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I Rødovre Kommune skal alle 
borgere have mulighed for et aktivt, 
sundt og mangfoldigt idrætsliv 
gennem hele livet. Sådan lyder 
visionen i den idrætspolitik, som 
kommunen vedtog i foråret 2022 
med et klart ønske om at udvikle 
rammerne for den lokale idræt til 
glæde for børn, unge og voksne i 
alle aldre. 

Med idrætspolitikken sættes 
nye aktiviteter i gang, foreninger 
og fællesskaber styrkes og 
idrætsfaciliteter, byrum og grønne 
områder skal planlægges, udvikles 
og programmeres med idræt og 
aktive fællesskaber for øje. Konkret 
har Rødovre Kommune besluttet at 
bruge 100 mio. kr. over de næste 10 
år til at udvikle, forny og optimere 
faciliteter og fysiske rammer for 
idræt og bevægelse. 

Investeringen vil medføre et markant 
løft på facilitetsområdet og det vil 
samtidig være en anledning til at 
tage fat om nogle af de udfordringer, 
som idrætslivet i Rødovre Kommune 
står overfor i de kommende år. 
Foreningsdeltagelsen blandt 
børn og unge er lav, og særligt 
pigerne står udenfor de lokale 
idrætsfællesskaber, og som i andre 
kommuner i Hovedstadsområdet 
er Rødovres borgere også nødt 
til at være mange om at dele få 
idrætsfaciliteter. 

0. FORORD

Samtidig har Rødovre vokseværk 
med en forventning om, at 
indbyggertallet i kommunen over de 
næste 10 år vil stige med mere end 
5.000 borgere. Med andre ord vil 
der i fremtiden blive brug for nye og 
attraktive idrætsfaciliteter, effektiv 
udnyttelse af eksisterende rum og 
rammer, samt nytænkning i både 
byudvikling og brugen af de grønne 
områder og kommunale faciliteter. 

Det er i dette lys, at Visionsoplæg 
for idrætsudviklingen i Rødovre 
skal læses. Visionsoplægget er 
udarbejdet med henblik på at 
anvise retninger og hovedgreb 
for fremtidige beslutninger på 
facilitetsområdet med et særligt 
fokus på de muligheder, som findes 
midt mellem hensynet til lokalplaner, 
fredninger, natur og en byudvikling 
med fokus på nye boliger på den 
ene side og de lokale foreninger 
og borgeres drømme og ønsker 
til fremtidens idrætsfaciliteter i 
Rødovre på den anden. Hele tiden 
i sammenhæng med den nyeste 
viden om aktuelle idrætstrends og 
tendenser, og de lokale muligheder 
og udfordringer i Rødovres idræts- 
og foreningsliv. 

Visionsoplæg for idrætsudviklingen 
i Rødovre har fokus på 
udviklingsmulighederne på de tre 
store idrætsanlæg i kommunen. 

Det gælder Rødovrehallen, Rødovre 
Stadionhal og Espelunden, som 
alle tre fungerer som lokale 
idrætscentre, hvor børn, unge og 
voksne mødes til idrætsaktivitet 
i både foreninger og på egen 
hånd. I disse nedslag fokuseres 
på potentielle opgraderinger og 
udviklingstiltag, som kan gavne 
den lokale idræt. Nogle vil kunne 
finansieres indenfor rammen af de 
10x10 mio. i facilitetspuljen, men 
ikke alle. Det er en præmis for 
visionsoplægget, at nogle af de 
potentialer, som identificeres, vil 
kræve en yderligere finansiering via 
såkaldte ”signatur-projekter”. De vil 
kræve en selvstændig proces både 
politisk og administrativt. 

Ud over de tre idrætscentre arbejder 
visionsoplægget også med et 
potentialekort, som viser en række 
geografiske nedslag, hvor det er 
muligt at udvikle rammerne for idræt, 
motion og bevægelse. Det gælder 
ift. kommunens grønne byrum og 
aktuelle byudviklingsområder, men 
analysen samler også statslige og 
private områder, som på forskellig 
vis er bragt i spil i dialogen om 
idrættens udviklingsmuligheder i 
Rødovre over de senere år. Rødovre 
Kommune har ikke råderet over alle 
matrikler og det vil selvsagt kræve 
dialog med private grundejere, 
virksomheder m.m. Men de er 
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medtaget i udviklingsplanen mhp. 
at samle udviklingsperspektiver for 
idræt og bevægelse ét sted. 

Undervejs i arbejdet med 
Visionsoplæg for idrætsudviklingen 
i Rødovre er det blevet tydeligt, 
at mulighederne for udvikle 
fysiske rum og rammer for idræt, 
motion og bevægelse hænger 
tæt sammen med beslutninger i 
tilknytning til den lokale byudvikling. 
Hvis målet er at øge idræts- og 
foreningsdeltagelsen, styrke 
trivslen og øge folkesundheden 
for borgerne i Rødovre er det 
nødvendigt at prioritere idræts- 
og rekreative formål højt og gøre 
idræt, bevægelse og rekreative 
elementer til en obligatorisk 
del af lokalplansprocesser og 
ambitioner i byudviklingen. 
Visionsoplægget peger på en 
række potentialeområder set med 
idrættens briller, men det kræver 
et aktivt tilvalg at gøre dem til 
virkelighed. 

En samlet vision for 
idrætsudviklingen er en stor 
opgave, som kalder på beslutninger 
og afgrænsninger undervejs. 
Eksempelvis er en effektiv 
udnyttelse af de eksisterende 
faciliteter en vigtig del af den 
samlede løsning, men dette arbejde 
kører i et selvstændigt spor uden for 

Tak til arbejdsgruppen og 
referencegruppen som har bidraget 
med vigtige input og sparring 
undervejs. Kommunalpolitikere, 
FIR, foreningsrepræsentanter og 
medarbejdere i Rødovre Kommunes 
forskellige forvaltninger har alle 
spillet aktivt og konstruktivt ind 
i processen og bidraget med 
værdifulde input og medvirket til 
at skære opgaven til og formidle 
konklusioner og hovedgreb på en 
enkel og overskuelig måde. Vi håber, 
at borgere, foreninger, forvaltninger 
og politikere med Visionsoplæg 
for idrætsudviklingen i Rødovre 
har fået et konkret værktøj, som 
kan anvise retninger og hovedgreb 
for fremtidige beslutninger på 
facilitetsområdet

God læselyst.

DGI Storkøbenhavn, 
november 2022.

0. FORORD

visionsoplægget. Tilsvarende pågår 
der pt. en kortlægning af skolernes 
idrætsfaciliteter og mulighederne for 
synergi og samspil på idrætsområdet 
i et selvstændigt spor. Skolerne er 
i det hele taget et væsentligt greb 
i visionsoplægget og potentialerne 
i at samtænke skolens- og 
fritidsbrugernes behov i lokale 
”Idrætscentre på skoler” har fået sit 
eget afsnit i denne rapport. 

Selve rapporten er bygget 
op som en tragt. Vi starter i 
helikopterperspektivet og kigger 
på idrætsudviklingen og nationale 
trends og tendenser for idrætslivet 
anno 2023. Herefter zoomer vi ind 
på idrætslivet i Rødovre og de lokale 
forhold på tværs af kommunen, 
inden vi til sidst går i dybden med 
en række potentialeområder og 
de tre specifikke nedslag omkring 
Rødovrehallen, Espelunden og 
Rødovre Stadionhal.
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1. RAMMESÆTNING

Den overordnede ramme for 
Visionsoplæg for idrætsudviklingen 
i Rødovre er beskrevet i ”Kommis-
sorium for udarbejdelse af analyse 
af mulighederne for etablering af 
idræts- og bevægelsesfaciliteter i 
Rødovre Kommune”. Her fremgår 
det, at Rødovre Kommune ønsker at 
udvikle de fysiske rum og rammer for 
idræt og bevægelse og at der i den 
forbindelse, er brug for et overblik 
over de planmæssige muligheder 
for placering af nye idrætsanlæg 
eller udvidelse af eksisterende fre-
madrettet. 

Analysen kigger derfor på ud-
viklingsmulighederne i Rødovre 
Kommune set gennem idrættens 
briller, og dette udgangspunkt er 
en vigtig grundpille gennem hele 
analysens tilblivelse. Rødovre Kom-
mune er tæt befolket og fuld udbyg-
get og derfor er der rift om kvadrat-
metre og mulighedsfelter. Denne 
analyse samler ikke ønsker fra andre 
fagområder og udelader heller ikke 
potentialefelter set med idrættens 
briller fordi arealerne potentielt kan 
eller allerede anvendes til andre 
formål. Analysens raison d’être er at 
kigge på mulighederne for at udvikle 
de fysiske rammer for idræt og bev-
ægelse, selvom det også kan be-
tyde, at noget andet skal vælges fra.

På samme måde er det vigtigt at 
holde sig for øje, at analysen peger 
på de planmæssige muligheder for 
at udvikle idrætten i Rødovre og for-
holder sig til potentialeområder og 
nedslag på et overordnet og tema-
tisk niveau. Alle forslagene i analys-
en vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og 
administrative forhold, ligesom der 
er brug for involvering af foreninger 
og borgere ift. at konkretisere og 
kvalificere de enkelte nedslag, funk-
tioner og behov. Analysen skal være 
et væsentligt redskab ift. drøftelser 
og overordnede prioriteringer på 
idrætsområder, men den er ikke en 
færdig plan man kan bygge efter. 

Endelig er det en vigtig pointe, at 
analysen er et øjebliksbillede af de 
muligheder for at udvikle fysiske rum 
og rammer for idræt og bevægelse, 
som de ser ud ved indgangen til 
2023. Hvert af potentialeområderne 
kan bruges til idrætsformål, hvis det 
prioriteres både politisk og økono-
misk. Men mulighederne ændres 
også over tid og er afhængig af 
den rigtige timing. Eksempelvis kan 
øvrige kommunale udviklingspro-
jekter bruges som motor for idræt-
sudvikling, og hver gang et område 
byudvikles, en skole renoveres/

udbygges eller en ny daginstitu-
tion opføres, er det en anledning til 
også at integrere nye muligheder 
for idræt, leg og bevægelse. Det er 
derfor vigtigt, at de muligheder, som 
analysen peger på sættes i sam-
menhæng med den øvrige udvikling 
i kommunen.

Analysen bygger på et tæt samar-
bejde mellem Rødovre Kommune 
og DGI Storkøbenhavn. Gennem 
det meste af 2022 har en arbejds-
gruppe med repræsentanter fra 
teknisk forvaltning, børne- og kul-
turforvaltningen og DGI Storkøben-
havn regelmæssigt mødtes mhp. 
at kvalificere arbejdet mhp. at gøre 
det endelige produkt så konkret og 
anvendeligt som muligt. 

I referencegruppen har FIR, kommu-
nalpolitikere og foreningsrepræsent-
anter fulgt arbejdet med analysen 
og bidraget med værdifulde input 
undervejs. Referencegruppen har 
haft til opgave at sikre forankring 
i forhold til det politiske lag og de 
lokale idrætsforeninger.  
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2. EN AKTIV BY TIL FREMTIDEN

Dette afsnit rummer en 
introduktion til generelle 
udviklingstendenser byudvikling 
kan rumme samt betydningen af 
at etablere idrætstiltag ift. den 
sociale sammenhængskraft i 
lokalsamfundet. 

Med udgangspunkt i 
befolkningstilvækst, byudvikling 
og idrættens potentialer kan vi 
identificere en række mulige tiltag 
og greb til brug for udvikling af 
idræts- og bevægelseskulturen 
i Rødovre Kommune, som bør 
adresseres i de kommende års 
politiske tiltag, strategier og 
beslutninger.

Byudviklingsprocesser rummer 
generelt en risiko for, at vigtige 
byrumskvaliteter overses i selve 
bygge- og realiseringsprocessen. 
I Hovedstadsområdet har 
befolkningsvæksten og den private 
byudvikling haft så meget fart på i 
de seneste år, at det sideløbende 
behov for etablering af nye lokale 
idrætsfaciliteter, rekreative byrum 
og mindre næridrætsanlæg ikke 
helt har fulgt med. Sådan er det 
også i Rødovre, men facilitetspuljen 
og det aktuelle fokus på at skabe 
attraktive fysiske rammer for idræt- 
og bevægelse kan forhåbentligt 
være med til at skabe nye aktiviteter 
og nye muligheder for Rødovres 
borgere. 

Byudviklingen i Rødovre viser 
bl.a., at der frem mod 2040 finder 
en drastisk befolkningstilvækst 
sted på estimeret over 6.000 
nye borgere. Ift. indbyggertallet 
er dette i procentpoint den 
største befolkningstilvækst i hele 
hovedstadsregionen – også større 
end den relative befolkningstilvækst, 
der finder sted i Københavns 
Kommune. Derfor vil der i fremtiden 
være brug for et fortløbende fokus 
på fysiske rammer for idræt- og 
bevægelse når nye områder 
byudvikles.  

Kommunen beskriver denne 
udvikling således i den nye 
idrætspolitik: ”Rødovre Kommune 
er et godt sted at bo og frem mod 
2030 flytter mange nye borgere til 
byen. De mange nye medborgere 
stiller krav til en fortsat udbygning 
af byens idræts- og fritidsfaciliteter, 
ligesom de eksisterende anlæg 
løbende skal renoveres og 
moderniseres” (Rødovre Kommune, 
2022: Idrætspolitik https://www.
rk.dk/oplevroedovre/politikker/
idraetspolitik/). 

Udfordringen ift. at understøtte nye 
borgeres motions- og idrætsvaner er 
bl.a. søgt imødekommet fra politiske 
side med et flerårigt, strategisk 
fokus på at opgradere en række af 
de større eksisterende samt ved at 
etablere flere nye, lokale idræts- 
og bevægelsestilbud. Disse skal, 
på sigt, lette borgernes adgang 
til lokale byrum og faciliteter, som 
kan understøtte leg, idræt og 
bevægelse.

De politiske intentioner vil med 
tiden - år for år - bl.a. resultere 
i etableringen af en række nye 
byrum, funktioner og næridræts- 
og bevægelsesfaciliteter, som 
imødekommer den lokalforankrede 
efterspørgsel på idræt, leg, motion 
og bevægelse.

Den strategiske satsning og 
etableringen af flere rekreative 
byrum og idrætsfaciliteter vil også, 
på sigt, understøtte de politiske 
visioner om at udvikle en mere 
socialt blandet by, hvor borgere 
får bedre mulighed for at mødes 
på tværs af kulturelle og sociale 
skel; og hvor aktive borgeres lokale 
idræts- og foreningsdeltagelse kan 
gøre en positiv forskel for udvikling 
af borgernes oplevelse af gensidig 
tillid og deres uformelle sociale 
kompetencer.
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2. EN AKTIV BY TIL FREMTIDEN

lokale butikker, daginstitutioner 
og kultur- og fritidsaktiviteter, 
hvor lokalt bosatte ”automatisk” 
møder hinanden. I den vellykkede 
blandede by, der har disse kvaliteter, 
kan borgere mødes og samles 
på tværs af indkomstklasser 
og sociale skel – og således 
understøtte den uformelle sociale 
sammenhængskraft.

I denne sammenhæng kan nye eller 
transformerede lokalområder både i 
og mellem kommunens nye bydele 
være én af de konkrete metoder til 
at skabe mere attraktive og mere 
blandede lokalsamfund med flere 
levende og aktive fællesskaber, 
som mødes i kraft af en fælles 
fritidsinteresse.

Rødovre Kommunes vision i den 
nye idrætspolitik afspejler ligeledes 
dette ønske om at få flere borgere 
ind i idræts- og foreningslivet 
mhp. et mere dynamisk og mere 
levende idrætsliv, hvor idræt er 
for alle. Kommunen formulerer 
dette således i deres idrætspolitik: 
”Det er helt afgørende, at ingen 
ufrivilligt må stå uden for idrætten, 
hvad enten det er af sociale, 
fysiske, kulturelle eller økonomiske 
årsager. Rødovre Kommune vil 
arbejde målrettet for at motivere og 
nedbryde barrierer således, at alle 
får mulighed for at deltage i positive 

idrætsfællesskaber.” (Rødovre 
Kommune, 2022: Idrætspolitik. 
https://www.rk.dk/politik/politikker/
idraetspolitik/).

En styrket indsats for at understøtte 
den sociale bæredygtighed kan 
bl.a. medvirke til at reducere en 
række udfordringer i lokalsamfundet. 
Det drejer sig bl.a. om manglende 
social sammenhængskraft, stigende 
utryghed og ensomhed, dårlig 
livskvalitet mv. Hvis ikke disse 
udfordringer adresseres, kan det 
- uden en strategisk og langsigtet 
indsats - få store omkostninger 
for samfundet. Blandt andet ser 
vi, at problemer, der relaterer sig 
til ensomhed, løber op i massive 
samfundsomkostninger.1

Omvendt rummer den socialt 
blandede by muligheder for at 
udvikle sociale sammenhængskraft, 
som relaterer til uformelle 
tillidsrelationer mellem mennesker, 
der igen giver muligheder for social 
mobilitet. Den samfundsmæssige 
og politiske opmærksomhed på 
at investere mere direkte i den 
sociale bæredygtighed må derfor 
også forventes at få indflydelse på 
civilsamfundet, hvor foreningslivet 
og ”den tredje sektor” spiller en 
central rolle via frivilligt engagement 
og interessebetonede, frivillige 
fællesskaber.

1  Op mod 380.000 voksne og op mod 
20.000 børn i alderen 11-15 år oplever svær 
ensomhed. Ifølge eksperter koster dette sam-
fundet op mod 8,3 mia. kr.  hvert år.

