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VALBY IDRÆTSPARK 

Opsamling på workshop 1 
  
  

1 Workshop 1 den 6. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.00 
I forbindelse med forundersøgelsen af udviklingen af Valby Idrætspark, er der af-
holdt en første workshop. Workshoppen, der blev afholdt i Hafnia-Hallen, var åben 
for alle interesserede, og der mødte ca. 35 personer op. 
 
Workshoppens formål var at indhente viden og få input til en fremtidig udvikling af 
Valby Idrætspark i form af forskellige udviklingsscenarier. Det blev gjort med ud-
gangspunkt i seks temaer: Stadionfaciliteter, Idrætsfaciliteter, Trafik og parkering, 
Idrætsby – mere end idræt?, Lokale mødesteder og sammenhæng med bydelen 
samt Forundersøgelse og proces. 
 
Cecilia Lonning-Skovgaard BR-medlem, Venstre og Lene Buerup Andersen, Valby 
Lokaludvalg bød velkommen til workshoppen. På workshoppen blev den politisk 
besluttede rammesætning præsenteret af Københavns Kommune og efterføl-
gende holdt Flemming Overgaard fra Keingart et inspirationsoplæg med fokus på, 
hvordan man har udviklet idrætsparker andre steder. Derefter var der drøftelser 
ved de seks temastationer af to omgange, hvor alle deltagere kunne komme med 
input og bidrage med viden. Herunder er der lavet opsummeringer af de mange 
input, som blev givet på hver temastation. 

1.1 Temastation: Stadionfaciliteter 
Det var et generelt synspunkt på workshoppen, at det eksisterende stadionfacilite-
ter er ikke tidssvarende. Der blev ytret ønsker om, at såfremt der skal bygges nyt 
stadion skal det kunne benyttes af mange og blive hele Valby Idrætsparks hjem-
mebane – og dermed kan dække flere behov end en eliteklub. Hvis der bygges et 
nyt stadion, bør det kunne rumme flere faciliteter til flere brugere, fx faciliteter ind-
tænkt i tribunerne. Det blev påpeget, at der er mangel på omklædningsrum, som 
kan tænkes ind, sammen med forenings- og klublokaler samt faciliteter til anden 
idræt. 

På temastaionen var der endvidere fokus på en bæredygtig udvikling og plads til 
mangfoldighed. 

1.2 Temastation: Idrætsfaciliteter 
Der blev udtrykt mangel på kapacitet i Valby Idrætspark. Der var ønsker om flere 
kunstgræsbaner, idrætshaller, flere faciliteter til klubber, som der i dag ikke er 
plads til I Valby idrætspark herunder mere opbevaringsplads og opholdsfaciliteter 
(fx et fælles klubhus). Der ønskes et fokus på udbygning af faciliteter til de niche-
sportsgrene med særlige behov, som ikke behøver stort areal, men som kan bru-
ges af mange. Der var et ønske om, at der generelt skal være plads til at udøve en 
bred variation af idræt i Valby Idrætspark, og at styrke den eksisterende idræt i 
området. 

Store Torv 14, 1. 
8000 Aarhus C

Ewaldsgade 7, 3. tv.
2200 København N

CVR 37576964
www.grandville.dk

FRA
Grandville

DATO
17/11/2021

 



 
NOTAT   
 

25/11/2021  SIDE 2/3 
 

Der blev også ytret ønsker om mere plads til selvorganiseret idræt, som supple-
ment til de øvrige idrætsfaciliteter og for at invitere lokalområdet mere ind i Valby 
Idrætspark. Fx opmålte løbebaner, træningsstationer og lign. 

Faciliteterne i Valby Idrætspark er i dag struktureret som små usammenhængende 
øer. Mange midlertidige faciliteter som visuelt fylder meget. I dag er der mest liv 
om sommeren. Det er vigtigt at tænke nye faciliteter i sammenhæng med eksiste-
rende faciliteter ift. brug og flow mellem disse. 

Der ønskes flere kunstgræsbaner, som kan benyttes mere end almindelige græs-
baner og som også kan benyttes i vinterhalvåret. 

Der ønskes flere multifunktionelle faciliteter, som kan anvendes til mange typer ak-
tiviteter (også stillesiddende idræt såsom skak, e-sport m.fl.), herunder etablere fa-
ciliteter i flere etager for at få flere faciliteter ind på det samme grundareal. Dertil 
var der fokus på at aktivere og udnytte hele idrætsparkens arealer.  

1.3 Temastation: Trafik og parkering 
Der blev udtrykt stor bekymring ift. trafiksikkerheden i området, da der er store ud-
fordringer med trafikafviklingen og parkeringsforhold, og store veje gør det svært 
for børn at komme til idrætsparken selv. Særligt vejen Julius Andersens vej var 
under kritik. Der var generel enighed om, at vejen er i meget dårlig stand, og det 
var ifølge flere på temastationen uklare forhold mht. cykelsti, hvilket gør børn 
utrygge og mindsker lysten for at sende børn på cykel til idrætsparken. Dertil var 
det en generel oplevelse af, at parkeringsforholdene er uklare i idrætsparken. Der 
var derfor opbakning til at realisere og fastholde lokalplanens trafikløsning, hvor 
biltrafikken føres langs Køge Bugt Banen og bagom Hafniahallen, og dermed gør 
Julius Andersens vej til et bilfrit bevægelsesstrøg. 
 
