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Københavns Kommune

AFTENENS FORMÅL

Orientere om rammer og 
proces for forundersøgelsen 

Få jeres lokale viden og input 
til det videre arbejde 



Københavns Kommune

AFTENENS PROGRAM
18.30 Velkomst og program v. Kenneth Horst Hansen

18.35 Velkomst ved Overborgmester Lars Weiss og Erhardt Franzen fra 

Amager Vest Lokaludvalg

18.50 Introduktion til forundersøgelsen, rammer og proces 

19.00 Inspirationsoplæg v. Henrik Brandt 

19.25 Introduktion til dialog ved ”stationer” 

19.30 Pause

19.45 Dialog ved stationer, første runde

20.15 Dialog ved stationer, anden runde

20.40 Opsamling på dialog ved stationer 

21.00 Tak for i aften og videre proces
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Lars Weiss 
Overborgmester

& 

Erhardt Franzen 
Amager Vest Lokaludvalg 
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FORUNDERSØGELSE 

AF UDVIKLINGSSCENARIER FOR 
SUNDBY IDRÆTSPARK
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SUNDBY IDRÆTSPARK

Flere tilløb til udviklingsplaner:

• Områdefornyelsen Sundby

• Lokaludvalgets bydelsplaner

• Samarbejdsaftale mellem DGI og KK 
om bl.a. en helhedsplan

• Fremad Amager Elite og Generous
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OPGAVEN
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Parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en 
indledende forundersøgelse af scenarier for byudvikling og 
udvikling af idrætsfaciliteter i Sundby Idrætspark. 

De lokale aktører i området skal inddrages undervejs i 
arbejdet. Forundersøgelsen er afsæt for, at der forud for 
budget 2023 kan tages politisk stilling til en fremtidig 
udvikling af området. 
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SCENARIER - IKKE ÉT FASTLÅST FORSLAG
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? ? ?
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SCENARIEOPSTILLING
9

EKSEMPLER PÅ OPSTILLING 
AF SCENARIER – HVORDAN 
SCENARIERNE VIL BLIVE 
AFHÆNGER BL.A. AF 
DAGENS INPUT.

VI OPGØR OGSÅ 
ØKONOMIEN  I HVERT 
SCENARIE 
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TO IDRÆTSPARKER 
– TO FORSKELLIGE PROJEKTER
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HVOR ER VI – OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN?

11

Sommer Efterår Vinter Forår Sommer

Workshop Workshop

Planlægning og 
indsamling af viden

Opstilling og kvalificering af scenarier

START
OFS

MILEPÆL
B23

Politisk behandling af scenarier

Afsluttende møde

Politisk drøftelse 
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Hvad er vigtigt for jer?

Det vi hørt indtil videre er bl.a.:

• Idrætsfaciliteter 

• Rekreative muligheder 

• Støj- og lysgener

• Trafiksikkerhed
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INSPIRATIONSOPLÆG 
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Fremtidens
Sundby Idrætspark

Inspirationsoplæg

Workshop om fremtidens idrætspark

Torsdag den 28. oktober 2021

Henrik H. Brandt, 
Daglig leder, IdrætsPlatformen Danmark 
og selvstændig konsulent, Idrættens Konsulenthus

Henrik.brandt@idkon.dk, tlf. 29210972

mailto:Henrik.brandt@idkon.dk


Når det går galt…

Idrætsparker er en struktur, som
mange steder i høj grad peger mod 
fortidens idrætsbillede, og som
meget gerne skal føres op til
nutidens idrætsbillede, blive
retningssættende og være i pagt
med lokalsamfundets og idrættens
udvikling og behov.

Sundby Idrætspark skal måske være
det sted, hvor manøvren lykkes?



Hvad mangler her?



Kilde: Idrættens Analyseinstitut

Strukturel barriere nummer 1:
Ruinerende ‘konkurrencebetingelser’

Hvordan 
kombinerer man 
et ægte 
‘communit’y
stadion med 
proffodboldens 
kroniske behov for 
at hæve 
lønbudgettet?



Strukturel barriere nummer 2:
The Global (Local) Sporting Arms Race

Kilde: Sport Policy Factors Leading to Succes in Sport, SPLISS

Eliteidrætten og 
talentudviklingen 
stiller store krav til 
plads og tekniske 
installationer, men 
betaler sjældent. 
Kan dynamik og 
faglighed vendes til 
en styrke?



Strukturel barriere 3:
Foreningsidræt er (stort set) 
fritaget for markedsmekanismer 
(i København)

Driftsovervejelser: 
Hvordan undgår man, 
at foreningsidræt 
bliver en økonomisk 
klods om benet på en 
udadvendt, 
(semi)kommerciel 
eller socialøkonomisk 
drift eller 
beslaglægger al plads 
for andre brugere?