De kommende års indsats 
skal også ses i lyset af, at 
byudviklingsprocesser i mange 
kommuner risikerer at bære præg 
af en øget opsplitning mellem 
kommunens forskellige bolig- og 
lokalområder. Der er generelt i 
samfundet tendenser til, at borgere 
med forskellige social baggrund 
og forskellige indkomstgrupper i 
stigende grad bor hver for sig.

I hovedstadsområdet er der således 
bydele og lokalområder, som 
bebos af vidt forskellige sociale 
og etniske grupperinger. Denne 
opdeling rummer risiko for bydele 
og -områder med høj koncentration 
af borgere med sociale udfordringer, 
som kan være vanskelige at 
håndtere. Det skyldes på den ene 
side generelt øgede økonomiske, 
sociale og etniske forskelle i 
befolkningen generelt, samt på den 
anden side, større lokale forskelle på 
byområders status og omdømme.

Ønsket om at etablere mere 
blandede boligområder er 
et dominerende hovedgreb i 
kommunale byudviklingsstrategier; 
men hvis ønskerne om de 
”blandede byer” skal lykkes, skal de 
boligpolitiske tiltag kombineres med 
en række andre konkrete initiativer.
Der skal bl.a. skabes flere 
udadvendte funktioner – dvs. både 
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Dette afsnit rummer en kort 
beskrivelse af og perspektivering af 
nationale og lokale idrætstendenser 
med fokus på både udviklingstræk 
ift. ”traditionelle faciliteter”, samt 
også brugen af naturen og byrum 
som nye idrætsarenaer til den 
voksne befolkningsgruppe.
Udgangspunktet for en kommunal 
udviklingsstrategi på idrætsområdet 
bør tage udgangspunkt i et politisk 
ønske om at udvikle til fremtidens 
behov. Idrætsmønstre, vaner og 
behov ændrer sig over tid og de 
fysiske rum og rammer for idræt, 
motion og bevægelse skal følge 
med. 
I det følgende kigges nærmere på 
en række tendenser, som vi generelt 
ser i idrætsudviklingen, og de 
eksemplificeres via konkrete cases 
fra forskellige kommuner. 

3.1 Flere foreningstilbud, der 
supplerer og adskiller sig fra 
hinanden
Via strategiske investeringer i 
aktivitetsudvikling mod et mere 
varieret idrætsliv kan der sikres en 
større mangfoldighed og en mere 
aktiv deltagelse i lokalbefolkningen.
Kommuner, der mere eller mindre 
bevidst har ”satset på” at etablere 
et smalt lokalt foreningsliv med 
fokus på relativt få idrætters 
sportslige succes, risikerer generelt 
at engagere og aktivere en lavere 

Idræts- og aktivitetsudvikling 
går som regel via flerstrengede 
idrætsforeninger eller etablering 
af nye foreningsfællesskaber. 
Især foreningsdannelse kan være 
nogle langstrakte og skrøbelige 
organisatoriske udviklingsprocesser, 
men de rummer også nogle 
store potentialer ift. at få helt nye 
aktiviteter op at stå med ønske om at 
appellere til nye befolkningsgrupper.

Foreningsdannelser kan også 
forekomme ifm. etablering af 
nye idrætsfaciliteter, hvor der 
etableres en forening i takt 
med at facilitetsprocessen og 
anlægsarbejde pågår. I mange 
kommuner finder der således 
foreningsdannelser sted målrettet 
paddel (også kaldt paddeltennis), 
som er en ketchersport i massiv 
vækst både på det private, 
kommercielle marked samt 
i kommunale faciliteter med 
foreningstilbud.

3. GENERELLE IDRÆTSTENDENSER

andel af befolkningen. En forklaring 
på dette kan være, at fokus går på 
et begrænset antal idrætter frem 
for den bredde, som det samlede 
idrætsbillede tilbyder. 

Dertil kan forklaringen sandsynligvis 
findes i, at en række lokale 
idrætsforeninger er domineret af 
en sportslogik, hvor aktiviteter og 
træninger udøves med henblik på 
en sportslig dygtiggørelse med 
specialisering, standardisering, 
taktisk spilforståelse og tekniske 
evner som midler, samt en 
konkurrencedeltagelse domineret 
af regler, ranglister og rekorder 
som kategoriseringsmetoder. 
Denne tilgang kan indeholde en 
indbygget udskillelseslogik, hvor 
foreningsmedlemmer løbende falder 
fra, og har samtidig den ulempe, at 
de samme idrætsudøvere træner 
meget og derved sætter sig på 
en stor del af den tilgængelige 
facilitetskapacitet. 

Der er således en strategisk pointe 
i at understøtte udviklingen i det 
lokale foreningsliv med henblik 
på at igangsætte og tilbyde nye 
typer af aktiviteter end dem, som 
de lokale foreninger og de lokale 
idrætsfællesskaber allerede i 
forvejen tilbyder, ligesom fokus 
på motions- og breddeaktiviteter 
rummer et potentiale for at få flere 
med i de lokale idrætsforeninger. 

3.2 Mødet mellem ”det organise-
rede” og ”det selvorganiserede”
Faciliteter, der evner at understøtte 
et uformelt møde mellem de 
foreningsorganiserede medlemmer 
og selvorganiserede motionister, 
kan samtidig medvirke positivt til 
både at lette overgange mellem de 
forskellige organiseringsformer samt 
understøtte en mere kontinuerlig 
idrætsdeltagelse ift. idrætsaktives 
behov ifm. forskellige livsfaser. 
Udfordringen består i at udvikle 
faciliteter, der henvender sig til flere 
målgrupper på én gang - og derved 
både tilgodeser eks. skoler og 
børneinstitutioner, idrætsforeninger 
samt selvorganiseredes behov på én 
og samme tid. 

En konkret idrætsfacilitet, der 
arbejder bevidst med denne 
tilgang, er Hafnia-Hallen i Valby, 
Københavns Kommune. Hafnia-
Hallens daglige leder, Jan Barslev, 
beskriver tilgangen således: ”Når 
det lykkes [mødet mellem forskellige 
organiseringsformer], får man både 
iscenesat kvaliteterne og styrkerne 
fra foreningslivet og fleksibiliteten 
fra det selvorganiserede og samlet 
set kan aktiviteterne nå ud til flere 
forskellige befolkningsgrupper.” 
(Kilde: Hafnia-Hallen (2020): Når 
organiseret og selvorganiseret 
idræt mødes: https://hafnia-hallen.
dk/2020/03/14/moedet-mellem-
organiseret-og-selvorganiseret-
idraet/).

Det handler med andre ord om at 
arbejde målrettet med at skabe 
idrætsfaciliteter, der kan rumme og 
invitere til flere grupper af aktive. 
Konkret kan det understøttes ved 
at lade en række billige/gratis og 
lettilgængeligt aktiviteter dominere 
i faciliteters indgangspartier og -rum 
(bordtennis, bordfodbold, airhockey 
el. lign) – og evt. også opkvalificere 
nærliggende udearealer tæt på 
indgangspartierne med opstilling af 
frit tilgængeligt outdoor fitnessudstyr 
el. lign. Dette er bl.a. tilfældet ved 
EnergiCenter Voldparken i Tingbjerg, 
hvor både selvorganiserede samt 
de foreningsorganiseredes brug af 
træningsudstyret skaber et uformelle 
møde om en række fælles motions- 
og træningsaktiviteter.
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3.3 Fleksible og trygge byrum
Også Rødovre er fuld af små og 
mellemstore byrum, hvor der på sigt 
kan skabes de bedste åndehuller til 
borgerne. En række af disse byrum 
rummer gode muligheder for at 
understøtte lokalsamfundets sociale 
byliv og behov. Det kan bl.a. ske ved 
at investere i flere opholdsrum og 
små byrumsfaciliteter, der både er 
programmeret til samtaler og initierer 
til leg, idræt og bevægelse. En 
bænk med plads til gode samtaler, 
en lille grøn oase og et boldbur, 
hvor pulsen kommer op mens der 
spilles fx basketball og gadefodbold 
kan være omdrejningspunkt 
for fysisk aktivitet og mødet 
mellem lokale borgere. Ved at 
etablere og investere målrettet 
i disse nye byrumskvaliteter er 
gevinsten bl.a. en større trafik 
af mennesker, som både kan 
opholde sig, bruge og bevæge 
sig gennem byrummet. Denne 
trafik har som regel også positiv 
indflydelse på den grundlæggende 
tryghedsfornemmelse, som kan 
opleves på en bestemt lokalitet. 
Tryghedsmålinger dokumenterer 
således, at trygge borgere giver 
markant bedre fundament for 
et socialt og aktivt byliv og at 
tryghedsfremmende indsatser bl.a. 
omhandler gode oplyste, offentlige 
arealer, der er overskuelige og hvor 
borgerne har ”visuel forbindelse” til 

Urbanplanen. Med andre ord: Et nyt 
byrum, som tilgodeser flere og som 
skaber tryghed og værdi på tværs af 
borgergrupperne.

Nye byrum kan således med fordel 
udvikles og programmeres med 
forskellige behov og funktioner for 
øje, og derigennem udvikle sig til 
en lokal destination, hvor forskellige 
borgergrupper møder hinanden i 
forbindelse med idræt, bevægelse, 
ophold, afslapning eller via transport 
gennem området som gående, 
cyklende eller løber. 

Udfordringen i Rødovre består i at 
identificere et eller flere relevante 
byrum, som både har plads til mere 
end én anvendelsesmulighed - og 
som kan rumme aktiviteter både 
dag og aften. Dertil vil det være en 
stor fordel, hvis byrummet let kan 
omdannes til andre formål, hvis 
behovene skifter fra hverdag til 
weekend.

hinanden samt at adgang for bløde 
trafikanter (gående, motionerende 
og cyklende) er afgørende, da disse 
som regel ofte færdes i og gennem 
området fra tidlig morgen til sen 
aften.
Som inspirationseksempler på nye 
og (foreløbigt) vellykkede byrum 
kan bl.a. nævnes Sønder Boulevard 
på Vesterbro, samt Remiseparken, 
der ligger midt inde i Urbanplanen 
i Sundby på Amager. Sønder 
Boulevard fungerer som et grønt og 
aktivt hovedstrøg i et tæt bebygget 
område på Vesterbro, og hver dag 
summer det af liv og spontane 
aktiviteter i boldbure og omkring 
de små pladser og opholdsarealer. 
Inde midt i Urbanplanen har 
Remiseparken ligget i mange år - 
skjult og primært kendt af de lokale 
beboerne. Parkens tidligere lukkede 
præg er blevet vendt på hovedet 
med opgraderingen, der havde et 
dobbelt sigte: Dels at genoplive det 
triste og lukkede område, og dels 
at bruge parken til klimasikring. 
Opgraderingen er bl.a. endt med 
beplantning af æbletræer, bistader 
og kæmpehøje gyngestativer, nye 
legepladser og skatefaciliteter samt 
lokale børneinstitutioner, der har 
stor glæde af parkens faciliteter 
og funktioner i hverdagen. Den før 
utrygge park er derved forvandlet til 
et skønt, afslappet frirum, som også 
tiltrækker borgere, der bor udenfor 
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3.4 Naturen - den vigtigste idrætsa-
rena for voksne
Danskerne er vilde med at 
bevæge sig i naturen, men det 
er fortsat de mere klassiske 
indendørs idrætsfaciliteter, som har 
førsteprioritet ift. den kommunale 
økonomi. Andelen af voksne 
danskere, der regelmæssigt dyrker 
motion i naturen, er dog stærkt 
stigende. Naturens popularitet 
som den foretrukne idrætsarena 
for voksne motionister bør derfor 
også afspejles mere direkte i 
kommunernes prioriteringer og 
strategier, da borgerne tydeligvis 
efterlyser mere natur og flere grønne 
områder tæt på, hvor folk bor.

I Rødovre er der god adgang til 
natur og grønne områder, som 
allerede i dag udgør en god 
ramme for bevægelse, men der 
er bestemt plads til at prioritere 
mere plads til rekreative områder. 
I Rødovre Kommunen findes bl.a. 
Vestvolden med Kagsmosen samt 
fire lokale parker i Espelunden, 
Schweizerdalsparken, Stadionparken 
samt Viemoseparken, hvoraf der i 
Stadionparken og i Espelunden bl.a. 
findes legepladser. Alle disse steder 
er der allerede i dag aktiviteter, som 
kunne understøttes mere aktivt 
ved eksempelvis at opgradere 
legepladserne med elementer til 
både træning og aktiv leg. 

på friluftspolitikker og outdoor-
strategier med konkrete planer for 
udvikling af friluftsliv og aktivt brug 
naturen som idrætsfacilitet.

Det kræver bl.a., at naturen og 
grønne, rekreative arealer bliver 
tænkt mere direkte ind i idræts- 
og facilitetsstrategier, samt at der 
laves en plan for at udbygge og 
videreudvikle adgangsstier og 
ruter til bløde trafikanter og som 
kan binde forskellige områder i 
kommunen tættere sammen.

3. GENERELLE IDRÆTSTENDENSER

Hvis den positive udvikling med 
et aktivt idræts- og friluftsliv skal 
fortsætte, kræver det således kloge 
investeringer fra kommunerne, hvor 
de understøtter voksnes motionisters 
behov ved at etablere flere gode 
faciliteter i grønne områder 
og i naturen. Bedre og mere 
sammenhængende stisystemer, 
hvor fodgængere og motionsløbere 
kan færdes og komme ud og 
bevæge sig er afgørende for at øge 
folkesundheden og folks generelle 
trivsel. Et konkret greb kan være 
at tilføre små støttefunktioner til 
udvalgte grønne områder, så de 
tilbyder både idræt, bevægelse og 
naturoplevelser.      

Som inspiration kan der bl.a. 
henvises til Silkeborg, Viborg og 
Vejle kommuner, der aktivt har 
besluttet at ”brande sig” på at være 
outdoor-kommuner. I Silkeborg 
Kommune har der således i en 
årrække været lagt masser af politisk 
energi og økonomi i at udvikle flere 
løbe- og mountainbikeruter, en 
bikepark og et såkaldt trailcenter. 
Aktivt brug af naturen er på 
den måde blevet afgørende for 
Silkeborgs Kommunes image og 
giver mange borgere mulighed for at 
være mere motionsaktive. Silkeborg 
vandt prisen som Danmarks 
Friluftskommune 2017. I Viborg og 
Vejle er der ligeledes eksempler 
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Rødovre Kommune vil i de 
kommende år realisere en række 
facilitetsrettede udviklingsprojekter 
og dette afsnit har til hensigt at 
præsentere en række faktuelle 
informationer om foreningsidrætten 
i Rødovre Kommune for herigennem 
at pege på potentialer ift. de 
kommende facilitetsrettede tiltag, 

Det er i den forbindelse vigtigt 
at påpege, at disse tiltag og 
investeringer rummer gode 
muligheder for at imødegå de 
udfordringer, som vi kan identificere 
– og derved understøtte en række 
af de borgergrupper, som ikke 
endnu deltager i foreningsidrættens 
aktiviteter på lige fod med andre 
grupperinger. 

Hovedpointen bag dette udsagn er, 
at idræts- og bevægelsesspecifikke 
motions- og idrætsfaciliteter som 
regel også appellerer mere til 
nogle befolkningsgrupper end 
andre. Lidt forsimplet sagt: Når 
man eksempelvis etablerer en ny 
kunstgræsbane primært til fodbold, 
så tilgodeser man også indirekte en 
foreningsidrætskultur, der primært 
appellerer til drenge og mænd. Når 
man ”bygger noget”, så ”bygger man 
også til nogen”.

En væsentlig konklusion på baggrund af en gennemgang af medlemstallene 
er derfor, at fremtidige facilitetstiltag og -initiativer i Rødovre Kommune bør 
understøtte børns muligheder for at deltage i foreningsidrætten mhp. at øge 
medlemstætheden i kommunen.  

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 4.091 4.570 89,5 % 
Glostrup 2.414 3.463 69,7 % 
Hvidovre 5.997 8.666 69,2 % 
Ballerup 4.252 7.444 57,1 % 
Brøndby 2.607 5.345 48,8 % 
København 40.586 84.702 47,9 % 
Rødovre 3.151 6.616 47,6 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Ballerup 1.707 3.610 47,3 % 
Brøndby 1.136 2.473 45,9 % 
Glostrup 616 1.492 41,3 % 
Herlev 1.401 2.115 66,2 % 
Hvidovre 2.370 3.885 61,0 % 
København 15.393 30.977 49,7 % 
Rødovre 1.145 2.840 40,3 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 5.617 14.773 38,0 % 
Ballerup 6.940 25.198 27,5 % 
Hvidovre 6.381 26.948 23,7 % 
Glostrup 2.678 11.749 22,8 % 
København 67.881 326.512 20,8 % 
Brøndby 3.582 18.135 19,8 % 
Rødovre 3.605 21.066 17,1 % 

 

4.1 Børns (0-12 år) foreningsdeltagelse 

For at kigge nærmere på børns (0-12 år) foreningsdeltagelse ser vi nærmere 
på antallet af foreningsmedlemmer i de foreninger, der er organiseret 
under DGI og DIF - og sammenligner medlemstallet med indbyggertallet i 
samme aldersgruppe. Dette tal kalder vi for medlemstæthed (medlemstal/
indbyggertal).

I Rødovre Kommune var der i de seneste, officielle medlemstal fra 2021 i alt 
3.151 medlemskaber mellem 0 og 12 år, hvilket svarer til en medlemstæthed 
på 47,6 pct. Dette er den laveste andel blandt de kommuner, som Rødovre 
har kommunegrænse op til (se nedenstående tabel). Landsgennemsnittet 
ligger på 73,8 pct.