Der var ønske om bedre forbindelser til og fra idrætsparken. Dette gælder både 
forbindelse mod nord til Ny Ellebjerg station og krydsning over Ellebjergvej, ad-
gang mod Hammelstrupvej og Valbyparken, samt forbindelse mod Folehaven ved 
Blushøjvej. Generelt er det holdningen, at adgang til idrætsparken, wayfinding og 
trafiksikkerhed skal prioriteres højt, så børn og unge trygt kan komme til idrætspar-
ken, og udfolde potentiale for at flere kommer med kollektiv trafik. Dertil var der 
ønske om bedre stiforbindelser for cyklister.    

1.4 Temastation: Idrætsby – mere end idræt? 
Der blev både ytret ønsker om, at der skal være andre funktioner end idræt i Valby 
Idrætspark, så det bliver en idrætsby. Det kan være ungdomsboliger, hotel, konto-
rer, bylivsskabende funktioner som cafe, biograf o.l. Modsat var der også ønsker 
om, at arealerne i Valby Idrætspark kun skal benyttes til idrætsfaciliteter. Eventu-
elle bymæssige funktioner skal være på idrættens præmisser, fx ved at bygge i 
flere etager, for at få plads til flere funktioner inden for det samme grundareal. 

Der var på temastationen generel enighed om, at Valby Idrætspark skal åbnes 
mere op og spille sammen med nærmiljøet. Helt konkret kan hegn om omkring 
Valby Idrætspark fjernes, og der ligger et potentiale i at integrere Valby Idrætspark 
med Valbyparken. Dertil skal der være fokus på velkomstarealet til idrætsparken. 

Der ønskes generelt at der kommer mere liv i Valby Idrætspark i særligt vinterhalv-
året. Det kan skabes ved fx at placere skoler og daginstitutioner i området, eller 
konferencefaciliteter og lokaler til idrætsorganisationer, som også kan benyttes af 
andre. Flere kunstgræsbaner vil også kunne give mere liv i vinterhalvåret. 
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Der var ønsker om, at Valby Idrætspark skal udvikles på en bæredygtig måde - 
også socialt bæredygtig. Valby Idrætspark har potentiale til at kunne bidrage til at 
løfte de lokale i området, som har behov. Fx ved at placere socioøkonomiske virk-
somheder, arrangere fællesspisning eller lign. 

Der blev stillet forslag om at arbejde med fleksområder i form af fællesarealer, 
som kan facilitere aktiviteter på boldbanerne i weekenden og som i hverdagen kan 
facilitere bymæssige funktioner. 

1.5 Temastation: Lokale mødesteder og sammenhæng med bydelen 
Flere ser et potentiale i at skabe bedre sammenhæng med Valbyparken og åbne 
op ved bl.a. at fjerne hegnet. Der kan ligeledes åbnes mere op til de øvrige om-
kringliggende områder, da Valby Idrætspark virker lukket fra flere sider. Der kan 
evt. skabes flere indgange til Valby Idrætspark. Fx vest fra Folehaven, hvor Teknik 
og Miljøforvaltningen undersøger muligheden for en adgang under jernbanen og 
som skal indgå i fremtidige budgetforhandlinger. Der kan også skabes bedre sam-
menhæng mellem Valby Idrætspark og omkringliggende bydele, ved at lave for-
bindelser gennem Valby Idrætspark. Fx en sammenhængende forbindelse hvor 
man kan løbe, cykle, løbe på rulleskøjter hele vejen fra Grønttorvet til Syd-
havnstippen.  

Der ønskes flere mødesteder inde i Valby Idrætspark, som også indbyder til op-
hold. Der kan evt. skabes et centralt mødested, som suppleres af flere mindre, de-
centrale, så alle idrætsfaciliteter ligger nær et mødested.  

Generelt var det et ønske at der skabes plads til uorganiseret idræt med faciliteter 
til dette, fx aktivitetsstier rundt i Valby Idrætspark. 

1.6 Temastation: Forundersøgelse og proces 
Det blev pointeret, at det er vigtigt at have øje for både finansiering og tidsper-
spektivet i udviklingen af Valby Idrætspark, samt at det er hensigtsmæssigt med 
en realiseringsplan, som er opdelt i etaper.  

Der blev stillet spørgsmål til den kommunale finansiering om der fx er defineret et 
økonomisk loft? Økonomiforvaltningen bemærkede, at der i den politiske bestilling 
ikke er givet et økonomisk loft el. krav om et nulsumsspil i udviklingen i Valby Id-
rætspark. 

Det blev pointeret, at der skal bygges videre på tidligere visioner for udviklingen af 
Valby Idrætspark og det bør være synligt, hvad der er taget med videre, fx med en 
konkret markering på kort af, hvilke elementer der er tager med fra tidligere visio-
ner.  

Der er mange brugere af Valby Idrætspark, også andre end idrætsklubberne. Fx 
skoler og gymnasier mv. bl.a. i kraft af elitesportssamarbejder. Disse bør også ind-
tænkes i udviklingen af idrætsparken. 

Der blev ytret ønsker om, at der indtænkes natur og biodiversitet i udviklingen af 
Valby Idrætspark, fx i forbindelse med at åbne mere op mod Valbyparken. 

2 Næste skridt 
De mange input som workshopdeltagerne har bidraget med, inddrages i det videre 
arbejde med at udarbejde tre udviklingsscenarier for Valby Idrætspark. Udkast til 
de tre scenarier vil blive præsenteres og drøftet på endnu en workshop primo 
2022. Alle er ligeledes velkomne her, og der kommer yderligere information om 
workshoppen primo 2022. 


