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SUNDBY IDRÆTSPARK 

Opsamling på workshop 1 
  

  

1 Workshop 1 den 28. oktober 2021 kl. 18.30 – 21.00 
I forbindelse med forundersøgelsen af udviklingen af Sundby Idrætspark, er der 

afholdt en første workshop. Workshoppen, der blev afholdt i Sundby Idrætspark - 

Hal 1, var åben for alle interesserede, og der mødte ca. 60 personer op. 

 

Workshoppens formål var at indhente viden og få input til en fremtidig udvikling af 

Sundby Idrætspark i form af tre udviklingsscenarier. Det blev gjort med udgangs-

punkt i seks temaer: Udendørs idrætsfaciliteter, Indendørs idrætsfaciliteter, Trafik 

og parkering, Idrætsby – mere end idræt?, Lokale mødesteder og sammenhæng 

med bydelen samt Forundersøgelse og proces.  

 

Overborgmester Lars Weiss og Erhardt Franzen, Amager Vest Lokaludvalg bød 

velkommen til workshoppen. På workshoppen blev den politisk besluttede ramme-

sætning præsenteret af Københavns Kommune og efterfølgende holdt Henrik 

Brandt fra Idrætsplatformen et inspirationsoplæg med fokus på hvordan man kan 

udvikle multifunktionelle idrætsparker, som kan rumme mange forskellige facilite-

ter og brugere på relativt begrænset plads. Derefter var der drøftelser ved de seks 

temastationer af to omgange, hvor alle deltagere kunne komme med input og bi-

drage med viden. Herunder er der lavet opsummeringer af de mange input, som 

blev givet på hver temastation. 

1.1 Temastation: Udendørs idrætsfaciliteter 

Der var et generelt ønske om en bedre udnyttelse af arealerne i Sundby Idræts-

park. Og der var ligeledes forskellige ønsker om nye faciliteter, bl.a. paddelbaner 

som evt. kan placeres på et tag, flere kunstgræsbaner evt. med lysanlæg så kapa-

citeten i særligt vinterhalvåret øges, en basketballbane m.fl. samt idrætsfaciliteter 

for paraatleter. 

Generelt var der ønsker om flere faciliteter til spontan eller selvorganiseret idræt, a 

la det Kompananlæg som allerede er, samt en løbesti og/eller aktivitetssti rundt 

om anlægget med fitness-aktiviteter i mellemrum, hvor der ikke er andre faciliteter. 

På den måde kan græsarealet udnyttes bedre end det er i dag uden at fjerne fod-

boldbaner. 

Hvis der bygges et nyt stadion, skal bygningen udnyttes bedst muligt med forskel-

lige rum/faciliteter til både foreninger og institutioner – evt. også et fælles sam-

lingssted for anlægget. Stadion kan både bygges med udgangspunkt i det nuvæ-

rende stadion (renovering, modernisering og udvidelse) eller ved at bygge et helt 

nyt stadion, som evt. placeres anderledes og mere brugseffektivt end det nuvæ-

rende.  

Der ønskes bedre sammenhæng og forbindelser mellem funktioner/idrætsfacilite-

ter. Det nuværende Sundby Idrætspark er lavet som knopskudt byggeri uden hel-

hedsorientering, hvilket giver mange uudnyttede kvadratmeter. 
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1.2 Temastation: Indendørs idrætsfaciliteter 

Der var ønsker om flere fleksible kvadratmeter/multifunktionelle haller – også til 

nye brugergrupper. Idrætsparken skal kunne rumme flere og nye idrætsgrene og 

aktivitetsformer end den kan i øjeblikket. Det giver foreningerne mulighed for at 

lave større og mere varieret aktivitetsudbud. Dertil skal brugere uden for for-

eningsregi have bedre adgang til faciliteter. Det brede kulturliv ønskes også tilgo-

deset og herunder f.eks. musikskoler, folkeoplysende foreninger i regi af aftensko-

ler og lign. 

Det ønskes, at Sundby Idrætspark i højere grad skal danne rammen om et for-

enings- og aktivitetsliv. Lokaler og områder skal invitere til at danne fællesskaber, 

give muligheder for at afholde arrangementer, fællesspisning mm. og dermed 

også rumme fællesskaber, som ikke kun er forbundet med idræt. Det må gerne 

være et samlingssted for aktiviteter for hele lokalområdet - også selvom man ikke 

nødvendigvis ønsker at dyrke idræt. 

Det blev påpeget at eksisterende foreninger udfordres af den lave kapacitet. Sær-

ligt vinterhalvåret begrænser borgeres muligheder for udfoldelse. Når alle rykker 

indenfor, bliver pladsen trang og skaber ventelisteproblematikker. Der var mange, 

både private og foreningspersoner, som udtrykte ønske om at bygge i højden, så 

flere idrætsfaciliteter kan være inden for et mindre grundareal. 