Tabel 1 Medlemstæthed for unge (0-12 år) i Rødovre Kommune
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4.2 Unges (13 – 18 år) foreningsdeltagelse

For at kigge nærmere på unges (13-18 år) foreningsdeltagelse ser vi 
ligeledes nærmere på antallet af foreningsmedlemmer i de foreninger 
organiseret under DGI og DIF og sammenligner medlemstallet med 
indbyggertallet i samme aldersgruppe.

I Rødovre Kommune var der i de seneste, officielle medlemstal fra 
2021 i alt 1.145 medlemskaber mellem 13 og 18 år, hvilket svarer til en 
medlemstæthed på 40,3 pct. Dette er ligeledes den laveste andel blandt de 
kommuner, som Rødovre har kommunegrænse til (se nedenstående tabel). 
Landsgennemsnittet ligger på 66,2 pct.

4.3 Pigers og kvinders foreningsdeltagelse

Når vi kigger på hvilke befolkningsgrupper, der dyrker foreningsidræt, er 
det samtidig tydeligt, at især piger og kvinder i mindre grad end drenge og 
mænd er medlemmer af idrætsforeningerne i Rødovre.

For at kigge nærmere på piger og kvinders foreningsdeltagelse ser vi på 
kønsfordelingen i foreningsmedlemsskaberne i Rødovre Kommune. Igen 
kigger vi på foreninger organiseret under DGI og DIF og sammenholder 
medlemstallet med indbyggertallet i samme køn (medlemstæthed).

I Rødovre Kommune var der i de seneste, officielle medlemstal fra 2021 i alt 
3.605 piger og kvinder, der var medlem, hvilket svarer til en medlemstæthed 
på 17,1 pct. Dette er den laveste andel blandt de kommuner, som Rødovre 
har kommunegrænse til (se nedenstående tabel). Landsgennemsnittet for 
pigers og kvinders foreningsdeltagelse ligger på 32,2 pct.

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 4.091 4.570 89,5 % 
Glostrup 2.414 3.463 69,7 % 
Hvidovre 5.997 8.666 69,2 % 
Ballerup 4.252 7.444 57,1 % 
Brøndby 2.607 5.345 48,8 % 
København 40.586 84.702 47,9 % 
Rødovre 3.151 6.616 47,6 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Ballerup 1.707 3.610 47,3 % 
Brøndby 1.136 2.473 45,9 % 
Glostrup 616 1.492 41,3 % 
Herlev 1.401 2.115 66,2 % 
Hvidovre 2.370 3.885 61,0 % 
København 15.393 30.977 49,7 % 
Rødovre 1.145 2.840 40,3 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 5.617 14.773 38,0 % 
Ballerup 6.940 25.198 27,5 % 
Hvidovre 6.381 26.948 23,7 % 
Glostrup 2.678 11.749 22,8 % 
København 67.881 326.512 20,8 % 
Brøndby 3.582 18.135 19,8 % 
Rødovre 3.605 21.066 17,1 % 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 4.091 4.570 89,5 % 
Glostrup 2.414 3.463 69,7 % 
Hvidovre 5.997 8.666 69,2 % 
Ballerup 4.252 7.444 57,1 % 
Brøndby 2.607 5.345 48,8 % 
København 40.586 84.702 47,9 % 
Rødovre 3.151 6.616 47,6 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Ballerup 1.707 3.610 47,3 % 
Brøndby 1.136 2.473 45,9 % 
Glostrup 616 1.492 41,3 % 
Herlev 1.401 2.115 66,2 % 
Hvidovre 2.370 3.885 61,0 % 
København 15.393 30.977 49,7 % 
Rødovre 1.145 2.840 40,3 % 

 

 

Kommune Medlemstal Folketal Medlemstæthed 
Herlev 5.617 14.773 38,0 % 
Ballerup 6.940 25.198 27,5 % 
Hvidovre 6.381 26.948 23,7 % 
Glostrup 2.678 11.749 22,8 % 
København 67.881 326.512 20,8 % 
Brøndby 3.582 18.135 19,8 % 
Rødovre 3.605 21.066 17,1 % 

 
Man kan således tilsvarende argumentere for, at fremtidige facilitetstiltag 
og -initiativer også gerne må understøtte unges muligheder for at deltage i 
foreningsidrætten.

På denne baggrund kan man konkludere, at facilitetstiltag og -initiativer bør 
have et særligt fokus på at understøtte pigers idrætsbehov ift. at understøtte 
deres foreningsdeltagelse. 

Tabel 2 Medlemstæthed for unge (13-18 år) i Rødovre Kommune Tabel 3 Medlemstæthed for piger og kvinder i Rødovre Kommune
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I det hele taget har foreningsidrætten i Hovedstadsområdet en 
kønsmæssig slagside, hvor pigerne udgør en mindre andel af de samlede 
foreningsmedlemsskaber ift. drengene. I Herlev, Hvidovre, Rødovre, 
Brøndby og København udgør pigerne og kvinderne mindre end 40 pct. af 
de samlede foreningsmedlemsskaber under DGI og DIF (se nedenstående 
figur). Landsgennemsnittet lå i 2021 på 42,5 pct. piger/kvinder.

4.4 Antallet af idrætsforeninger og 
aktiviteter

Foreningsdeltagelsen i 
Rødovre Kommune er inde i 
en positiv udvikling og flere er 
fra 2020 til 2021 blevet en del 
af den lokale foreningsidræt. 
Men medlemstætheden, der 
er et udtryk for antallet af 
foreningsmedlemsskaber i 
Rødovre Kommune sat i forhold 
til indbyggertallet, er fortsat lav 
sammenlignet med de fleste andre 
kommuner i Hovedstadsområdet. 
En mulig forklaring er, at antallet 
af foreninger og antallet af 
idrætsaktiviteter, som foreningerne 
i kommunen udbyder, er relativt 
lavt. Man kan argumentere for, at 
foreningsidrætten i Rødovre udbyder 
relativt få antal aktiviteter og at 
dette har negativ indflydelse på 
hvor mange medlemmer og borgere 
foreningerne samlet set er i stand til 
at tiltrække og appellere til. 

Den relativt skæve kønsfordeling i foreningsidrætten i Rødovre 
dokumenterer således et behov for at tænke kønsperspektiver ind i 
kommende facilitetstiltag, da disse med relativt få greb kan understøtte eller 
appellere til bestemte målgrupper.

Som et lille eksempel kan det 
nævnes, at der i Rødovre officielt 
er 58 forskellige idrætsforeninger 
(under DGI og DIF), som har 161 
medlemmer i gennemsnit pr. 
forening. I Hvidovre Kommune er 
der til simpel sammenligning hele 
130 foreninger med 197 medlemmer 
i gennemsnit pr. forening. 
Man må således formode, at 
idrætsforeningerne i Rødovre samlet 
set udbyder færre idrætsaktiviteter, 
og derfor også har et noget smallere 
idrætsbillede.

For at understrege denne pointe kan 
man yderligere sammenligne antallet 
af idrætsaktiviteter i foreningsregi i 
Rødovre med antallet i eksempelvis 
Hvidovre og Herlev kommuner. I 
denne simple sammenligning er 
der en række idrætsaktiviteter, som 
ikke udbydes af idrætsforeninger i 
Rødovre.

Følgende foreningsidrætter har 
således medlemsaktiviteter i 
Hvidovre og Herlev – men forefindes 
ikke i Rødovre: Squash, basketball 
(er dog på vej), ridning, curling, 
amerikansk fodbold, cricket, golf, 
bueskydning, padel (padeltennis), 
automobilsport (4 hjul), fægtning og 
friluftsliv/outdoor.

Ovenstående liste giver indtryk af, 
at er en lang række muligheder 
for at supplere den eksisterende 
foreningsidræt i Rødovre med nogle 
nye foreningstiltag, der lægger 
op til foreningsudvikling og evt. 
også foreningsdannelser. Det er 
dog afgørende, at der foretages 
en lokal vurdering af hvilke af 
ovenstående foreningsaktiviteter, 
der giver mening, da lokale forhold 
og facilitetsrammer sandsynligvis 
sætter et ”naturligt” stop for nogle af 
aktiviteterne. 

Tabel 4, Kønsfordeling i foreningsidrætten.
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4.5 Fire centrale nedslag og fokuspunkter

Vi har i ovenstående identificeret fire centrale områder, hvor 
foreningsidrættens potentiale i Rødovre Kommune er stort. Der er tale om 
fire nedslag, som bør adresseres i de kommende års arbejde med de lokale 
facilitets- og idrætsudvikling.

På disse fire områder kan vi dokumentere, at foreningsidrætten i Rødovre 
har et stort potentiale og derfor vil være oplagte fokusområder for 
facilitetstiltag i de kommende år. For at gøre dette lidt mere håndgribeligt og 
konkret:

	Børn: (0-12 år): Fokus på faciliteter, der understøtter leg, motoriske 
færdigheder og socialt samvær.

	Unge: (13 – 18 år): Fokus på motionsaktiviteter samt koblinger mellem 
de foreningsorganiserede og de mere selvorganiserede og spontane 
motionsaktiviteter.

	Piger: Fokus på aktiviteter, der appellerer mere til piger end til dren-
ge. Dvs. flere ”bløde bevægelsesformer”, fitnesstræning, gymnastik, 
dans, yoga, udstrækning, motionsløb – sundhed og træning som 
primære motiver og begrundelser for aktiv deltagelse frem for sports-
konkurrence og motiver om at vinde over sin direkte modstander i en 
kamp/sportsduel.

	Foreningsidræt: Fokus på at udvikle og supplere det eksisterende 
idrætsbillede med nye foreningsaktiviteter.

ForeningPigerUngeBørn

I den fortsatte idrætsudvikling i 
Rødovre er det relevant, at overveje, 
om foreningslivet kan udvide 
aktivitetspaletten med en eller 
flere af ovenstående idrætter med 
henblik på at række ud og invitere 
flere med i idrættens fællesskaber. 
Flere af aktiviteterne kræver ikke 
tunge og dyre idrætsfaciliteter, men 
kan måske iværksættes via mindre 
facilitetstiltag. Via en kritisk dialog 
med foreningsliv og borgere er 
det således oplagt at etablere og 
understøtte et bredere idrætsbillede 
i kommunen, der samlet set også vil 
kunne appellere til flere borgere.



Rødovrehallen

Stadion-
hallen

Espelunden
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5.1. HOVEDGREB

De rekreative arealer i Rødovre 
Kommune samler sig i hovedtræk 
omkring Vestvolden, de tre 
store idrætsanlæg og de lokale 
skoler. Hertil kommer den centralt 
placerede Schweizerdalspark og 
en række mindre grønne byrum 
i kommunen. Lige på den anden 
side af kommunegrænsen ligger 
Damhussøen og Damhusengen mod 
øst og mod vest er Hundeskoven 
og Hundebjerget indgangen til 
Vestskoven. I et samlet blik på 
gode fysiske rum og rammer for 
idræt og bevægelse er det vigtigt at 
huske, at Rødovre-borgerne (særligt 
de voksne), også benytter sig af 
idrætsfaciliteter og rekreative arealer 
i de nærliggende kommuner. 

Det eksisterende hovedgreb med 
tre store idrætsanlæg suppleret 
med næridrætsanlæg og rekreative 
arealer og bynær natur er 
velfungerende og bør forstærkes i 
fremtidige prioriteringer, når der skal 
anlægges idrætsfaciliteter, byrum og 
støttepunkter for aktivitet, motion og 
fællesskab. 

På de store idrætsanlæg har rigtig 
mange idrætsforeninger deres base 
og hovedvægten af deres aktiviteter. 
Her kan foreningsmedlemmerne 
fordybe sig og specialisere sig i den 

idræt, de elsker. Rødovrehallerne, 
Stadionparken og Espelunden har 
tilsammen en relativt god dækning 
af faciliteter til de klassiske idrætter 
som fodbold, håndbold, tennis og 
is- og skøjteanlæg. De tre anlæg 
kan med fordel moderniseres og 
opgraderes med særligt fokus på 
foreningernes nuværende aktiviteter 
samt nye aktiviteter, som afspejler 
tidens trends og idrætstendenser. 
I dette arbejde bør mødet mellem 
organiserede og selvorganiserede 
idrætsudøvere, det særlige fokus 
på børn, unge og piger samt 
transformationen fra tilskuersport til 
deltageridræt være nøglegreb.

Naturen er de voksne danskeres 
foretrukne idrætsarena og langs 
Vestvolden og i randzonerne mod 
naturbeskyttelses- og fredningslinjer 
er det oplagt at udvikle støttepunkter 
for idræt og motion. Bl.a. er 
der mulighed for at etablere 
nye aktivitetsområder for både 
foreninger og selvorganiserede 
i tilknytning til de eksisterende 
anlæg med fokus på at understøtte 
brugen af løberuter, cykelruter 
og rekreative områder. Lokale- 
og Anlægsfonden har bl.a. 
udarbejdet et eksempelmateriale på 
støttepunkter for aktivitet, som kan 
tjene til inspiration2. 

2  https://www.loa-fonden.dk/me-
dia/5718/id%C3%A9katalog_stoettepunkter-til-
aktivt-udeliv.pdf 

De lokale folkeskoler med tilhørende 
skoledistrikter udgør en geografisk 
opdeling af de lokale børn og 
unge. Andre kommuner har succes 
med at understøtte foreningernes 
tilknytning til de lokale skoler og 
styrke samspillet mellem skole- og 
fritidsliv. Det gælder ift. samarbejde, 
fælles undervisningsforløb og 
foreningsintro til alle børn, men også 
ift. udvikling af de fysiske rammer, så 
foreningslivets aktiviteter foregår på 
skolens trygge matrikel. Udvikling 
og opgradering af idrætsfaciliteterne 
i Rødovre Kommune kan således 
også have et lokalt forankret afsæt 
på en eller flere skoler, og er dermed 
et udviklingsgreb for det videre 
arbejde. 

I de kommende afsnit uddybes hvert 
af hovedgrebene. 

Figur 1: Hovedgreb med tre store idrætsanlæg suppleret 
 med mindre lokale næridrætsanlæg.
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5.2 MODERNISERING OG NYE 
FUNKTIONER PÅ DE TRE STORE 
ANLÆG

Rødovre Kommune har et areal 
på 12 kvadratkilometer og med 
et indbyggertal på 40.000 er 
kommunen en af de tættest 
befolkede kommuner i landet. Det 
betyder at relativt mange borgere 
skal dele rekreative arealer og 
idrætsfaciliteter i kommunen. 

Rødovre Kommune ligger i den 
tunge ende af facilitetsindekset 
(Idan), når man sætter antallet af 
idrætsfaciliteter i forhold til antallet 
af indbyggere og sammenligner 
på tværs af kommuner. I en 
hovedstadssammenhæng 
klarer Rødovre sig imidlertid 
gennemsnitligt, idet Rødovre 
placerer sig som nr. som nr. 85 ud 
af 93 kommuner i Danmark, bl.a. 
foran kommuner som Glostrup, 
Høje-Taastrup, København og 
Frederiksberg. De tre store 
idrætsanlæg i Rødovre er den 
primære grund til, at Rødovre opnår 
denne placering.  

Borgerne i Rødovre skal deles om 21 
fodboldbaner, 7 store idrætshaller, 
1 skatefacilitet og et parkouranlæg. 
Hertil kommer Islevbadet og 
Vestbadet, som deles med Brøndby 
Kommune. Faciliteterne understøtter 
og bruges primært til traditionelle 
foreningsidrætter som fodbold, 
tennis, håndbold, gymnastik og 
svømning. 

De tre store anlæg er hjertet i det 
lokale foreningsliv. Kigger man 
nærmere på den eksisterende 
brug af de tre store anlæg er det 
tydeligt at se, at anlæggene udgør 
livsnerven i det lokale idræts- og 
foreningsliv. 19 idrætsforeninger med 
tilsammen 6.314 medlemmer har 
deres aktiviteter på de idrætsanlæg. 
Rødovrehallen alene er hjemsted for 
13 foreninger lokale idrætsforeninger 
med 4.848 medlemmer. 

Samlet set udgør Rødovrehallen, 
Espelunden og Rødovre Stadionhal 
en solid facilitetsbasis for rigtig 
mange børn, unge og voksnes 
idrætsdeltagelse. 

Figur 2: Diagram over kultur, fritid og idrætsfaciliteter
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Visionsoplæg for idrætsudviklingen i Rødovre fokuserer på videreudvikling 
og modernisering af de eksisterende idrætsfaciliteter frem for at rive ned 
og starte forfra, som det ellers er blevet foreslået af nogle af de mange 
foreningsrepræsentanter, som er kommet med input undervejs i tilblivelsen 
af udviklingsplanen.  

Anbefalingen om at videreudvikle de eksisterende anlæg frem for at bygge 
nyt bases på en række forhold: 

	Funktionelt vurderes bygningsmasserne som helhed at have en 
række kvaliteter, som understøtter den nuværende brug på tilfreds-
stillende vis.  

	Idrætsanlæggene og i særdeleshed Rødovrehallen udgør så stor en 
del af den samlede kapacitet i Rødovre Kommune, at en nedrivning, 
lukning og genopbygning over en 10-årig periode reelt set vil være 
dødsstødet for en stor del af de lokale idrætsforeninger.

	Anlægsloftet gør det usandsynligt at realisere genopbygning og vide-
reudvikling af projekter i den skala.

