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Generelt er Amager Vest Lokaludvalg tilfreds med, at der som ud-
gangspunkt etableres en ny idrætspark i Ørestad, hvor der kommer til at 
bo 25.000 borgere. Det er dog meget vigtigt, at man tænker lidt ud i fremtiden, 
når der skal anlægges en ny idrætspark inkl. et streetareal, som også kan benyttes af 
den uorganiserede idrætsudøver.  
 
I forhold til fodbolden er det vigtigt også at indtænke rimelige tilskuerfaciliteter ved 
11-mands banen, så ledes at der bliver mulighed for at overvære fodboldkampene. 
 
I forhold til streetarealet ser lokaludvalget positivt på de mange små ”øer” med træer, 
hvor der også indtænkes borde og bænke. Der er et ønske om at sikre de unge et op-
holdsrum bagerst i ”buen” med fx borde og bænke samt mulighed for grill – her kunne 
der være behov for overdækning. Der er ligeledes et behov for et tag over en evt. mul-
tibane eller lignede med henblik på, at der kan udøves aktiviteter på området i regn-
vejr. I en opstartsfase bør man være opmærksom på, at der etableres nok opbeva-
ringsplads til brug for idrætsforeningerne i området.   
  
I forhold til adgangsforholdene er det også vigtigt, at der tages højde for handicap-
pede i forbindelse med projektering af tilkørsel på området, fx bredden på ramper, fli-
sekanter samt døre (automatisk dør, størrelse), elevator og toilet. Ved tilskuerplad-
serne skal der tages hensyn til de bevægelses-handicappede, så de kan sidde der med 
kørestol.  
Lokaludvalget vil gerne gøre opmærksom på, at alle tilgængelighedsforholdene for be-
vægelseshindrede skal være i henhold til BR18 (se bilag), samt at adgangsforholdene 
for handicappede til klubhuset og terrasserne overholdes i henhold til BR18. Lokalud-
valget vil i øvrigt henvise til Dansk Handicapforbunds huskeliste (se bilag). 
 
Der bør desuden ses på, hvordan man etablerer hensigtsmæssig cykelparkering på 
området – evt. kun ét samlet sted i nærheden af indgangen fra metroen. Det kan være 
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foran indgangen til metroen efter aftale med Metroselskabet eller tæt ved Metrobyg-
ningen/indkørslen til området herfra. 
 
I forhold til klubhuset anser lokaludvalget det som vigtigt, at man fremtidssikrer det 
allerede nu, bl.a. ved at grave ud til en kælder, hvor der kan etableres styrketrænings-
faciliteter med bad og fx opbevaringsskabe. Derudover er det også vigtigt, at der ses 
på adgangsforholdene i forbindelse med omklædning – her skal lokaludvalget henvise 
til fx Sundby Boldklubs klubhus på Kløvermarken, hvor der er direkte adgang fra om-
klædningsrum til terræn. Herved frigøres en del m2 til opholdsrum i klubhuset. Stør-
relse på omklædningsrummene og antal skal matche antal baner og være kønsopdelte 
med mulighed for opdeling af modstandere. Der bør også være kønsopdelte dommer-
omklædningsrum. 
Ved etablering af café er det nødvendigt med professionelle køkkenfaciliteter, herun-
der køle- og frysefaciliteter og med gode betjeningsforhold, når brugerne skal service-
res. 
 
Lokaludvalget ser frem til den videre dialog om konkrete klubhusfaciliteter samt kon-
krete udendørs- og streetfaciliteter. 
 
Bilag: 
 
BR18: 
DHF_huskeliste_2018_BR18.indd (danskhandicapforbund.dk) 
DHF Huskeliste: 
2208_26_Huskeliste_for_ELEVATORER_M.V..pdf (danskhandicapfor-
bund.dk) 
 
 
Venlig hilsen 
Amager Vest Lokaludvalg 
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