Strukturel barriere 4:
Jamen, vi vil (måske) slet ikke have 

mere liv eller larm området…

Kilde: Status på København 2020



Opgaven

Et spørgsmål om ejerskab, værtskab, drift 
og kompetencer. Hvem skal sidde med 
nøglen til fremtidens Sundby Idrætspark?

Pengene er der (måske), men hvem får 
indtægterne på de ‘sjove’ aktiviteter, og hvem 
tager regningerne?

• Hvilke frihedsmuligheder har anlægget til at 
skabe egne indtægter eller aktiviteter?

• Hvilke forventninger opstiller ejer 
(kommunen) i forhold til anlæggets økonomi, 
aktører og målgrupper? Hvilke rammevilkår og 
incitamenter giver ejer anlægget for at handle 
selv og/el. geninvestere/udvikle?

• Hvem har kapacitet og kompetencer til selv at 
skabe eller tiltrække alle de aktiviteter, som får 
vendt fire gange minus til plus?



Hvad er visionen for de scenarier, man 
vælger? 

Eksempel fra Aarhus Kommune, Kongelunden/Aarhus Idrætspark, Kile: Fremtidens idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden

Processen skal hvile på en politisk forankret vision, som styrer 
de konkrete driftsmæsige og bygningsmæssige beslutninger.

Eksempel: De fem bystrategiske pejlemærker for ‘Kongelunden’ 
(Aarhus Idrætspark, Jydsk Væddeløbsbane, Mindeparken m.m.):

• Udvikle flere destinationer og potentialet for Kongelunden 

som samlet attraktion

• Skabe et centrum for livskvalitet og store og små 

fællesskaber

• Skabe en moderne ramme for events inden for sport, kultur 

og erhverv

• Dedikere delområder til plads til ro, eftertanke og viden

• Aktivere og demokratisere området



Hvad er visionen for de scenarier, man 
vælger? 

Hvad er opgaven i Sundby idætspark?

”For det videre arbejde forudsættes det, at der opstilles tre 
scenarier for udvikling af Sundby Idrætspark. Dertil tages der 
udgangspunkt i, at de tre scenarier skal variere fra hinanden, så 
der samlet præsenteres et spænd i mulig udvikling af 
idrætsparken. I minimum ét af scenarierne vil der indgå et nyt 
stadion, mens scenarierne samlet set også skal give en 
variation i idrætslig udvikling, byudvikling og rekreative 
muligheder for lokalområdet mv.” 

Kilde: Det politiske beslutningsgrundlag om forundersøgelse, 
Sundby idrætspark, Københavns Kommune



Hvad er dogmet for de nuværende brugere
og foreninger I processen?

Eksempel fra Aarhus Kommune, Kongelunden/Aarhus Idrætspark, Kile: Fremtidens idræts- og 
aktivitetsmiljøer i Kongelunden

Eksempel på dogmer. Hvad skal succes måles på?:

• Ingen kendte aktører og aktiviteter må stilles ringere end i 

dag.

• Alle kendte aktører og aktiviteter skal stilles bedre end i dag 

(fysiske rammer + aktørernes egen organisering, 

muligheder og kapacitet.

• Flere aktører og aktiviteter skal involveres og stilles bedre 

end i dag - og dermed bidrage til de bystrategiske

pejlemærker.

• Det fælles gode skal være stærkere end mulige 

interessekonflikter eller nødvendige indbyrdes 

kompromisser mellem aktørerne.

…Herfra er resten ren logistik...



Hvordan spiller Sundby Idrætspark I 
dag sammen med amagerkanernes
idræts- og aktivitetsmønstre?

Hvem har ansvaret for, at anlægget
samlet følger med tiden? Handler 
processen primært om at ’forsvare’ 
de nuværende brugere, eller vil og 
skal man være mere for flere?

Hvem kan bruge Idrætsparkens
‘magnetisme’ og eliteidrættens
fascinationskraft til at generere
aktivitet og hjerterum (community 
centre) mellem de faste
begivenheder?

Nu tænder vi for 
idémaskinen…

Eksempel fra Aarhus Kommune, Kongelunden/Aarhus Idrætspark, Kile: 
Fremtidens idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden



Dinosaur eller 
dynamo?

Eksempel fra Aarhus Kommune, Kongelunden/Aarhus Idrætspark, Kile: 
Fremtidens idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden

De vigtige
forudsætninger:

Hvordan sikrer man, 
at faciliteten (og dens 
brugere) har den 
fornødne
idrætsfaglighed til at 
reagere på
potentialer?

Hvem kan
markedsføre og 
indrette faciliteten, så
den lever hele døgnet, 
ugen, året?

Hvem er 
Idrætsparkens
(fremtidige) aktører, 
og hvordan spiller 
Idrætsparken sammen
med omgivelserne
(parker, byrum, skoler, 
institutioner, 
Fælleden?)