	Videreudvikling af de eksisterende rammer muliggør en faseopdelt 
udviklingsplan som tager højde for ovenstående.
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RØDOVRE HALLEN
FACILITETER

Rødovre Skøjtearena
4 haller
Billardlokale
Motionslokale
Bordtennislokale
Kampsportslokale
Vægtløftningslokale
 

KLUBBER

Rødovre Mighty Bulls (Ishockey)
Rødovre Skøjte og Ishockey Klub
Rødovre og omegns gymnastikforening
GIF ORIENT
R.S Rødovre Volley (Statsskoles Volleyball)
Volleyballklubben Rødovre
Rødovre Trampolinklub 
Rødovre Yawara (Jui-jitsu)
Rødovre Karate Skole 
Aktiv Fritid
Rødovre Badminton Club 
B77 Bordtennis 
Rødovre floorball Club 
Rødovre Håndboldklub 
Vægtløftningsklubben ARES
Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre, FIR

ESPELUNDEN IDRÆTSANLÆG
FACILITETER

1 opvisningsbane på 105 x 68 meter m. tribune
Cafeteria
7 fodboldbaner
3 grusbaner
3 podefodboldbaner
6 mini fodboldbaner 
1 rullehockeybane

KLUBBER

Boldklubben Avarta
Boldklubben BB7
Boldklubben Rødovre 
Boldklubben VEST
Islev Boldklub
Gå-lunt-løb Rødovre 
Idrætsforeningen Espelund /special sport 
GIF ORIENT 
Red Devils
CPH Vikings
Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Rødovre, FIR

RØDOVRE STADION
FACILITETER

3 udendørs fodboldbaner
1 kunststofbane (Horshøjvej)
løbebane
fitnessbane
2 haller
Atletikfaciliteter
Opvarmningslokale
Mødelokale

KLUBBER
Boldklubben Rødovre 
Rødovre Atletik Club 
Rødovre Badminton Club 
Rødovre håndboldklub
Rødovre Floorball Club
Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i 
Rødovre, FIR

Fodboldbaner

3

4

5

6

7

8

9

10

Espelunden Idrætsanlæg

Rødovre
Hallen

Rødovre
Stadion

Islevbadet

Rødovre
Tennisanlæg

Damhussøen1

2

Målforhold 1:20000
Dato 15-12-2021

FORENINGER

Folkedanseforeningen Den Lille Vendelbo

Hwarang Taekwondo

Islev Sportsdykkerklub

Islev Taekwondo Klub

Rødovre Bokseklub

Rødovre Country Linedance

Rødovre Fægteklub

Rødovre Petanqueklub

Rødovre Skytteforening

Rødovre Tennisklub

SKOLER

IDRÆTSFACILITETER

REKREATIVE OMRÅDER

 Grønne områder

 Vand

SIGNATUR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Figur 3: Diagram over foreninger på de tre store idrætsanlæg.
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	Mangfoldigt og varieret akti-
vitetsudbud:                        

Der bør i de konkrete nedslag 
arbejdes aktivt med at skabe 
et mere varieret aktivitets-
udbud, som kan appellere til 
flere forskellige borgergrup-
per. Det betyder i praksis, 
at man i planlægningen bør 
have blik for at udvikle byrum 
og/eller idrætsanlæg til flere 
aktive udøvere end der pt. er. 
Udviklingstiltag bør således 
interessere sig for mødet mel-
lem flere borgere - på tværs 
af alder og køn, således at 
både børnefamilier, unge, æl-
dre, piger/kvinder og drenge/
mænd kan være aktive. Mu-
lighederne for at supplere 
eksisterende funktioner med 
nye aktiviteter - såsom flere 
løbe- og cykelruter, etablering 
af støttepunkter til outdoorak-
tiviteter, rekreative opholds-
arealer, nye styrketrænings-
stationer, nye beachanlæg 
til ”strandaktiviteter”, samt 
opvarmnings- og nedkølings-
arealer, som grænser op til 
aktivitetsflader.

	Åbne og inviterende facilite
ter.                                       

Nogle af idrætsfaciliteterne i 
Rødovre Kommune lukker sig 
om sig selv og vender ryggen 
til verden udenfor. Man kan få 
fornemmelsen af at man al-
lerede skal være en del af et 
idrætsfællesskab for at være 
velkommen indenfor. Facilite-
terne bør i fremtiden udvikles 
så aktiviteterne er synlige og 
skaber interesse for de træ-
ning, ophold og fællesskab i 
haller og sale. Visuel kontakt 
mellem aktiviteter inde i hal-
len og på arealerne udenfor 
skaber interesse, tryghed og 
mulighed for synergi i træ-
ning, hvor eksempelvis en 
træningsstation udenfor hal-
len kan være et delelement i 
foreningernes organiserede 
træning, som derved samtidig 
åbner sig op mod lokalsam-
fundet. 

5. EKSISTERENDE RUM OG RAMMER FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE

5.3 Principper for nye facilitetsret-
tede tiltag

Selvom de tre store idrætsanlæg 
udgør en solid basis for idrætslivet 
i Rødovre er der brug for at udvikle 
faciliteter og funktioner. Flere 
af faciliteterne er bygget i en 
periode og til et behov, som ikke 
matcher nutidens. I beskrivelsen 
af de aktuelle idrætstrends og 
-tendenser pegede vi på, at et 
varieret idrætsliv som henvender 
sig til mange forskellige brugere 
skal baseres på en bredde i 
idræts- og foreningstilbuddene, 
som derved supplerer og adskiller 
sig fra hinanden. Samtidig pegede 
vi på betydningen af at udvikle 
faciliteter, som opfordrer til spontan 
aktivitet og hvor organiserede 
og selvorganiserede møder 
hinanden. Med flere faciliteter 
til spontan aktivitet og fleksible 
trænings- og aktivitetsformer 
vil flere børn, unge og voksne 
blive nysgerrige, inspirerede og 
motiverede til at afprøve eller 
deltage i idrætsaktiviteter, motion og 
bevægelse.

I den konkrete indretning og 
planlægning af nye facilitetstiltag er 
en række nøglebehov væsentlige 
at have sig for øje mhp. at bringe 
funktioner og udtryk ind i fremtiden: 

	Mødesteder og fokus på 
sociale kvaliteter og fælles-
skaber:                                        

For rigtig mange er de sociale 
fællesskaber en vigtig del 
af motivationen for at være 
idrætsaktiv. Når nye facilitets-
tiltag igangsættes er det vig-
tigt, at muligheden for ophold 
og samvær i tilknytning til 
idrætsfaciliteterne prioriteres 
højt. Idrætsfaciliter og nærlig-
gende byrum skal fungere 
som aktive mødesteder, hvor 
borgere i alle aldre kan skabe 
fællesskaber i aktive ople-
velsesrum. Rum og rammer 
for mødesteder, fællesskaber 
og ophold bør organiseres 
og samles omkring et møde 
mellem organiserede og 
selvorganiserede. Via relativt 
små greb kan man iscene-
sætte ’tilfældige’ møder og 
oplevelser, som også rummer 
oplevelser, der inspirerer folk 
til social interaktion gennem 
områdernes aktiviteter og 
muligheder. Dobbeltprogram-
mering, smarte kvadratmetre, 
hybridløsninger og oplevel-
sesmæssige værdier er ker-
nebegreberne i udviklingen 
af nye mødesteder.

	Fra tilskuere til deltagere. 

Mange idrætsfaciliteter 
fra 1960’erne, 70’erne og 
80’erne er bygget med ud-
gangspunkt i konkurrence-
sportens behov for at samle 
mange tilskuere til store 
kampe få gange om året. Hvis 
målet er at engagere flest 
muligt i idræt, skal tilgangen 
ændres, så deltagerper-
spektivet og mødet mellem 
mennesker kommer først. 
Haller, sale og faciliteter skal 
indrettes og programmeres 
med hverdagens aktiviteter 
og foreningernes behov i 
centrum. Bredde- og motions-
aktiviteter for alle bør være i 
centrum med et særligt fokus 
på børn, unge og piger, som 
er underrepræsenterede i for-
eningsidrætten Rødovre sam-
menlignet med andre kom-
muner. Randzonerne omkring 
aktivitetsfladerne kan indret-
tes med flere funktioner for 
øje, så det er muligt at bruge 
dem både til aktivitet, ophold 
og tilskuere og det er i det 
hele taget vigtigt at arbejde 
med gode overgange mellem 
egentlige aktivitetsarealer og 
opholdsmuligheder i randzo-
ner og mellemrum.
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	Helhedstænkning ift. tilgæn-
gelighed, sammenhængs-
kraft og fælles identitet. 

Ethvert facilitetstiltag bør 
tænkes i tæt sammenhæng 
med det lokalområde, som 
det er en del af. Tilgænge-
lighed skal forstås i bredeste 
forstand, således at der sik-
res adgangsforhold til både 
gående, løbende, cyklende 
og gangbesværede. Der 
bør i konkrete facilitets- og 
byrumssammenhænge udar-
bejdes en overordnet struktur 
for hele området/anlægget/
matriklen, som giver området 
et samlende udtryk og som 
skaber mere veldefinerede 
overgange mellem aktivi-
tetsrum, faciliteter og de om-
kringliggende landskaber og 
områder. Bløde trafikanter 
bør have førsteprioritet og 
nye facilitetstiltag bør kobles 
sammen via tydelige stisyste-
mer med sammenhængende 
belægning som en bærende 
‘konstruktion’, der kan skabe 
bedre tilgængelighed og 
flere forbindelser mellem 
funktioner. Selvorganiserede 
aktiviteter og hverdagsaktivi-
teter søges indpasset imellem 
faciliteter til de organiserede 
brugere. 

	Koblinger mellem organise-
rede og selvorganiserede: 

Det bør være et mål i sig selv 
at placere nye faciliteter til 
spontan og selvorganiseret 
motionstræning, leg og be-
vægelse tæt op ad de mere 
organiserede idrætsaktiviteter, 
så koblinger og overgange 
mellem organiseret og selv-
organiseret bliver lettere. 
Det skal derved sikres, at 
det bliver lettere at afprøve 
og deltage både på egen 
hånd og som del af idrætsfor-
eningernes foreningsfælles-
skaber, hvor der kan skabes 
interesse, tryghedsfølelse og 
muligheder for ny synergi. 
Kommende facilitetstiltag bør 
understøtte en udvikling, hvor 
mulighederne for at deltage 
aktivt bliver mere synlige og 
skaber nye møder mellem 
aktiviteter både inde i hal-
len og på arealer og byrum 
udenfor. På denne måde bli-
ver det også muligt at bringe 
traditioner og trends tættere 
sammen. 

	Synlighed og tryghed.     

Tryghed bør være et gen-
nemgående opmærksom-
hedspunkt i programmering 
af nye byrum og facilitetstil-
tag. I praksis betyder det, at 
man bør arbejde med at få 
flere ”øjne på stedet” – evt. 
via bedre belysning og bedre 
infrastruktur som hovedgreb. 
Tryghed handler i stor ud-
strækning om belysning, syn-
lighed, ejerskab og det at op-
bygge en fællesskabsfølelse. 
Her ligger der også en vigtig 
kommunikativ opgave overfor 
lokalområdet og foreningerne 
i Rødovre, for at få dem til at 
se sig selv planer og tiltag 
samt at få dem til at påtage 
sig et ansvar for områdets 
kvaliteter.

	Samspil mellem facilitet, ak-
tivitet og organisering.         

Faciliteter skaber ikke akti-
vitet i sig selv, og det er et 
vigtigt princip, at facilitets-, 
aktivitets- og foreningsudvik-
ling skal følges ad. Fremtidige 
facilitetstiltag skal tilrette-
lægges i tæt samspil med 
foreninger og andre aktører, 
som skal være med til at 
bruge og aktivere kommende 
anlæg og faciliteter.  

	Kommunale udviklingspro-
jekter som motor for idræts-
udvikling.                             

Udvikling af fysiske rum og 
rammer for idrætten skal ses 
i sammenhæng med den øv-
rige udvikling i kommunen. 
Hver gang et område byud-
vikles, en skole renoveres/
udbygges eller en ny dagin-
stitution opføres, er det en 
anledning til også at integrere 
nye muligheder for idræt, leg 
og bevægelse. De kommu-
nale udviklingsprojekter er en 
motor for idrætsudvikling og 
tiltag som understøtter idræt, 
bevægelse og en aktiv hver-
dag for borgerne i Rødovre 
bør være en obligatorisk del 
af alle anlægsprojekter i kom-
munen. Måske er det ikke 
muligt at integrere idræt- og 
bevægelseselementer i alle 
udviklingsprojekter, men det 
er altid muligt at tage aktiv 
stilling.
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5.4 STØTTEPUNKTER I DEN BY-
NÆRE NATUR

Ud over de klassiske idrætsfaciliteter 
har Rødovre Kommune også grønne 
byrum og bynær natur, som fungerer 
som en rekreativ arena for idræt 
og motion. Vestvolden slynger 
sig gennem kommunen som en 
grøn hovedpulsåre og kommunen 
omkrandses af Damhussøen og 
Damhusengen mod øst og har 
adgang til Vestskoven mod vest.

Kortet på denne side viser Rødovre 
Kommunes rekreative grønne 
arealer. Nogle af områderne ligger 
for sig selv som en afgrænset oase 
langt fra byens puls, mens andre 
ligger i tilknytning til de eksisterende 
idrætsanlæg. I Espelunden er der 
en oplagt sammenhæng til de 
grønne arealer på Vestvolden, 
mens området ved Rødovre Stadion 
hænger naturligt sammen med de 
rekreative arealer og den grønne 
kile langs Harrestrup Å. 

I andre kommuner fungerer 
”naturstøttepunkter”, som et vigtigt 
tiltag, som understøtter et aktivt 
hverdagsliv for borgerne, og med 
Rødovres gode adgang til rekreative 
arealer er det et oplagt fokuspunkt 
i kommunens udvikling i de 
kommende år. 

Et naturstøttepunkt skal inspirere til 
mere og flere aktive fællesskaber 
i naturen. Der skal være mange 
indgange til at være fysisk aktiv, 
og naturstøttepunkter skal kunne 
bruges af flere målgrupper. 
Derudover skal naturstøttepunkter 
skabe rum for lokale naturoplevelser, 
samt understøtte glæden ved at 
være aktiv ude.

Udover nedenstående indhold, 
skal et naturstøttepunkt have et 
samspil med omgivelserne, og være 
naturligt valg mellem aktiviteter i 
idrætshaller og sale og i de lokale 
grønne omgivelser. Dermed skabes 
et utal af muligheder for eksempelvis 
forældretræning og selvorganiseret 
brug.

Et naturstøttepunkt kan 
indeholde forskellige elementer 
afhængig af hvilke aktiviteter, 
det skal understøtte. Det kan 
være et cykelstøttepunkt med 
basisfunktioner til MTB, BMX og 
landevejscykling eller indeholde 
mere urbane kvaliteter og funktioner 
til funktionel træning og crossfit med 
rails, ribber, reb og højdeforskelle. 
Uanset profil skal et støttepunkt 
indeholde nogle basiselementer 
vedr. ly, læ, strøm, opbevaring, 
ophold og vandposter.

Naturstøttepunkter i umiddelbar 
nærhed af byggeri, kan give 
mulighed for belysning, 
overdækning mm. og dermed skabe 
fleksible (åbne), trygge og aktive 
byrum. I forbindelse med byggeri og 
by- og lokaludvikling bør der tænkes 
i synergi og samspil, hvor der tilføres 
støttefunktioner for aktivitet til 
grønne byrum og ”grønne kvaliteter” 
i tilknytning til idrætsfaciliteter og 
opholdsområder. 

Figur 4: Diagram over rekreative og grønne arealer
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5.5 NÆRHEDSPRINCIP OG 
IDRÆTSCENTRE PÅ UDVALGTE 
SKOLER

Rødovre Kommune har en 
række folkeskoler, som er 
omdrejningspunkt for rigtig mange 
børn og unges hverdagsliv. Det 
er her børn og unge møder 
hinanden i skoletiden og det er 
her fritidslivet starter. Som en del 
af visionsoplægget kan de fysiske 
rum og rammer med fordel tænkes 
i sammenhæng med udviklingen 
af udvalgte lokale skoler, så flere 
børn får tilbud om at blive en del af 
et lokalt forankret idrætsfællesskab 
dér, hvor de bor.  

Undersøgelser viser, at jo yngre 
børnene er, desto mindre er 
deres mobilitet og mulighed for 
at transportere sig rundt på egen 
hånd til fritidsaktiviteter. Derfor har 
det også betydning, at alle børn i 
Rødovre har let adgang til fysiske 
rum og rammer som understøtter 
idræt, leg og bevægelse i eget 
nærområde. 

Kortet på denne side er en simpel 
analyse, hvor de hvide cirkler har en 
diameter på 500 meter og dermed 
illustrerer det sorte, de områder i 
Rødovre Kommune hvor der er mere 
end 250 meter til en idrætsfacilitet. 
”Nærhedsprincippet” bør være et 
af hovedgrebene, når fremtidens 
faciliteter til idræt og bevægelse skal 

planlægges og udvikles i Rødovre, 
så flere børn og unge får lige 
adgang til idrættens fællesskaber 
uanset forældrenes ressourcer og 
overskud i dagligdagen.  

Eksempelvis har Islevområdet i den 
nordlige del af Rødovre en mindre 
facilitetsdækning end andre områder 
i kommunen og overvejelser 
om den samlede geografiske 
dækning af idrætsfaciliteter i 
kommunen bør indgå i fremtidige 
prioriteringer i byudviklingen og 
på facilitetsområdet mhp. at undgå 
områder, hvor børn og unge har 
langt til nærmeste idrætsfacilitet.

