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Status på forundersøgelser af udvikling af Valby og 
Sundby Idrætspark 

I forbindelse med forundersøgelse om udvikling af Valby Idrætspark og 

Sundby Idrætspark afholder Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fri-

tidsforvaltningen to workshops for hver idrætspark.  

• Workshop om Sundby Idrætspark vil blive afholdt 1.marts 2022 

• Workshop om Valby Idrætspark vil blive afholdt 7.marts 2022 

De to nye workshops i Valby og Sundby Idrætspark følger op på work-

shop 1, som var en visionsworkshop, der blev afviklet i oktober 2021.  

Siden workshop 1 i oktober har forvaltningerne arbejdet frem mod at 

opstille tre udkast til scenarier for hver idrætspark. De tre udkast til sce-

narier tager afsæt i input fra workshop 1, drøftelsessagen fra Kultur- og 

Fritidsudvalget 30. september 2021, dialog med interessenter og ny vi-

den om trafik, parkering, markedsforhold mv.      

De tre udkast til scenarier belyser en række alternativer til nye anlæg for 

bredde- og eliteidræt, nye kvaliteter og muligheder for lokalområdet 

samt grad af byudvikling ved planlægning af nye byfunktioner. Samlet 

set skal de tre udkast præsentere et spænd i mulig udvikling af idræts-

parkerne.  

Det er gældende for begge forundersøgelser, at minimum et af de tre 

scenarier indeholder et nyt fodboldstadion til superliganiveau. I de to 

resterende udkast vil det ved en etapevis udvikling være muligt at af-

vikle kampe på superliganiveau. 

For så vidt angår Sundby Idrætspark er muligheden for en ny svømme-

hal blevet indarbejdet.  

På basis af inputs fra workshop 2 vil forvaltningerne justere de tre ud-

kast til scenarier og kvalificere den overordnet økonomi for hvert scena-

rie.  

Sigtet er, at udvalgene i to særskilte sager herefter skal politisk behandle 

scenarierne for udvikling af Valby Idrætspark og scenarierne udvikling 

af Sundby Idrætspark med henblik på henvisning af budgetnotat til 

Budget 2023. 

Bilag  

• Invitation til dialogmøde om udvikling af Sundby Idrætspark 

• Invitation til dialogmøde om udvikling af Valby Idrætspark 

  

Notat 

 

Til KFU og ØU 



Tirsdag d. 1. marts, kl. 18.30  – 21.00

Sundby Idrætspark, Hal 1

Englandsvej 61, 2300 København S

Kom til dialogmøde  
om udvikling af
Sundby Idrætspark

• Kommer du tit i Sundby Idrætspark, eller bor du tæt på?

• Har du lyst til at bidrage til hvordan idrætsparken kan blive endnu bedre?

• Eller er du nysgerrig efter at se, hvordan vi har arbejdet videre med input  
fra workshoppen i oktober?

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for at udvik-
le Sundby Idrætspark. 

Til den offentlige workshop d. 28. oktober 2021 deltog ca. 60 personer og bidrog med 
deres ideer og lokale viden. 

Vi har nu samlet op på de mange input og opstillet tre udkast til scenarier for udviklingen 
af idrætsparken. Politikerne skal tage stilling til scenarierne til sommer.

Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard byder velkommen og sætter arrangementet 
i gang. Vi ser frem til at snakke med jer om de tre udkast og håber, at mange vil deltage 
igen. Vi byder på kaffe og kage.

Tilmelding – Skriv en mail til ar3j@kk.dk senest d. 24. februar

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen 



Mandag d. 7. marts, kl. 18.30  – 21.00

Valby Idrætspark, Hafnia-Hallen

Julius Andersens Vej 6, 2450 København SV

Kom til dialogmøde  
om udvikling af 
Valby Idrætspark

• Kommer du tit i Valby Idrætspark, eller bor du tæt på?

• Har du lyst til at bidrage til hvordan idrætsparken kan blive endnu bedre?

• Eller er du nysgerrig efter at se, hvordan vi har arbejdet videre med input  
fra workshoppen i oktober?

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet at undersøge mulighederne for at udvikle 
Valby Idrætspark. 

Til den offentlige workshop d. 6. oktober 2021 deltog ca. 35 personer og bidrog med deres 
ideer og lokale viden. 

Vi har nu samlet op på de mange input og opstillet tre udkast til scenarier for udviklingen af 
idrætsparken. Politikerne skal tage stilling til scenarierne til sommer.

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen byder velkommen og sætter arrangementet i 
gang. Vi ser frem til at snakke med jer om de tre udkast og håber, at mange vil deltage igen. 
Vi byder på kaffe og kage.

Tilmelding – Skriv en mail til hc7d@kk.d senest d. 2. marts

Økonomiforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen 