Der var ønsker om et fællesklub-/foreningshus, som kan benyttes af mange for-

eninger, herunder dem som ikke har ejerskab eller egne klubfaciliteter i dag.  

Der var desuden ønsker om forbedring og udvidelse af Sundbybadet eller måske 

en ny svømmehal. 

1.3 Temastation: Trafik og parkering 

Der er ønsker om i højere grad at adskille bløde trafikanter fra biltrafik, og at biler, 

busser og lastbiler får en anden ankomstvej/placering, så hovedindgangen bliver 

bilfri. Endvidere ønskes parkeringssituationen forbedret. 

Der ønskes også at de kollektive forbindelser til området styrkes, herunder styrke 

busbetjeningen og skabe en bedre mere tydelig forbindelse til Sundby Metrosta-

tion fx gennem bedre skiltning. 

Der blev stillet forslag om at etablere flere krydsningsmuligheder og fartdæmpning 

på Englandsvej, Irlandsvej samt Sundbyvestervej, da der ofte opstår uhensigts-

mæssige krydsninger af bløde trafikanter. 

Internt i Sundby Idrætspark ønskes der flere stier på tværs, som dels forbinder 

idrætsfaciliteter bedre og som dels også kan forbinde Sundby Idrætspark til nær-

områderne. 

1.4 Temastation: Idrætsby – mere end idræt? 

Generelt var der et ønske om, at idrætskvadratmeter skal fastholdes og udnyttes 

bedre. Naturen blev nævnt som en kvalitet ved idrætsparken, som af flere bliver 

brugt til gåture. Derudover omtalte flere, at idrætsparken er med til at smelte de 

omkringliggende boligområder sammen (Urbanplanen, villakvarteret og koloniha-

vekvarteret). Sundby Idrætspark er dermed et sted, hvor bl.a. børn/unge mødes 

på tværs af socialt skel.  

Generelt var der ikke store ønsker om at etablere boliger/erhverv i Sundby Idræts-

park.  
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Der blev stillet forslag om, at Sundby Idrætspark åbnes mere op mod omgivel-

serne, og at der skabes større sammenhæng til disse. Fx vil Englandsparken 

kunne bruges til de rekreative/opholdsfaciliteter, som også kan benyttes af forenin-

gerne, når de ikke er ”på banerne”. En aktivitetssti omkring Sundby Idrætspark vil 

også kunne kobles på stiforbindelserne i Englandsparken.  

1.5 Temastation: Lokale mødesteder og sammenhæng med bydelen 

Der var ønsker om at lave en eller flere åbninger fra Sundby Idrætspark ind til 

Englandsparken og i det hele taget skabe bedre sammenhæng med Englandspar-

ken. Generelt ønskes det, at Sundby Idrætspark åbnes mere op, fx ved at hegn 

omkring fjernes. 

Der blev fra flere sider ytret idé om at arbejde med en kantzone hele vejen rundt i 

sammenhæng med Englandsparken. Her kunne man indtænke løbesti, sansesti 

og biodiversitet sammentænkt i en holistisk disponering. Generelt var der ønsker 

om at lave mere indbydende indgang til Sundby idrætspark fra Englandsvej. I dag 

lukker anlægget sig om sig selv. Der ønskes også, at der anlægges et centralt 

samlingspunkt/byrum/plads med café/cafeteria.  

Der ønskes en større variation og blanding af funktioner og rum, så bygninger, ba-

ner, natur og idræt tænkes mere sammen. Ligeledes ønskes også en større palet 

af kultur- og fritids tilbud.  

Der blev stillet forslag om at etablere legepladser eller andre faciliteter i ubenyt-

tede lommer, som kan benyttes af alle. Endvidere var der ønske om at der etable-

res et hundefriløbsområde. 

Det blev ytret ønsker om, at Sundby Idrætspark skal være en grøn idrætspark, 

hvor der er plads til biodiversitet. Trærækken langs Irlandsvej ønskes ligeledes be-

varet. 

1.6 Temastation: Forundersøgelse og proces 

Der blev stillet forslag om, at visionen for Sundby Idrætspark formuleres i samar-

bejde med borgere og brugere af Sundby Idrætspark.  

Generelt blev vigtigheden af forholdet til nærområdet nævnt, herunder muligheden 

for at åbne Sundby Idrætspark mere op og skabe bedre sammenhæng mellem øst 

og vest. 

Det blev ligeledes nævnt, at der er et modsætningsforhold imellem de brede 

idrætsinteresser, og det projektforslag der er kommet fra Fremad Amager Elite ift. 

at kunne fastholde eller øge idrætskapaciteten i Sundby Idrætspark. 

2 Næste skridt 
De mange input som workshopdeltagerne har bidraget med, inddrages i det videre 

arbejde med at udarbejde tre udviklingsscenarier for Sundby 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. 

 

 