Rødovre Kommune har 8 
skolematrikler: Hendriksholm 
skole, Islev skole, Nyager skole, 
Rødovre skole, Skovmoseskolen, 
Tinderhøj skole, Ungdomsskolen, 
Valhøj skole. Hver af skolerne har 
arealer og faciliteter, som potentielt 
kan udvikles og programmeres 
med idræt, bevægelse og 
foreningsaktivitet for øje, og 
Rødovre Kommune har i foråret 
2022 igangsat en analyse af 
skolernes faciliteter med henblik 
på at skabe et samlet overblik 
over skolernes aktuelle forhold og 
udviklingsmuligheder. 

Rødovres børn og unge skal kunne 
gå til idræt i deres nærområde og 
faciliteterne skal understøtte idræt, 
leg og bevægelse. Børn, unge 

og særligt pigernes behov skal 
sættes forrest, når vi tilrettelægger 
fremtidens idrætsbyggerier og det 
er vigtigt, at idrætsforeningerne 
ikke bliver ”gæster” på skolernes 
idrætsfaciliteter. Foreningerne 
skal være en integreret del 
af børnenes liv på skolen og i 
lokalsamfundet. Konkret handler 
det bl.a. om at give foreningerne 
gode adgangsmuligheder, 
opbevaringsplads til foreningens 
udstyr og aktiviteter og ikke mindst 
lokaler eller opholdszoner, som kan 
fungere som omdrejningspunkt i 
foreningernes sociale liv. 

Et eksempel på den lokale 
tilstedeværelse på skolerne 
er Børnebasketfonden, som 
gennem de seneste år har haft 
et stort fokus på tilstedeværelse 
og samarbejde med lokale 
folkeskoler. Det er en vigtig pointe, 
at der både skal arbejdes med 
facilitetsudvikling og drift på den 
ene side og organisering, aktivitet 
og samarbejde på den anden, hvis 
ønsket om et tæt samspil mellem 
skoler og foreninger skal lykkes. 
Foreningsbaser, fælleslokaler med 
dobbelt anvendelse til både skole og 
forening, driftsaftaler vedr. rengøring, 
fælles rekvisitter, samarbejde 
om åben skole osv. er nøgleord 
ift. at udnytte potentialet. Men 
forudsætningen er, at der er fysisk 
rum og rammer, som er anvendelige 
til foreningsidræt på skolerne.

Figur 5: Diagram over tilgængeligheden til idrætsfaciliteter.
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5.6 FREDNINGER

Rødovre Kommune har mange 
rekreative, grønne arealer. Udfordrin-
gen ift. at etablere nye idræts- og 
bevægelsesfaciliteter i en række 
af disse grønne arealer kan være, 
at de er omfattet af én eller flere 
fredninger, der besværliggør facili-
tetsrelaterede tiltag, fordi realisering 
forudsætter en dispensation og myn-
dighedsgodkendelse hos relevante 
fredningsmyndigheder.

Hvilken myndighed, der er tale om, 
afhænger af de konkrete frednings-
formuleringer og formål, der gælder 
ift. den konkrete fredningsbestem-
melse og ift. det konkrete område. 
Dette netværk af forskellige fredn-
ingsbestemmelser, forskellige myn-
digheder og ankemuligheder kan 
ofte være en vanskelig, krævende 
og også ofte uigennemsigtig proces 
at navigere i for frivillige idrætsfore-
ninger. Det kan som følge heraf også 
være meget vanskeligt at vurdere, 
hvor lang tid den enkelte sag tager.

Helt generelt rummer fredninger en 
række bestemmelser om hvad, der 
er tilladt inden for det konkrete fre-
dede område. Oftest er der tale om 
et bevidst ønske om at begrænse 
nybyggeri, forbedre og/eller fremme 
naturpleje og dyrelivets vilkår og/
eller fredningsbestemmelser, der 
direkte ønsker af hindre offent-
lighedens adgang og brug af et 
bestemt areal. 

Fredninger bliver mere konkret gennemført til at varetage:

	beskyttelse af landskab, dyr og planter og deres levesteder (natur-
fredningsloven) 

	forbedring og genopretning af naturen (naturfredningsloven)

	regulering af menneskers adgang til at færdes i naturen (naturfred-
ningsloven)

	regulering af nye faciliteter og byggeri i naturen (naturfredningsloven)

	beskyttelse af bygninger og anlæg med kulturhistoriske og undervis-
ningsmæssige værdier (museumsloven)

Siden naturfredningsloven trådte i 
kraft i 1917, har fredninger på denne 
måde været et politiske redskab, der 
foreløbigt har resulteret i ca. 4.000 
fredningsbestemmelser, der samlet 
dækker ca. fem procent af Danmarks 
areal.
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Relevante fredninger og beskyttel-
ser i Rødovre
Fredninger kan lokalt være udformet 
med meget forskellige ønsker for 
øje, hvor de enkelte fredninger også 
kan varetage flere forskellige hen-
syn på én gang. Dette medvirker til, 
at fredningsbestemmelser ofte kan 
bremse og/eller begrænse loka-
lpolitiske facilitetsønsker og -tiltag, 
hvilket i praksis også ofte er deres 
formål – at begrænse ændringer. 
Fredninger lægger således som 
udgangspunkt væsentlige begræns-
ninger på et lokalområdes fremtidige 
anvendelsesmuligheder.

Figur 6 på s.29 viser hvilke konkrete 
områder, der er fredet i Rødovre 
Kommune. Der er tale om en række 
fredninger med naturbeskyttelse 
samt fortidsmindebeskyttelser og 
-linjer som omhandler voldgraven 
ved Vestvolden. Af Kommuneplan 
2022 fremgår følgende:

”Vestvolden er en del af den sam-
menhængende grønne kile, der 
løber igennem Rødovre. Stadion-
parken er en del af den grønne 
bykile, der blandt andet hænger 
sammen med området omkring 
Damhussøen og Damhusengen.

Områderne skal efter Fingerplanen 
overvejende forbeholdes alment 
tilgængelige frilufts- og fritidsformål.
De grønne kiler og bykiler i Rødovre 
er samtidig underlagt fredninger 
efter naturbeskyttelsesloven, og 
Vestvolden er desuden beskyttet 
efter museumsloven. Herudover er 
Vestvolden kortlagt som et område 
med særlige naturbeskyttelsesinter-
esser i Det Grønne Danmarkskort.

Der skal derfor arbejdes langsigtet, 
strategisk og geografisk med forvalt-
ningen af de grønne kiler og bykiler 
i forhold til, hvordan friluftslivet kan 
udvikles sammen med natur- og kul-
turinteresser” (Kilde, Kommuneplan 
2022).

I Rødovre er især fortidsmind-
ebeskyttelseslinjen relevant, da 
denne gælder for arealet på og 
omkring Vestvolden. Oprindeligt 
er det 100 meter beskyttelses-
linje fra fortidsmindet, men den er 
siden blevet indskrænket en række 
steder. Det er Rødovre Kommune, 
der tildeler dispensation fra fortids-
mindebeskyttelseslinjen og derved 
også vurderer fra sag til sag om der 
skal gives dispensation eller ej. Som 
udgangspunkt beskytter fortidsmind-
ebeskyttelseslinjen mod etablering 
af nye anlæg m.v.

Dertil findes der også en række 
udpegede grønne arealer og stræk-
ninger, der er beskyttet under det, 
som kaldes for ”Grønt Danmark-
skort” i Kommuneplanen. Disse 
arealer er tillige beskyttet mod 
ændringer, herunder opførsel af nye 
anlæg. Ud over disse fredninger, er 
der i Rødovre også bestemmelser 
vedr. vandløb specifikt ift. Voldgrav-
en, som dog er irrelevant, eftersom 
fortidsmindefredningen er mere 
restriktiv.
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Dispensation fra fredninger - og 
klagemuligheder
Kommunen er såkaldt plejemyn-
dighed for privatejede, fredede 
arealer, og er også den myndighed, 
der fører tilsyn med alle fredede 
arealer - bortset fra arealer, som er 
ejet af Miljøministeriet, hvor Natursty-
relsen fører tilsyn.

Vestvolden, der løber gennem Rø-
dovre Kommune, er et statsligt ejet 
naturareal, som ejes af Naturstyrels-
en under Miljøministeriet, men hvor 
Rødovre Kommune har overtaget 
dele af driften og administrationen. 

Hvis en bygherre ansøger om at 
opføre et nyt anlæg indenfor en 
fredning, beder Fredningsnævnet 
som regel plejemyndighed, dvs. 
kommunen eller Naturstyrelsen, om 
en udtalelse vedr. projektet. Derfor 
er det som regel nærliggende og 
fornuftigt at afstemme et projekt 
med den relevante plejemyndighed, 
inden byggeprojektet fremsendes til 
Fredningsnævnets vurdering.

Både borgere, foreninger og andre 
aktører har mulighed for at søge 
dispensation fra de konkrete
fredningsbestemmelser. Som et 
tænkt eksempel kan det være, at 
der er lokale interesser, som ønsker 
at bygge nyt eller ændre ved ek-
sisterende bygningsfunktioner i et 
fredet område. Den lokale borger 
eller interessegruppe (forening) kan 
således søge om dispensation fra en 
konkret fredning ved at fremsende 
en skriftlig ansøgningen til Fredning-
snævnet, der forvalter den konkrete 
fredning.

Fredningsnævnet har således 
mulighed for at dispensere fra en 
fredningsbestemmelse, hvis det 
ansøgte ikke er i direkte strid med 
fredningens formål. Da især ældre 
fredninger nogle gange savner en 
egentlig formålsbestemmelse, må 
fredningsformålet dog ofte fortolkes 
politisk fra sag til sag og ift. forhold 
til det ansøgte. Selv om frednin-
gen indeholder en formålsbestem-
melse, kræver det dog meget ofte 
en nærmere sagsvurdering ift. om 
det, der ansøges om, er i strid med 
formålet og om der evt. indgår andre 
bestemmelser i fredningen.

Ofte vil det være relevant samt også 
en forudsætning for realisering af et 
byggeprojekt at søge lokalpolitisk 
opbakning i dispensationssager, 
hvorfor ønsket om dispensation kan 
fremsendes til kommunen, som så 
herefter kan videresende den til 
den Fredningsnævnet med kom-
munernes bemærkninger påført.

Dispensationsansøgninger behan-
dles både som led i en foreløbig og 
ikke-bindende sagsgang og som led 
i en formel og derved også bindende 
sagsgang.

En afgørelse om dispensation fra 
en fredningsbeskyttelseslinje kan 
påklages – dvs. at andre aktører i 
lokalsamfundet i praksis har høring-
sret og derved får mulighed for at 
klage over en konkret afgørelse, 
som de ikke er enig i. Disse tvis-
ter afgøres i Nævnenes Hus, hvor 
Miljø- og Fødevareklagenævnet er 
en uafhængig domstolslignende 
klageinstans indenfor bl.a. natur-, 
miljøområdet. Nævnet er den øver-
ste klagemyndighed for afgørelser, 
der således ikke kan eskaleres 
yderligere. Den sidste politiske 
mulighed er en egentlig af-fredning 
af et tidligere fredet område (hvilket 
vi bl.a. har set et eksempel på ift. 
ønsket om at bebygge dele af den 
hidtil fredede Amager Fælled)
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Opsummering – begrænsninger og 
muligheder ved fredninger og beskyt-
telseslinjer
Som det fremgår af ovenstående 
lapper en fredningsbestemmelser og 
beskyttelseslinjer ind over hinanden 
og sammenhængende er ret kom-
plekse. Som grundregel kan man 
imidlertid opsummere nedenstående 
med henblik på at muliggøre tiltag, 
som på den ene side understøtter 
idræt og bevægelse; og som på den 
anden side samtidig fortsat tager 
hensyn til intentionerne bag fred-
ninger og beskyttelseslinjer:

	Fortidsmindebeskyttelseslinjen – 
Kommunalbestyrelsen kan dis-
pensere

	Sø- og åbeskyttelseslinje - 
      Kommunalbestyrelsen kan 
      dispensere

	Økologiske korridorer – 
      Kommunalbestyrelsen kan 
      dispensere

	Fortidsmindearealbeskyttelse – 
      Kulturministeren kan dispensere 

	Naturfredninger - 
      Fredningsnævnet under Miljø- og       
      Fødevareklagenævnet kan 
      dispensere
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Fredninger omkring Rødovrehallen, 
Espelunden og Rødovre Stadionhal

I Visionsoplæg for idrætsudviklingen 
i Rødovre fremgår fredningsbestem-
melserne på hvert af de tre konkrete 
geografiske nedslag, som vi har 
behandlet i denne analyse.

Det er blandt andet vigtigt at holde 
sig for øje, at nogle af de udvikling-
sperspektiver, som er beskrevet for 
hhv. Rødovrehallen, Espelunden og 
Rødovre Stadionhal sandsynligvis 
vil relatere sig til en eller flere fred-
ninger, som kræver dispensation 
enten i Rødovre Kommunes kommu-
nalbestyrelse eller hos staten. 

Kommunegrænse

Åbeskyttelselinjer

Økologiske forbindelser

Beskyttede vandløb

Fredede områder

Arealbeskyttelse fortidsminder

Figur 6: Diagram over fredede og beskyttede arealer
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6. POTENTIALEOMRÅDER
Visionsoplæg
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6. Potentialeområder

Rødovre Kommune er en af de tæt-
test befolkede områder i landet og 
er samtidig fuldt udbygget. Umid-
delbart synes mulighederne for store 
udviklingstiltag på facilitetsområdet 
ift. idræt, motion og fysisk aktivitet 
derfor begrænsede. 

Alligevel viser arbejdet med Vi-
sionsoplæg for idrætsudviklingen 
i Rødovre, at der findes en række 
matrikler, zoner, byrum og områder, 
hvor der er potentiale for at udvikle 
og/eller opgradere de fysiske rum 
og rammer for idræt og bevægelse i 
Rødovre Kommune. 

I arbejdet med udviklingsplanen har 
vi gennemgået kommuneplaner, 
lokalplaner, fredningsbestemmel-
ser, byudviklingsområder m.m. med 
henblik på give et overblik over, 
hvor det er muligt  at udvikle og 
opgradere faciliteter og byrum, som 
understøtter ønsket om mere idræt 
og bevægelse. Vi har kaldt disse 10 
områder for ”potentiale-områder”, 
og i det følgende præsenteres 
områdernes profil, perspektiv og 
potentiale for udvikling set gennem 
”idrætsbrillerne”.

For hvert af potentialeområderne 
er det vigtigt at huske, at analysen 
peger på de planmæssige mu-
ligheder for at udvikle idrætten i 
Rødovre og at nedslagene rummer 

beskrivelser på et overordnet og 
tematisk niveau alene. Alle de skit-
serede muligheder i potentialeom-
råderne vil kræve nærmere under-
søgelse og afklaring af en række 
tekniske og administrative forhold, 
ligesom der er brug for involvering 
af foreninger og borgere ift. at konk-
retisere og kvalificere de enkelte 
nedslag, funktioner og behov.

Nogle af potentialeområderne er 
mere eller mindre lige til at gå til, 
forstået på den måde, at det nu-
værende plangrundlag gør det 
muligt at sætte noget i gang med 
kort aftræk. På andre af områderne 
er det nødvendigt at udarbejde og 
vedtage nye lokalplaner og evt. også 
søge dispensationer ift. gældende 
fredningsbestemmelser. 

Fælles for alle områder er dog, at 
de alle rummer et potentiale for den 
lokale idrætsudvikling i Rødovre, og 
i denne sammenhæng har skolerne 
et særligt potentiale, idet skolerne 
fungerer som omdrejningspunkt for 
børn og unges idrætsliv. I gennem-
gangen af potentialeområderne har 
skolernes udearealer derfor også 
en fremtrædende placering, idet der 
fortsat er mulighed for at udvikle 
fysiske rum og rammer for idrætten i 
tilknytning til skolerne og fordi skol-
erne kan fungere som næridrætsan-
læg tæt på børnenes hverdagsliv. 

Hendriksholm Skole og Rødovre 
Skole fremgår imidlertid ikke af 
potentialeområderne, idet arealerne 
på disse skoler vurderes fuld ud-
byggede og med et mindre poten-
tiale set med idrættens briller. 

5.1 Rød-gul-grøn realiseringsskala
Mængden af data, som ligger bag 
analysen af potentialeområderne er 
omfattende, og i et forsøg på at ska-
be et simpelt overblik, har vi udarbej-
det en rød-gul-grøn terminologi, som 
indikerer, hvor let eller vanskeligt det 
umiddelbart vil være at udvikle på de 
fysiske rammer i de enkelte områder. 
Inddelingen er en helhedsvurdering 
ud fra en række parametre: 

1. Planmæssige forhold (hvad 
giver kommuneplan og lokalplaner 
mulighed for på det konkrete sted?)

2. Ejerforhold  (er Rødovre 
Kommune selv ejer af hele området 
eller kræver det dialog med andre 
grundejere?)

3. Fredninger (er områderne 
omfattet af én eller flere fredninger 
og i givet fald hvilke myndigheder 
kan dispensere for dem?)

4. Tid og skala (hvor højt er 
ambitionsniveauet, hvor dyrt er 
projektforslaget og hvor langt er tid-
sperspektivet ift. at igangsætte nye 
facilitetstiltag)

Som eksempel vil det på nogle af 
skolerne i Rødovre være muligt at 
etablere mindre tiltag som fx landsk-
abselementer, urbane streetsports-
faciliteter, multi- og idrætsbaner 
inden for de eksisterende rammer 
på baggrund af en byggetilladelse 
fra kommunen. Sådanne tiltag har vi 
givet kategorien GRØN.