Sundby Idrætspark som dynamo 
og katalysator for lokal udvikling?

Sundby Idrætspark som hjem, 
støtte, og udviklingspartner for 
de etablerede aktører?

Sundby Idrætspark som ‘living 
lab’ for trends, tendenser og 
målgrupper, som fortjener at 
komme mere frem i lyset (idræt, 
folkeoplysning, sundhed osv.)? 

Hvilket flow af 
aktiviteter og brugere 
vælger man?

Eksempel fra rapporten Fremtidens idræts- og aktivitetsmiljøer i Kongelunden, som viser 17 mulige udviklingsspor, der alle udfoldes i detaljer som led i processen



Lokal udvikling for forskellige målgrupper. 
Hvordan får man alle med?

Faciliteten som udbyder

Åbne træninger/events (Our Parks)

Lette fællesskaber (Endomondo, Join In, 

NBRO)

Korte forløb/ligaer etc.

Fleksibilitet/tilgængelighed

Personlig træning

Effektorienteret træning (sundhed, skills, 

rådgivning)

Trygge rammer

Kvalifikationer

Sundheds/velvære aktiviteter, et venligt 

skub.

Events

Premium tilbud til gode betalere (outdoor, 

ski etc.)

Købeidræt/engangstilbud

Rekreative/afstressende tilbud

Udvikle aktiviteten for nuværende medlemmer

Lad fællesskabet styre og udføre

Fokus på lokale behov og målgrupper –

involvering af medlemmer

Innovation i aktiviteter og i ledelsesformer/klubdrift

Hvordan kan Sundby idrætspark servicere det 
betalingsvillige segment

Kan  Sundby idrætspark blive en social ‘hub’ for 
idræt?

Hvordan kan man styrke foreningernes rammer og kapacitet

Hvordan kan undby idrætspark indgå i håndholdt 
sundhed og social inklusion af 



Driftsmodel og driftsaftale(r). 

Hvad vil man have? 
Hvem skal man være noget for?

Inspiration: Vejen Idrætscenter, Hafnia Hallen, Heart 
of Midlothian FC/Tnecastle park, Black Prince’s
Trust, Sport & Event Park Esbjerg



Sundby IP

Eksisterende 
brugere

Andre foreninger Politikere og udvalg

DIF + forbund
Folkeopl.udvalg

Kommunen m.v.

Leverandører

Privatpersoner

Kommuner
og KL

Elite og event-
organisationer

Uddannelses-
institutioner

Forsknings- og
analysemiljøer

DGI + landsdels-
foreningerBranche-

fællesskaber

Internationale 
organisationer

Medier

Prof-klubber

Sponsor-
virksomheder

Fonde

Fitnessbranchen

Eventmagere/
akademier

Projektmagere
konsulenterBoligområder m.m.

Idrætssamvirker

Lokale & Anlægs-
fonden

Sport Event
Denmark

Personlige 
trænere

Firmaidrætten
Team Danmark

Aftenskoler

Folkeuniversitetet

Fritidsklubber/SFO

Skoler

Biblioteker

Ældre Sagen, 
patientforeninger

Iværksættere

Handelsstand,
detailhandel

Investorer
Byggesektor

Idrætshøjskole,
efterskoler

Kirker etc.

Lokale borgere

Hvem taler med dem, der ikke er der (endnu) 



Men hov, 
hvordan skal
det se ud?

Fremtidens Sundby Idrætspark behøver
ikke nødvendigvis ligne noget fra Olsen 
Banden…
Men vent med at fokusere på det, til I har
drøftet den politiske vision, ‘dogmerne’, 
tankerne om den fremtidige finansiering
og driftsmodel samt definitionen af, 
hvem anlægget er der for, og hvd det skal
‘præstere’ for at være en succes.



Yderligere info: henrik.brandt@idraetsplatformen.dk, tlf. 29210972

mailto:henrik.brandt@idraetsplatformen.dk
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DIALOG VED STATIONER
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Udendørs 
idræts-

faciliteter

Indendørs 
idræts-

faciliteter

Trafik & 
Parkering

Idrætsby -

mere end 
idræt?

Mødesteder 
&

sammenhæng

Forundersøgelse 
& 

Proces

STATIONER
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DIALOG VED STATIONER

19.45 - 20.10 Dialog ved stationer, første runde

20.10 - 20.15 Skift til næste station

20.15 – 20.40 Dialog ved stationer, anden runde

20.40 - 21.00 Opsamling på dialog ved stationer 

21.00 Tak for i aften og videre proces
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PAUSE
36
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Udendørs 
idræts-

faciliteter

Indendørs 
idræts-

faciliteter

Trafik & 
Parkering

Idrætsby -

mere end 
idræt?

Mødesteder 
&

sammenhæng

Forundersøgelse 
& 

Proces

OPSAMLING
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TAK FOR I AFTEN

38


