY 
Udarbejdet af BK Frem  



UDVIKLINGEN IND TIL NU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 Med budget 2012 bliver det besluttet, at Økonomiforvaltningen, Teknik og Miljøforvaltningen, Kultur- og 
Fritidsforvaltningen samt lokale interessenter skal uarbejde en strategi for udviklingen af Valby Idrætspark 

2013 Med budgetaftalen bliver der afsat midler til køb, ombygning og drift af Hafnia Hallen(tidligere Club 
Danmark Hallen), en kunstgræsbane og en erstatningsbane uden for Valby Idrætspark 

2013 Borgerrepræsentationen godkender STRATEGI FOR VALBY IDRÆTSPARK. Den overordnede plan er at skabe 
en idrætsby, der skal markere København som en Idrætsdestination 
Provenuet fra grundsalg i Valby Idrætspark skal reinvesteres i idrætsfaciliteter i Valby Idrætspark eller andre 
relaterede områder 

2015 Borgerrepræsentationen vedtager i februar en ny lokalplan for Valby Idrætspark. Lokalplan 515. 
Lokalplanen er bekendtgjort den 16. marts 2015 

2016 Kultur- og Fritidsudvalget beder Kultur- og Fritidsforvaltningen om at udarbejde en ny visionsplan for Valby 
Idrætspark. (Fra BIG til GREAT. Visionsplan for Valby Idrætspark)  
Man ønsker en opdateret visionsplan, så at den fremadrettede udvikling sker i et tidssvarende perspektiv, 
og man vil udpege konkrete udviklingsprojekter, som vil kunne realisere dele af visionen for udviklingen af 
Valby Idrætspark 

2017 Hafnia Hallen åbner 
Første fra-salg af grunde bliver solgt til Bauhaus, der åbner i foråret 2017 
Den ene af to tribuner i Valby Hallen udskiftes 

Igangværende 
projekter 

-Valby Stadion er i gang med en delvis renovering 
-Der er planer om at bygge et idrætskollegium nord for Hafnia Hallen 
-Copenhagen Music flytter ind i nye øvelokaler på 1. sal på stadion 
-Der gennemføres en række akustikforbedringer i Valby Hallen med henblik på at gøre Valby Hallen 
attraktiv  som koncertsted 
-Partnerskabsaftale mellem Valby Idrætspark og spillestedet VEGA om reetablering af Valby Hallen som 
koncertsted. Koncertstedet skal delvist drives som socialøkonomisk virksomhed 
-Den ny metro linje til  Ny Ellebjerg Station forventes indviet i 2023 
-Valby Boldklub er i gang med at bygge nyt klubhus  
-Der er planer om et nyt digitalt receptionssystem 





VALBY IDRÆTSPARK 
- fra BIG til GREAT 

 

 

– Et af Nordeuropas største idrætsanlæg  

– 28 fodboldbaner, 5 indendørshaller, 1 vandkulturhus, 4 beachvolley-baner, 1 
udendørsstadion 

– 5.000-7.000 besøgende om dagen 

– 45 hjemmehørende foreninger og et større antal klubber 
 



Mod 2018  

 

    Byområder i rivende udvikling 
   Multifunktionalitet 
   Bedre udnyttelse af de kommunale faciliteter 
 

 



Vision 

 Valby Idrætspark er en destination for mangfoldig idrætsudfoldelse og 
kulturelle oplevelser af høj kvalitet. En destination, som inviterer til nye 
samarbejder, nye kulturfællesskaber og inkluderer det omkringliggende 
samfund i udviklingen af området og dets unikke karakter. Valby 
Idrætspark vil udvikle sig til et eksperimentarium med idrætten som 
grundsubstans, der bidrager med nye tendenser og innovative tiltag til 
gavn for såvel kulturliv som bredde- og eliteidræt i København  
 



Idrætten som grundsubstans 
 

 Københavnerarena for mellemstore idrætsevents, 
herunder elite- og opvisningsidræt 

 Tidssvarende rammer for bredden og den 
selvorganiserede idræt  

 Stærkt fællesskab i foreninger 
 



Kultur, events og sportsbegivenheder  

 

  Bylivsudvikling: Kulturcenter for de nære byområder 
  Destination for hele København 
  Multifunktionalitet på tværs af kultur og idræt  i 
sammenhæng med Valbyparken   

 
 
 

 











Tak for i aften 