Kategorien GUL har vi givet til tiltag, 
hvor der skal etableres egentlige 
bygninger, som vil kræve, at der 
udarbejdes en forundersøgelse /
screening, en ny lokalplan og et 
egentligt projektforslag, der siden 
skal finansieres. Den politiske beslut-
ningsproces er således både læn-
gere og projektforslagene er også 
dyrere. 

Endelig har vi givet kategorien RØD 
til tiltag, som rummer et spændende 
udviklingspotentiale, men hvor det 
ud over de med gult markerede 
forudsætninger også er nødven-
digt at indlede en dialog med ek-
sempelvis private grundejere eller 
søge dispensation(er) fra frednings-
bestemmelser, der ofte er reguleret 
via statslige myndigheder.

Det er vigtigt at understrege, at 
alle potentialeområder kan rumme 
muligheder for idræt og bevægelse, 
men at de i sidste ende også er dybt 
afhængige af politisk prioritering og 
finansiering, samt specifikke afgørel-
ser hos forskellige myndigheder i de 
tilfælde som kræver dispensationer, 
affredninger m.m.
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Figur 7: Diagram over potentialeområder + eksisterende idrætsanlæg og skoler
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Eksisterende forhold; 
Kommunalt areal.
I henhold til Lokalplan/Byplan E3 af 18.01.1971 
må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,1. Nu-
værende udnyttelsesgrad er 0,02 (ift. grund-
arealet).
I henhold til kommuneplan 2022; 
Specifik anvendelse er angivet til større re-
kreativt område og frilufts- og sportsaktiv-
iteter.

Arealet er omfattet af vestvoldfredning, men 
ikke af fortidsminde fredning. 

Eksisterende profil:
Grusflade med belysning. Anvendes primært 
til fodbold.

Realiserings skala:

GUL:
Området bør kunne udvikles indenfor nu-
værende rammeplan.
Etablering af nye faciliteter og anlæg kræver 
ansøgning om dispensation hos Fredning-
snævnet for København gennem Rødovre 
Kommune.

1 : 2000

Potentiale;
Der ligger et stort potentiale i at udvikle området til velkomst- og forbindelsesområde til vest-
volden, til Espelunden park og til Espelunden Idrætspark.
Her forslås et samlingspunkt (gerne overdækket), som kan skabe udgangspunkt for start/slut 
aktiviteter i området for flere forskellige typer af aktiviteter.
Et samlingspunkt der kan åbne op for nye aktiviteter på stedet som motion, familieidræt, sk-
oleidræt, senior motion, og lige så vigtigt, at skabe mulighed for et lokalt socialt samlingssted.

Udover samlingspunkt, vil det være oplagt at området indbyder til forskelligeartede aktiv-
iteter til forskellige brugergrupper og inspirerer til mere aktivitet i området, fx skiltning med 
oplæg/opfordring til aktivitet i området. 
Et mindre depot i området vil yderligere skabe mulighed for at foreninger kan have området 
som udgangspunkt for deres aktivitet.

Tema/Retning;
Outdoor og aktivt udeliv.
Støttepunkt der kan understøtte foreningsaktivitet, selvorganiseret gå, løb og cykling i områ-
det med kiler ud til de grønne områder. 
Funktioner i ovenstående er med afsæt i grundlæggende efterspørgsel for udeaktivitet og 
supporterer bredt, men der lægges op til at nytænke form så facilitet kan være trækplaster 
i området.

Hertil et beachområde der vil  kunne anvendes tilskiftende aktiviteter som leg, motion, bold-
spil, træning, gymnastik, dans, yoga, gåture, hygge, events. 
Området bør indeholde nogle basiselementer vedr. ly, læ, strøm, opbevaring, ophold og van-
dposter.

1. Espelunden - Grusbanen

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder
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Eksisterende profil:
Området fremstår blandet og usammenhæn-
gende. Arealet anvendes til parkering og in-
deholder uprogrammerede græsarealer. 
Der er stiforbindelse til vestvolden og andre 
natur-, kultur-, idræts- og rekreative oplevel-
ser.
Ved parkeringsplads og mod stadion banen 
er opstillet nogle træningsredskaber. 

Eksisterende forhold; 
Kommunalt areal.
I henhold til Lokalplan/Byplan E3 af 18.01.1971 
må udnyttelsesgraden ikke overstige 0,1. Nu-
værende udnyttelsesgrad er 0,02 (ift. grund-
arealet).
Arealet er omfattet af vestvoldfredning, men 
ikke omfattet af fortidsminde fredning. 

I henhold til kommuneplan 2022; 
Specifik anvendelse er angivet til større re-
kreativt område og frilufts- og sportsaktiv-
iteter.

Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. 

Realiserings skala:

GRØN:
Mindre tiltag, landskabselementer, urbane 
faciliteter, multi- og idrætsbaner kan eta-
bleres inde for de eksisterende rammer, men 
vil kræve byggetilladelse.

GUL:
Området bør kunne udvikles indenfor nu-
værende rammeplan.
Etablering af nye faciliteter og anlæg kræver 
ansøgning om dispensation hos Fredning-
snævnet for København gennem Rødovre 
Kommune.

1 : 1000

Potentiale;
Outdoor og aktivt udeliv.
Muligheden for bebyggelse på arealet bør undersøges nærmere.

Tema/Retning;
I forbindelse med renoveringen af de eksisterende træningsredskaber i 2023, anbefales 
det at tænke langsigtet og helhedsorienteret. Der er potentiale for et særligt område, fun-
gerende som støttepunkt der kan understøtte foreningsaktivitet, selvorganiseret gå, løb og 
cykling i form af start og slut – mødesteder.
Byggelse/facilitet der kan understøtte foreninger og aktiviteter i Espelunden.
De eksisterende træningsredskaber ved Stadion forslås opgraderet og suppleres med end-
nu et område til bevægelse og aktivitet. Her findes træningsmuligheder, servicefaciliteter, 
mødesteder, info osv. Her starter og slutter man sin tur ud på stierne i området.
Faciliteterne supplerer også områdets øvrige aktiviteter med mulighed for styrketræning, leg 
og motoriske udfordringer.

2. Espelunden - Syd

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder



Potentiale;
Boldbanen omlægges i 2023 i kunstgræs. 
Dette er en anledning til ligeledes at opgra-
derer arealerne rundt om boldbanen, med 
aktiviteter som teknik- og driblebaner, pan-
nabaner og møde- og opholdssteder, plan-
lagt og designet med udgangspunkt i piger.

Skolens eksisterende gymnastiksal trænger 
til en renovering, hvilket med fordel kan sam-
mentænkes med an opgradering af det nor-
delige gårdareal.

Mod Islevbrovej på græsarealet bør mu-
ligheden for ud/tilbygning undersøges 
nærmere. Arealet er ca. 2200m2.

Tema/Retning;
Børn, unge og piger. 
Familie træning. 
Multisal med bevægelsesprofil. 
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BeachBeach
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Potenielt byggefelt
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Folkeskolerne der ligger jævnt fordelt i Rø-
dovre og i tæt relation til boligområder, er 
omdrejningspunkt for rigtig mange børn og 
unges hverdagsliv.
Som en del af visionsoplægget kan de fy-
siske rum og rammer med fordel tænkes i 
sammenhæng med udviklingen af udvalgte 
lokale skoler. 

Eksisterende forhold; 
Islev skole beliggende på Islevbrovej 44, er 
opført i 1917 med senere tilbygninger. 

I henhold til kommuneplan 2022 er anven-
delse af området, angivet til sports- og idræt-
sanlæg, område til
offentlige formål, uddannelsesinstitutioner, 
daginstitutioner.

Den maksimal bebyggelsesprocent 40% af 
området som helhed.

Der er ingen lokalplan for området.

Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. 
Der henvises til Teknisk forvaltning, bygning-
safdelingens igangværende analyse af skol-
erne i Rødovre. 

Eksisterende profil:
Skolen indeholder pigegymnastiksal, dreng-
egymnastiksal og gymnastiksal. Udearealer 
indeholder en 11 mands fodboldbane mod 
nord bag skolen.
Ud mod Islevbrovej er et større uprogram-
meret græsareal.
Skolegården har hårdt underlag og inde-
holder mindre boldbane med bander, park-
our/klatre elementer samt løbe- og lege op-
stregninger. 

Realiserings skala:

GRØN:
Mindre tiltag, landskabselementer, urbane 
faciliteter, multi- og idrætsbaner kan eta-
bleres inde for de eksisterende rammer, men 
vil kræve byggetilladelse.

GUL:
En til-/udbygning vil kræve en udarbejdelse 
af forundersøgelse /screening, udvikling af 
projektforslag samt udarbejdelse af ny loka-
lplan.

OBS:
Vedr. det potentielle byggefelt mod Islev-
brovej, indgår dele af arealet mod vejen i ID-
linjen.
Der er plantet børnetræer på arealet i 2021.

1 : 2000

3. Islev Skole

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæssige muligheder for at udvikle 
idrætten i Rødovre og forholder sig til potentialeområder og ned-
slag på et overordnet og tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i analysen vil kræve nærmere 
undersøgelse og afklaring af en række tekniske og administra-
tive forhold, ligesom der er brug for involvering af foreninger og 
borgere ift. at konkretisere og kvalificere de enkelte nedslag, funk-
tioner og behov. Realisering af projekterne uanset størrelse vil 
samtidig bero på politisk drøftelse og prioritering. 

6. Potentialeområder
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Folkeskolerne der ligger jævnt fordelt i Rø-
dovre og i tæt relation til boligområder, er 
omdrejningspunkt for rigtig mange børn og 
unges hverdagsliv.
Som en del af visionsoplægget kan de fy-
siske rum og rammer med fordel tænkes i 
sammenhæng med udviklingen af udvalgte 
lokale skoler. 

Eksisterende forhold; 
Tinderhøj skole er opført i 1952 med senere 
tilbygninger. Beliggende på Fortvej 71. 
I henhold til kommuneplan 2022 er anven-
delse af området, angivet til sports- og idræt-
sanlæg, område til
offentlige formål, uddannelsesinstitutioner, 
daginstitutioner.
Den maksimal bebyggelsesprocent 40% af 
området som helhed.

Der er ingen lokalplan for området.
Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. Der hen-
vises til Teknisk forvaltning, bygningsafde-
lingens igangværende analyse af skolerne i 
Rødovre. 

Eksisterende profil:
Tinderhøj Skole er profilskole med grøn pro-
fil og fokus på bl.a. naturfag og udeskole.
Skolen indeholder pigegymnastiksal og 
drengegymnastiksal.
Udearealer indeholder mod syd en 11 mands 
fodboldbane.
Skolegården har hårdt underlag og inde-
holder en mindre boldbane med bander, et 
boldbur samt grafisk opstregninger til løb og 
leg. 

Realiserings skala:

GRØN:
Mindre tiltag, landskabselementer, urbane 
faciliteter, multi- og idrætsbaner kan eta-
bleres inde for de eksisterende rammer, men 
vil kræve byggetilladelse.

GUL:
En til-/udbygning vil kræve en udarbejdelse 
af forundersøgelse /screening, udvikling af 
projektforslag samt udarbejdelse af ny loka-
lplan.

OBS:
Der er plantet børnetræer på nogle af are-
alerne.

1 : 2000

Potentiale;
Muligheden for bebyggelse på græsarealet syd for skolen bør undersøges nærmere.
Fodboldbanen kan rykkes nærmere enten mod øst eller vest, og evt omlægges til kunstgræs  
og optimeres ifh. børnefodbold (mindre baner). Opsætning af lys vil optimere og forlænge 
brugen af alle aktiviteter i hele området.
De potentielle byggefelt vurderes at være ca. 2200m2.

Tema/Retning;
Skolen har en grøn bæredygtighedsprofil og evt udvikling skal naturligvis tage afsæt heri. 
Dette kunne evt. være ved at styrke relationen og forbindelserne til Vestvolden.
Faciliteter og aktiviteter kan være med fokus på leg og læring i samspil med naturen, outdoor 
faciliteter/støttepunkter. Funktioner til funktionel træning og crossfit med rails, ribber, reb og 
højdeforskelle.
Urbane street aktiviteter kan placeres mod vejen i skolens sydøstlige hjørne.

4. Tinderhøj Skole

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder
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Folkeskolerne der ligger jævnt fordelt i Rø-
dovre og i tæt relation til boligområder, er 
omdrejningspunkt for rigtig mange børn og 
unges hverdagsliv.
Som en del af visionsoplægget kan de fy-
siske rum og rammer med fordel tænkes i 
sammenhæng med udviklingen af udvalgte 
lokale skoler. 

Eksisterende forhold; 
Nyager skole er opført i 1964 med senere til-
bygninger. Beliggende på Ejbyvej 100.
Bygningen er bygget af den danske arkitekt 
Arne Jacobsen i 1959-64. 

I henhold til kommuneplan 2022 er anven-
delse af området, angivet til sports- og idræt-
sanlæg, område til
offentlige formål, uddannelsesinstitutioner, 
daginstitutioner.

Den maksimal bebyggelsesprocent 40% af 
området som helhed.

Området er omfattet af Partiel  byplan nr. 15, 
Ejbyvej.

Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. 
Der henvises til Teknisk forvaltning, bygning-
safdelingens igangværende analyse af skol-
erne i Rødovre. 

Eksisterende profil:
Nyager Skole er profilskole med fokus på 
projektbaseret læring og STEAM.
Skolen indeholder pigegymnastiksal og 
drengegymnastiksal.
Udearealer indeholder mod syd en 11 mands 
fodboldbane. I relation til boldbaner er nogle 
mindre atletik ”faciliteter” kastegård, spring, 
løb.
Skolegården har hårdt underlag og inde-
holder en mindre boldbane med bander, et 
boldbur samt grafisk opstregninger til løb og 
leg. 
 

Realiserings skala:

GRØN:
Mindre tiltag, landskabselementer, urbane 
faciliteter, multi- og idrætsbaner kan eta-
bleres inde for de eksisterende rammer, men 
vil kræve byggetilladelse.

1 : 2000

Potentiale;
Mulighederne for optimering af udearealer 
bør undersøges. 
Dobbeltprogrammering af p-arealet ved at in-
dtænke muligheder for aktivitet, bevægelse,  
leg og ophold.
Det sydlige areal indeholdende atletik faci-
liteter bør opgraderes med udgangspunkt i 
børn og piger. Evt. hoppe, spring, klatre og 
balance elementer.

Tema/Retning;
Børn, unge og piger. Familie træning.

5. Nyager Skole

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder



Fælled / BoldspilFælled / Boldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

BeachBeach

Outdoor 

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt
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Potentiale;
Den kommende renovering og udbygning 
af Valhøj skole er en mulighed for ligeledes 
at optimere og forbedre brugen af området 
nord for selve skolebygningerne indhold-
ende atletik løbebane, basketbane og fod-
boldmål hvilekt rummer stort potentiale for 
bedre udnyttelse.

Tema/Retning;
Området kan med fordel udvikles med afsæt 
i de eksisterende faciliteter, hvor multibane 
arealet opgradres til at indholde pannabaner, 
streetbasket.

Folkeskolerne der ligger jævnt fordelt i Rø-
dovre og i tæt relation til boligområder, er 
omdrejningspunkt for rigtig mange børn og 
unges hverdagsliv.
Som en del af visionsoplægget kan de fy-
siske rum og rammer med fordel tænkes i 
sammenhæng med udviklingen af udvalgte 
lokale skoler. 

Eksisterende forhold; 
Valhøj Skole er beliggende på Rødager Alle 
102.

Skolen er opført i 1957, med flere senere til-
bygninger. 

I henhold til kommuneplan 2022 er anven-
delse af området, angivet til nærrekreativt 
område, sports- og
idrætsanlæg, uddannelsesinstitutioner, tekn-
iske anlæg

Den maksimal bebyggelsesprocent er 40% 
af området som helhed.

Området er omfattet af Lokalplan 151.

Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. 
Der henvises til Teknisk forvaltning, bygning-
safdelingens igangværende analyse af skol-
erne i Rødovre. 

Eksisterende profil:
Skolen indeholder gymnastiksal.
Udearealer indeholder et fodboldareal.
Skolegården har hårdt underlag og inde-
holder enkelte legelementer samt grafisk 
opstregninger til løb og leg. 

Realiserings skala:

GRØN:
Mindre tiltag, landskabselementer, urbane 
faciliteter, multi- og idrætsbaner kan eta-
bleres inde for de eksisterende rammer, men 
vil kræve byggetilladelse.

1 : 2000

6. Valhøj Skole

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæssige muligheder for at udvikle 
idrætten i Rødovre og forholder sig til potentialeområder og ned-
slag på et overordnet og tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i analysen vil kræve nærmere 
undersøgelse og afklaring af en række tekniske og administra-
tive forhold, ligesom der er brug for involvering af foreninger og 
borgere ift. at konkretisere og kvalificere de enkelte nedslag, funk-
tioner og behov. Realisering af projekterne uanset størrelse vil 
samtidig bero på politisk drøftelse og prioritering. 

6. Potentialeområder



BoldspilBoldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt

Fælled / BoldspilFælled / Boldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

BeachBeach

Outdoor 

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt
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Eksisterende forhold; 
I henhold til kommuneplanen 2022 er der 
udpeget 3 byudviklingsområder i Rødovre, 
hvor det ene er Valhøj Erhvervskvarter.
Kommuneplanen 2022 skriver, ”Der bliver 
desuden mulighed for etablering af en mul-
tihal samt kulturaktiviteter på ejendommene 
ud til Korsdalsvej.”

