
 

I september 2009 stod Valby Lokaludvalg for et legendarisk 
møde i et cirkustelt på Kulbanevej. Her mødte folketingets 
trafikudvalg, transportministeren og politikere fra Københavns 
Kommune borgerne, der stod over for at skulle have bygget en 
jernbane i en åben banegrav ned gennem området. Samtidig 
ville det betyde, at områdets fodboldklub ville miste deres 
baner og deres klubhus.  
 
Mødet var en entydig succes.  
 
I forbindelse med vedtagelsen af trafikforliget Aftale om en 
moderne jernbane (22. oktober 2009) med efterfølgende 
anlægslov i 2010 blev det vedtaget, at Ringstedbanen skulle 
anlægges. Og som et direkte resultat af mødet blev 
anlægsbevillingen øget med 350 mio. kr. til overdækning af 
banen ved Kulbanevej, herunder 10 mio. afsat til reetablering 
af Rikkens fodboldbane og midlertidige erstatningsaktiviteter i 
anlægsperioden. 
 
Det var udslagsgivende for bevillingen af de 10 mio., at 
politikerne indså nødvendigheden af Rikkens bane og klubhus 
for området, og bevillingen er således udløst under den 
forudsætning, at begge dele skulle reetableres efter 
byggeperioden. Dette er også vedtaget i BRs udmøntning af 
bevillingen i 2011 og er indgået i al videre planlægning for 
Kulbaneparken.  
 
Af de 10 mio. blev en del af bevillingen afsat til at flytte 
Rikkens klubhus til Valby Idrætspark, samt til at flytte 
klubhuset tilbage, når Ringstedbanen var færdig. En ny 
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kunstgræsbane er finansieret som en del af bevillingerne til at 
anlægge Kulbaneparken. Det afsatte beløb dækker dog ikke 
udgifterne til at flytte klubhuset tilbage, idet det er dyrere end 
forudset blandt andet på grund af nye regler.  
 
Det har vist sig, at det kun er marginalt dyrere at bygge et nyt 
klubhus i Kulbaneparken end at flytte det eksisterende klubhus 
tilbage, idet en flytning medfører, at huset skal opgraderes til 
nye standarder for byggeri. På dets nuværende placering i det 
fjerneste hjørne af Idrætsparken benyttes det af Rikken og et 
par andre klubber, så det giver god mening at lade det forblive 
der.  
 
Valby Lokaludvalg støtter entydigt, at det løfte, der blev givet 
af politikerne i 2010, skal opfyldes. Det vil være meningsløst 
og medføre et afgørende tab at tillid, hvis der ikke 
genetableres et klubhus i forbindelsen med den nye 
kunstgræsbane. Der er flere klubber, der er interesserede i at 
have aktiviteter i området. Et boldskur eller lignende vil ikke 
opfylde behovet.  
 
Med venlig hilsen  
 
Michael Fjeldsøe, formand for Valby Lokaludvalg 
Ejner Jensen, næstformand for Valby Lokaludvalg. 
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