Området er primært privat ejet. Rødovre 
kommune ejer det areal hvor genbrugsplad-
sen i dag er lokaliseret.
Dette areal kan være en vigtigt strategisk 
brik i udvikling af hele området.

Området er omfattet af Lokalplan 121 og By-
planvedtægt 06.

Eksisterende profil:
Erhvervskvarteret udgør i dag det ene af Rø-
dovre Kommunes to store erhvervsområder. 
Hovedparten af erhvervskvarteret skal fre-
madrettet forblive erhvervsområde, mens 
en del af området ud mod Korsdalsvej og et 
mindre areal omkring Prøven regnvandsbas-
sin vil kunne omdannes til bolig. 
I henhold til kommuneplanen 2022 og ram-
mebestemmelsen for rammeområde 4B20 
ligger her en mulighed for etablering af 
idrætsfaciliteter.

Tema/ Retning;
Faciliteter og aktiviteter der udvikles i tæt sa-
marbejde med lokale aktører/foreninger og 
relevante forvaltninger, og som bredt under-
støtter den nære og lokale idræt.

Realiserings skala:

GRØN

1 : 4000

Potentiale;
I det området er udpeget til byudviklingsområde samt at Rødovre kommune ejer en af 
grundene i området, ligger der her et stort potentiale til at udvikle idrætten i Rødovre og 
skabe et sammenhængende sundt og aktivt byområde.

Det er en klar anbefaling at kommunen arbejder på at sikre at en kommunal facilitet kan eta-
bleres i området, og at denne indtænkes og integreres i en samlet helhedsplan for området.

Erhvervskvarter udvikles på lidt længere sigt og er således et fremtidigt perspektiv/poten-
tiale område. Men rammerne, vision og indholdet for både området og kommunale tilbud og 
faciliteter skal præges nu.

7. Valhøj Erhvervskvarter

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder



Fælled / BoldspilFælled / Boldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

BeachBeach

Outdoor 

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt
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Eksisterende forhold; 
Udpeget som værdifuldt kulturmiljø.
Området udlagt til ”Teknisk anlæg”. Vand-
værket og ejendommen er ejet af HOFOR. 
Det er planen at vandværket lukker og skal 
flyttes, men hvornår vides endnu ikke.
Der pt ikke nogen lokalplan.

Eksisterende profil:
I forlængelse af HOFOR på et tidspunkt fra-
flytter området, vil det være oplagt at un-
dersøge hvilke fremtidige anvendelser byg-
ningerne/området egner sig til, her under 
også hvilke idrætsfaciliteter der her kan ska-
bes mulighed for.

Tema/ Retning;
Faciliteter og aktiviteter der udvikles i tæt sa-
marbejde med lokale aktører/foreninger og 
relevante forvaltninger, og som bredt under-
støtter den nære og lokale idræt.

Realiserings skala:

RØD:
Vandværket og ejendommen er ejet af HO-
FOR.
Såfremt bygningerne skal have anden an-
vendelse fremover, skal det indarbejdes i 
næste kommuneplanrevision.

1 : 2000

Potentiale;
Den nordlige del af Rødovre har relativt få idrætsfaciliteter. Vandværket er således en oplagt 
mulighed for at give det nordlige Rødovre nye faciliteter og muligheder.
Bygningen kan med fordel transformeres til et lokalt kultur- og fritidshus, hvor idrætsfaci-
liteter kan fungere som en bylivsgenerator og lokalt mødested, der kan skabe møder og 
relationer mellem mennesker og binde byområderne og borgere sammen.
Det er en klar anbefaling at kommunen arbejder på at sikre at en kommunal facilitet kan eta-
bleres i området, og at denne indtænkes og integreres i en samlet helhedsplan for området.

Tema/Retning;
Kultur-Fritidshus indeholdende blandende kultur og fritidstilbud.
Multisal/hal samt mindre lokaler til eks. dans, yoga, kampsport.

8. Islevbro Vandværk

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæssige muligheder for at udvikle 
idrætten i Rødovre og forholder sig til potentialeområder og ned-
slag på et overordnet og tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i analysen vil kræve nærmere 
undersøgelse og afklaring af en række tekniske og administra-
tive forhold, ligesom der er brug for involvering af foreninger og 
borgere ift. at konkretisere og kvalificere de enkelte nedslag, funk-
tioner og behov. Realisering af projekterne uanset størrelse vil 
samtidig bero på politisk drøftelse og prioritering. 

6. Potentialeområder



Fælled / BoldspilFælled / Boldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

BeachBeach

Outdoor 

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt
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Eksisterende forhold; 
Ubebygget græsareal nord for vuggestuen 
Solsikken.  
Arealet ejes af AAB og indgår i en fælles vi-
sionsplan for Rødovre syd. 

Området er omfattet af Lokalplan 108 og By-
planvedtægt 06.

Rammer og muligheder for udvikling af 
idrætten her bør afsøges nærmere. 

Realiserings skala:

RØD:
Arealet ejes af AAB. 

1 : 1000

Potentiale;
Arealet ligger godt i forhold til infrastukturelle forbindelser og er forholdvist godt placeret i 
forhold til evt. støjende aktiviteter. 

Der ligger her et stort potentiale til at udvikle idrætten i Rødovre og skabe et sammenhæn-
gende sundt og aktivt byområde. Opførelse eller anlæggelse af idrætsfaciliteter her vil skabe 
nye muligheder for beboerne i Rødovre Syd, samt de mange kommende nye beboere i Rø-
dovre Port bebyggelsen.

Det er en klar anbefaling at der udarbejdes en helhedsplan for hele området hvor kommu-
nale, almene og private interesser sammentænkes og koordineres. 
Det er en klar anbefaling at kommunen arbejder på at formulere og definere rammerne, vi-
sioner og indholdet for både området og kommunale tilbud og faciliteter.

Tema/Retning;
Faciliteter og aktiviteter der udvikles i tæt samarbejde med lokale aktører/foreninger og rel-
evante forvaltninger, og som bredt understøtter den nære og lokale idræt.

9. Tårnvej og Agerkær

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere 
ift. at konkretisere og kvalificere de en-
kelte nedslag, funktioner og behov. Re-
alisering af projekterne uanset størrelse 
vil samtidig bero på politisk drøftelse og 
prioritering. 

6. Potentialeområder



Fælled / BoldspilFælled / Boldspil

Ankomst / forbindelse

Street

Motorik og leg

BeachBeach

Outdoor 

Fitness / TræningFitness / Træning

Potenielt byggefelt
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Eksisterende forhold; 
Beliggende nordfor Hendriksholm skole.
7D01 - Hendriksholm – Hendriksholm Boule-
vard - Hendriksholm skole og Rødovre Gym-
nasium.

Området er omfattet af Lokalplan 2 og By-
planvedtægt 08.

Generel anvendelse er område til offentlige 
formål
Specifik anvendelse er angivet til sports- og 
idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

Eksisterende profil:
Arealet anvendes til parkering. 
Arealet er ikke kommunalt. 
Arealet indgår i en fælles visionsplan for Rø-
dovre syd.
Mod nord støder arealet op til en kommunal 
park.

Realiserings skala:

RØD:
Arealet er privat ejet.

1 : 1000

Potentiale;
Arealet har en central infrastukturel forbindelse og er godt placeret i forhold til evt. støjende 
aktiviteter. 

Der ligger her et stort potentiale til at udvikle idrætten i Rødovre og skabe et sammenhæn-
gende sundt og aktivt byområde.  Opførelse eller anlæggelse af idrætsfaciliteter her vil sk-
abe nye muligheder for beboerne i Rødovre Syd, samt de mange kommende nye beboere 
i Rødovre Port bebyggelsen. Der vil her være mulighed for at opføre en markant bygning/
facilitet med parkering i kælder/stuen etage, idrætsfaciliteter, handel og kontor.

Det er en klar anbefaling at der udarbejdes en helhedsplan for hele området hvor kommu-
nale, almene og private interesser sammentænkes og koordineres. 
Det er en klar anbefaling at kommunen arbejder på at formulere og definere rammerne, vi-
sioner og indholdet for både området og kommunale tilbud og faciliteter.

Tema/Retning;
Faciliteter og aktiviteter der udvikles i tæt samarbejde med lokale aktører/foreninger og rel-
evante forvaltninger, og som bredt understøtter den nære og lokale idræt.

10. Roskildevej

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæssige muligheder for at udvikle 
idrætten i Rødovre og forholder sig til potentialeområder og ned-
slag på et overordnet og tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i analysen vil kræve nærmere 
undersøgelse og afklaring af en række tekniske og administra-
tive forhold, ligesom der er brug for involvering af foreninger og 
borgere ift. at konkretisere og kvalificere de enkelte nedslag, funk-
tioner og behov. Realisering af projekterne uanset størrelse vil 
samtidig bero på politisk drøftelse og prioritering. 

6. Potentialeområder
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7. IDRÆTSCENTRE
Visionsoplæg
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Rødovrehallen



Indgang 

Tribuner

Kampsportslokale Opdeling af haller Sekundær indgang til Skøjtearena

Halgulvet Forside

Grønt arealAltangange
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Nuværende forhold - Rødovrehallen

Plangrundlag

LP 120

LP 153

III

II

I

 Kommuneplanramme 4G05
Rekreativt område - specifikt udlagt til sports- og 
idrætsanlæg.
Max bebyggelsesprocent er 40%.
Maksimal højde er 17 m

 Lokalplan 120
Til offentlige formål (sport og institutioner) ved 
Rødovrehallen

Delområde I. 
Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke 
overstige 40 %

Lokalplaner er udarbejdet med udgangspunkt i den kom-
muneplan der gælder på lokalplanens vedtagelsestidspunkt 
og definerer overordnet hvordan kommunens arealer skal 
anvendes og udvikles.

Delområde II. 
Bebyggelsesprocenten for området som helhed 
må ikke overstige 40 %
Byggeretten er udnyttet og opførelse af 
bebyggelse skal i henhold til lokalplanen 
opføres inden for de byggefelter der fremgår af 
lokalplanens kortbilag. 

Delområde III. 
Er omfattet af fredning. 

Lokalplan 153
Ungeboliger ved Rødovrehallen

Indendørs funktioner
1. 2 ishockeybaner/skøjtebaner
2. 4 håndboldbaner/20 badmintonbaner
3. 1 springanlæg med springgrav og stortrampoliner
4. 3 tennisbaner på 1. sal
5. Diverse lokaler til billard, bordtennis, kampsport, 

styrketræning osv.
6. Skudtræningshal
7. Kontor-barak 

Herudover omklædningsrum, tribuner, depoter, 
mødelokaler, cafeteria, klubhus osv.

1
1

23

4

5

6 7

5A

B

C
D

Skovmoseskolen

Udendørs funktioner
A.    9 tennisbaner + 3 minibaner
B.    1 kælkebakke
C.    Løbevold
D.    Boldspilsområde

Funktioner - aktiviteter

Børnehuset
Græshoppen

Ungdomsboliger
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Nuværende forhold - Rødovrehallen

Alment boligområde
Motionsrute - Rødovre Nord Ruten

Irmabyen

Vestvolden
Espelunden 
Park
Idrætsanlæg

Cykelsti
Byggelegeplads
Erhvervsområde

Boligområde
Rødovre Centrum

Nord

Syd

Vest Øst

Kontekst

P Parkering

Indgange til hallerne

Rødovre Parkvej

Rødovre Parkvej

R
ødovre P

arkvej - vest

Rødovre Parkvej - ø
st

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

Infrastruktur - trafik

Rødovrehallen

Tennis klubhus

Rødovre Skøjte Arena

Rødovre Skøjte og Tennishal

Låsbyvej

Rødovrehallen og dens udearealer er placeret i forlæn-
gelse af et parkområde, der hænger sammen med Espe-
lundens Idrætsanlæg og Vestvoldens rekreative områder.

Mod nord afgrænses området af Rødovre Parkvej, som 
også er den centrale ankomstvej til og fra området.
Mod syd og øst løber en cykelsti, der kobler sig på Espe-
lunden.

Mod øst lukker Skovmoseskolen og Børnehuset området 
af mod boligområder og mod det centrale Rødovre.

Rødovrehallen deler ankomstveje og delvis parkerings-
arealer med skole og børnehus. Skovmoseskolen er 
en specialskole for børn med et eller flere handicap. I 
fremtiden vil der også blive placeret ungdomsboliger i 
området.

Der er to hovedveje ind i området - Rødovre Parkvej 
- Vest og Rødovre Parkvej - Øst, som i øvrigt er forbund-
ede.

Når ungdomsboligerne mod syd bliver etableret, brydes 
vejen rundt om det grønne areal og man vil ikke længere 
kunne køre hele vejen rundt.

Skovmoseskolen

Børnehuset
Græshoppen

Ungdomsboliger

Både mod syd-vest, øst og nord støder bolig områder 
op mod Rødovrehallens område.
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Nuværende forhold - Rødovrehallen

Kælkebakke

Løbevold Grønt areal

På vestsiden af Rødovrehallen, langs med Rødovre 
Parkvej - vest,  findes de sekundære indgange til 

Forbindelse mellem øst og vest.  Parkering og ad-
gang til de to småbygninger og adgang til de grønne 
arealer.

Når ungdomsboligerne bliver etableret, vil der på 
sigt komme trafik til og fra området.

Flow

På østsiden af Rødovrehallen, langs med Rødovre Parkvej 
- øst, er det største flow af mennesker. Her fra er der 
både adgang til Rødovrehallens hovedindgange, til Skov-
moseskolen samt til Børnehuset Græshoppen.
Østsiden er idrætscentrets forside. Nærområdet er fuldt 
udnyttet til forbindelsesveje og parkering og kan ikke 
udnyttes yderligere.

idrætscentret og den primære adgang til tennisan-
lægget. Antallet af parekringspladser skaber her et 
vist flow.

Rødovrehallens facader er meget lukkede og viser ikke 
det liv, der foregår indenfor. En undtagelse er indgangen 
til Skøjtearenaen og de åbne altangange på sydsiden af 
den ældste halbebyggelse.

Tennisområdet vender ryggen til idrætscentret, men 
hænger tilgengæld godt sammen med Espelund-parken.

Åben/lukket

Lukket facade Lukket uderum

Åben facade Åbent uderum

Volden mellem tennis og idrætscenter er et grønt om-
råde, der kan tilgåes fra kælkebakken og fra de stejle 
løbestier.

Det grønne areal, der benyttes som boldspilsareal, er 
omkranset af en trærække, men virker samtidig som et 
åbent og attraktivt rum.



E

E

E

Trapper - vertikal forbindelse

Gang-forbindelser

Aktivitets-m²

Depoter

Fælles-faciliteter

Omklædning

Indgange i terræn
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1. sal

Stueplan

Nederste plan

Nuværende forhold - Rødovrehallen

Rødovrehallen
Idrætscentret består af en idrætshal med 
4 håndboldbaner, 5 aktivitetslokaler, café, 
mødelokaler, omklædningsrum og øvrige 
servicefaciliteter.
Derudover er der en skøjte-arena med 
tribuner, endnu en skøjtehal med indendørs 
tennisbaner på 1. sal. 

Idrætshallen er bygget i 1976 og er typisk 
for sin tid, med klar adskillelse af aktivitet og 
publikum.
Areal: ca. 4.500 m²
Den er siden renoveret; dels med ny gulv-
belægning i 1994, dels med
nyt tag og nye hæve-/sænkevægge mellem 
de fire halafsnit.
(Frem til udskiftningen af gulvet i 1994 af-
vikledes indendørs atletik i hallen.)

Der er størst udviklingspotentiale i idræts-
hallen, som der derfor sættes fokus på i 
dette materiale.

Rødovre Skøjte Arena er opført i 1995. Ka-
pacitet: 3600 tilskuere
Areal, 26 x 56 m = areal på 1850m2

Rødovre Skøjte- og Tennishal er opført i 
2008-10. Tennishallen har 3 baner og et 
samlet areal på 2160m2.

Aktivitets og personale-etagen
Effektivt udnyttet til aktiviteter.
Løsrevet fra resten af huset med egne ind-
gange fra terræn.

Udøver-etagen.
Omklædningsrum, adgang til hallerne med 
tilknyttede redskabsrum.

Publikums-etagen.
Tilskuerpladser, cafeteria, møde- og fest-
lokaler.
2 aktivitetslokaler.
Når man går ind i møderummene eller i 
aktivitetslokalerne forsvinder man ind bag 
lukkede døre og vægge.

Kampsport
Gymnastik

Hal 4
Springgrav

Hal 3 Hal 2 Hal 1

Bordtennis

Værksted

Styrke-
træning

Køkken
Fitness Billard

Café
TribuneTribune

Møde Møde
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1. sal

Stueplan

Nederste plan

Gymnastik 
og motorik

Køkken

MotoriklandskabNy trappe

Ny trappe

Bevægelse-Motorik Hal

Bevægelsessale
Café og klublokale

Møde Møde

Etage under aktivitetsplanet. 
Depot, værksted, aktivitet.

Forbindelse mellem halgulv og motorikland-
skab på 1. sal.

Nyt gymnastikhus i forbindelse med eksis-
terende gymnastikfacilitet.
Åben facade ud mod det grønne område.

Gymnastikhuset vil også kunne rumme ad-
ministrationslokaler og andre funktioner, der 
vil knytte sig til aktiviteterne her.

Sammenhængende gymnastik og motorik-
område både i stueplan og på 1. sal.
Omdannelse af tribunepladser til motorik-
landskab. 
Forbindelse mellem motoriklandskab og 
aktivitets-gulvet.
Åbne aktivitetslokalerne op med glasvægge 
samt flytte bevægelsesaktivteter hertil.
Fælles klublokale i caféen.
Glas i døre og vægge ind til mødelokaler.

Kig ind i ny gymnastikfacilitet

Udviklingspotentialer - Rødovrehallen

Udviklingspotentialer for Rødovrehallen

Hallen er fra 70´erne og bærer præg af den 
tids fokus på idræt som en konkurrence-
aktivitet, med god plads til tilskuere.
Hallen er til gengæld velholdt og mange 
steder er der brugt gode materialer, der kan 
klare slid og patinering. 
Men overordnet set virker hallen gammel-
dags i udtrykket.

Hallen er bygget til at være ramme om de 
traditionelle idrætsgrene først og fremmest.

I dag ser idrætsbilledet anderledes ud end 
i 70´erne, og det skal de bygningsmæssige 
rammer også understøtte.

Der er allerede startet en transformation af 
den traditionelle hal:
Hal 4 har fået en springgrav (der kan dæk-
kes over af halgulv) og der er investeret i et 
gymnastikgulv, der kan rulles ud henover 
halgulvet.
Det skal der bygges videre på, så gymnastik 
og andre bløde bevægelsesformer i frem-
tiden får mere inspirerende muligheder for 
at udøve deres aktiviteter og for at kunne 
udvikle sig.

Rødovre mangler specialiserede faciliteter 
til motorik og gymnastik. Det er aktiviteter, 
der henvender sig til rigtig mange børn og 
særligt piger.
I Rødovrehallen er der både mulighed for 
at modernisere og ændre en smule på de 
eksisterende rammer. Derudover er der 
mulighed for at bygge til i sammenhæng 
med det eksisterende, hvis en ny lokalplan 
tilvejebringer det planmæssige grundlag.

Hovedgreb

Det overordnede greb for Rødovrehallen 
er at omdanne den fra publikumsorienteret 
facilitet til forenings-, bruger-, og aktivitets-
orienteret facilitet. Dvs. bedre udnyttelse af 
alle husets kvadratmetre til aktiviteter, og 
rum og plads til de aktive - også før og efter 
aktivitet. 

Derudover får Rødovrehallen en forstærket 
profil som gymnastik- og motorikfacilitet.

Det gøres vha.:
• Sammenhængende gymnastik- og mo-

torikfaciliteter
• Fælles klublokale og hængeudsteder
• Omdannelse af tribune-område fra 

tilsku erpladser til aktivt område.
• Sammenhæng mellem halgulv og 1. sal
• Mere transparens og synlighed til livet i 

lokalerne på 1. sal
• Bevægelse-Motorik Hal som tilbygning 

til eksisterende

Planforhold

Grøn:
De mindre tiltag inden for de eksisterende 
rammer, der foreslås her, er lige til at gå til.

Hvis forandringen fra publikumsorienteret 
facilitet til forenings-, bruger-, og aktivitets-
orienteret facilitet skal lykkes, kræver det 
også organisatorisk opbakning.

Rød:
En ny større tilbygning, som der foreslåes 
her, vil kræve en ny lokalplan.
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forbindelse til parken

ny vejføring

Fælled

Træning

Bevægelse-Motorik Hal

Aktive stier

Motorik 

Padel
Ankomst

BørnLøb

Cykel

byggelinje

forbindelse til cykelsti

Udviklingspotentialer for Rødovrehallens 
udearealer

De bygningsnære arealer nord, vest og øst 
for idrætscentret er så godt som fuldt udnyt-
tet til parkering, vejføring osv., og her er der 
ikke de store muligheder for udvikling.

Derimod udgør området syd for Rødovrehal-
len et potentiale for udvikling med flere og 
nye aktiviteter. Området er allerede under 
forandring med de nye ungdomsbo liger, 
der er planlagt her. Det betyder at ca. 1000 
m² vej på østsiden af boldspilsområdet kan 
inddrages til grønt aktivitetsområde, da 
vejstykket har mistet sin funktion.

Rødovrehallen vil i fremtiden også fungere 
som udgangs punkt for gå-, løbe- og cykel-
ture pga. placeringen tæt på Vestvolden, 
Espelunden og div. motions ruter.

Hovedgreb

1. Hovedgrebet er at få skabt en sammen-
hængende plan for de grønne rekreative 
områder syd for centret, der vil skabe nye 
muligheder for brugerne af Rødovrehallen, 
skolen, børnehuset, ungdomsboligerne og 
beboerne i nærområdet.

• Aktiviteterne i området skal kunne 
tilgåes som “plug&play” for de selvor-
ganiserede. Herunder adgang til gre-
jbank.

• Aktiviteter til børnehus, skole, ungdoms-
boliger og foreninger tænkes ligeledes 
ind i planen.

• Placeringen tæt på Espelunden, park og 
motionsruter understøttes med facili-
teter til dem, der starter deres løbetur, 
cykeltur eller vandretur her.

• Der placeres et padelanlæg i området 
evt. med overdækkede padelbaner.

Udviklingspotentialer - Rødovrehallen - udearealer

Skovmoseskolen

Børnehuset
Græshoppen

Rødovrehallen
Kælkebakke

Ungdomsboliger

Rødovre Skøjte Arena

Rødovre Skøjte og Tennishal

Tennis

Espelunden

Vold

2. Der skabes plads og mulighed for etabler-
ing af en Bevægelse-Mototik hal i sammen-
hæng med eksisterende byg ningsmasse.

Etableringen af en ny større tilbygning til Rø-
dovrehallen kræver mere plads end der pt. 
er til rådighed. Derfor ændres vejføringen 
syd om idrætscentret, således at der gives 
mulighed for en bygningsvolumen på op til 
2.000 m². 
Den nye bygning skal indeholde kontorfunk-
tionerne fra pavillonen på skrænten, der 
fjernes.
Skudtræningshallen nedlægges ligeledes 
og genopføres nord for skøjtehallerne eller 
genetableres i den nye bygning.

Realiserings skala

GRØN:
Den sammenhængende plan for de grønne 
områder kræver umiddelbart ikke nyt plan-
grundlag.

GUL: 
Hvis padelbanerne skal overdækkes 
kræves en ny lokalplan, da bebyggelsespro-
centen allerede er fuldt udnyttet.
Hvis padelbanerne etableres på eksister-
ende tennisbaner skal der søges dispensa-
tion fra fredning.

GUL:
Udbygning af Rødovrehallen kræver en ny 
lokalplan, da bebyggelsesprocenten al-
lerede er fuldt udnyttet.

1

2

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæssige muligheder for at udvikle idrætten i Rødovre og forholder 
sig til potentialeområder og nedslag på et overordnet og tematisk niveau. Det er et visionsoplæg til vi-
dere drøftelse og alle forslagene i analysen vil kræve nærmere undersøgelse og afklaring af en række 
tekniske og administrative forhold, ligesom der er brug for involvering af foreninger og borgere ift. at 
konkretisere og kvalificere de enkelte nedslag, funktioner og behov. Realisering af projekterne uanset 
størrelse vil samtidig bero på politisk drøftelse og prioritering. 
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Sociale zoner
Ophold, pausesteder, kigge på, vente, 
hygge, snakke osv.

Kiosk og café i sammenhæng med ophold. 
Måske flere steder i huset.

Transparens og synlighed
Dagslys og kig til omgivelserne i modsæt-
ning til de traditionelle hallers lukkede 
udtryk.

Glasvægge og synlighed til aktivi teter sk-
aber mere liv og sammenhæng i huset. 

Motorik og multifunktionalitet
Faciliteter til motorik, hvor det er muligt; på 
vægge og på tribuner.

Væk med de monofunktionelle skalstole og 
udnyt niveauerne til ophold, undervisning, 
leg, tilskuer pladser osv.

Forbindelse mellem etager.

Aktivitetsfelter
Udfordrende, sjove og lettilgængelige facili-
teter til idræt, bevægelse og leg for alle.

Mødested og pitstop for aktiviteter
Start- og slutsted for gang, løb og cykling - 
understøttes af servicefunktioner og adgang 
til idrætscentrets toilet- og omklædningsmu-
ligheder.

Mødested for foreninger, grupper og selvor-
ganiserede.

Referencer - Rødovrehallen 



Priseksempler fra LOA
Mariaparken,  Vejle

Priseksempler fra LOA
Charlotte Ammundsens Plads, 
København

Priseksempler fra LOA
Høng Kultur- og bevægelsespark, 
Høng
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Referencer - Rødovrehallen 

Priseksempler fra LOA
Gyngemosehallen - Idrætshal til gymnastik, 
Søborg
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Espelunden



Klubhus 

Træningsredskaber

Baneoversigt Sovende Louis gemt på højen Skatehockeyhal

Kunstgræsbanen Kunstgræsbane

ForarealKlubhus
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Nuværende forhold - Espelunden

BP E3

LP 14

4G02

3G03

BP E3
3G03

Idrætsudviklingsplan Rødovre November 2022, Rev. Feb. 2023

Indendørs funktioner
1. Klubhus, omklædning, café, depot osv.
2. Skaterhockeyhal

Udendørs funktioner
A.    Stadion - 11 mands fodboldbane
B.    2 kunstgræsbaner - 11 mands
C.    Opstregede baner:
 5 11-mands fodboldbaner
 6 8-mands fodboldbaner
 4 5-mands fodboldbaner
 2 håndboldbaner
D.    Grusbane m. lys
E.     Fitnessredskaber
F.     Træningsredskaber
G.     Vestvolden - Friluftsområde
H.     Sovende Louis

Lokalplaner er udarbejdet med udgang-
spunkt i den kommuneplan der gælder 
på lokalplanens vedtagelsestidspunkt og 
definerer overordnet hvordan kommunens 
arealer skal anvendes og udvikles. 

 Kommuneplanramme 4G02
Rekreativt område. Rammen regulerer ikke 
bebyggelsesomfang.
Grønt område og friluftsaktiviteter med 
tilhørende bygninger.

 Kommuneplanramme 3G03
Rekreativt område. Rammen regulerer ikke 
bebyggelsesomfang.
Vestvolden er en del af den indre grønne 
kile og er et regionalt friluftsområde, hvor 
der kun må opføres bygninger som støt-
tepunkter for friluftslivet.
Del af Vestvoldfredning, der bl.a. har til 
formål at fastholde og sikre offentlighedens 
ret til at færdes i området samt at regulere 
områdets anvendelse til almene fritidsformål 
i øvrigt.

 Lokalplan 14
Lokalplan 14 er lavet på baggrund af det 
byggeri og anlæg der er opført på arealet 
i dag. Lokalplanen fastsætter ikke be-
byggelsesprocent. Bebyggelse må kun op-
føres med placering og i et omfang, som vist 
på bebyggelsesplanen. Dvs at bygge retten i 
udgangspunktet er udnyttet.

 Lokalplan/Byplan E3 af 18.01.1971
Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,1. 
Nuværende udnyttelsesgrad er 0,02 (ift. 
grundarealet).

Fortidsminde arealbeskyttelse
Formålet med fortidsmindebeskyttelses-
linjen er at sikre fortidsmindernes værdi 
som landskabselementer, herunder at sikre 
indsyn til og udsyn fra fortidsminderne.

Funktioner - aktiviteterPlangrundlag

A

B

C

D

G

H

F

E
1

2

Ko
m

m
un

eg
ræ

ns
e

Ko
m

m
un

eg
ræ

ns
e

Fo
rt

id
sm

in
de

 a
re

al
be

sk
yt

te
ls

e

Fo
rt

id
sm

in
de

 a
re

al
fr

ed
ni

ng

Å
be

sk
yt

te
ls

es
lin

je

V
es

tv
ol

df
re

dn
in

g

Vestvolden 
- statsejet



Nuværende forhold - Espelunden

Vestvolden
Stier, motionsruter
Glostrup Kommune
Motorring 3

Campingområde
Roskildevej

Irmabyen
Erhvervsområde

Espelunden Park
Rødovrehallen

Kolonihaver
Pumptrack
Cykelbane
Boligområder

Nord

Syd

Vest Øst
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Stadion, klubhus og skaterhockeyhal er 
alle placeret centralt omkring parkerings-
arealerne med adgang fra Korsdalvej. 

Det øvrige anlæg tilgåes via stiforbindelser 
til fods eller på cykel.

Der er endnu et parkeringsområde i den 
nordlige ende af området, for enden af Rø-
dovre Parkvej. Herfra er der god adgang til 
Vestvoldens rekreative stisystem, til idræt-
sanlægget og til parken.
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Kontekst

P Parkering

Indgange

Infrastruktur - trafik
Korsdalsvej

Fjeldhammervej

Rødovre Parkvej

P

P

P

Skaterhockeyhal

Boldbaner

Kunstgræs-
baner

Klubhus

Stadion
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Rumligheder
De landskabelige rum i området er visuelt 
afgrænsede af træer og beplantning. Gene-
relt opleves området som åbent, grønt og 
rummeligt.

Området med Kunst græsbanen, boldbaner 
og klubhuset er centralt placeret. På begge 
sider af dette areal fortsætter idrætsanlæg-
get med mindre områder med flere boldba-
ner.
Ved parkeringspladsen og indgangen til 
idrætsanlægget er det vold-omkransede 
stadion placeret.

Hele idrætsanlægget ligger op ad Vest-
volden, hvor der løber en sti langs med. 
Stien er omgivet af en opstammet træ-allé, 
der skaber en transparent overgang til de 
grønne arealer med boldbaner.

Kunstgræsbanerne er omkranset af et lavt 
trådhegn, der er visulet åbent, men fysisk 
afgrænsende.

Åben/lukket

Lukket uderum

Åbent uderum

Stadion

Kunstgræsbane
Klubhus

Boldbaner

Boldbaner

Boldbaner

Boldbaner
Grusbane

Skaterhockeyhal
P

P

Høje

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere ift. 
at konkretisere og kvalificere de enkelte 
nedslag, funktioner og behov. Realisering 
af projekterne uanset størrelse vil samtidig 
bero på politisk drøftelse og prioritering. 
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Udviklingspotentialer  - Espelunden

Udviklingspotentialer for Espelunden
Espelunden er, undtaget området ved 
klubhuset, omfattet af flere forskellige fred-
ninger. Der kræves generelt dispensation 
ved etablering af nye anlæg og faciliteter i 
området.

Arealerne uden for fortidsminde arealfred-
ningen og fortidsmindebeskyttelseslinjen 
må anses for at være de mindst restriktive 
områder i forhold til at søge dispensation til 
større anlæg.
Det er også her, der tidligere er givet 
dispensation til Stadionområdet og kunst-
græsanlægget.

I lokalplanområdet ved klubhuset er byg-
geretten i udgangspunktet udnyttet, og 
flere bygnings-kvadratmeter vil kræve en ny 
lokal plan.

Hovedgreb
Espelunden er domineret af store græsare-
aler med opstribede boldbaner og stiforløb, 
der giver adgang til de rekreative områder 
ved Vestvolden.

Fremadrettet skal fodboldaktiviteterne 
stadig kunne udvikle sig, men der skal også 
tænkes nye og flere former for aktivitet ind i 
området. Det vil skabe flere muligheder for 
flere målgrupper.
Derudover skal aktiviteter på stiforbindel-
serne understøttes i endnu højere grad, 
både ved at skabe bedre synlighed og 
tilgængelighed til stierne, bedre stop- og 
startfaciliter og indretning af stierne med fx 
lys, træningsfaciliteter, udfordringer, ophold 
osv.

Overordnet handler udviklingen i Espe-
lunden om: 
Fortætning, idræts-diversitet, tilgænge-
lighed og sammenhæng til klubhus-facili-
teter.
Større anlæg, der placeres inden for Vest-
voldfredningen, søges placeret uden for 
Fortidsmindebeskyttelselinjen. 

1
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2
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6

6

6
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1. Kunstgræsområde
Renoveringen af kunstgræsbanerne er en 
anledning til at udvide og optimere arealer 
til også at indeholde 3-5 mands kunstbaner. 
Det vil øge kapaciteten, og dermed giver 
mulighed for at enkelte fodboldarealer ind-
drages til andre idrætter og faciliteter. 

2. Beachområde
Det kunne fx være et beachområde med 
sandbaner til beachvolley, beachhåndbold 
og beachfodbold - med en lav vold omkring, 
til læ og til ophold. Dette nye anlæg, giver 
mulighed for nye aktivitetsformer i området. 
Sandområdet placeres på den nuværende 
grusbane med lys, som dermed omdannes 
til et nyt flerfunktionelt aktivitets område.

3. Outdoor
På den nordligste del af grusbanen og den 
nordligste del af græsarealet placeres et 
nyt super centralt outdoor-område, der 
forbinder Rødovre Parkalleé med Vold-stien 
og Espelunden. Området indrettes med be-
plantning og faciliteter til outdoor-aktiviteter.

4. Stiforbindelser
Nye anlæg og nye faciliteter placeres 
langs med stiforbindelser for den bedste 
tilgængelighed og cirkulation i området. Der 
etableres nye stiforbindelser der ska ber 
god forbindelse mellem nye anlæg, klubhus 
og stien langs med volden. Det vil samtidig 
skabe flere muligheder for flere rute-forløb 
og loops rundt i området til leg og træning.

5. Naturområde
I den sydligste del af Espelunden, ved siden 
af campingpladsen, ligger et grønt natur-
areal, med klippede stier - ca. 46.000 m² . 
Området er kommunalt og omfattet af flere 
fredninger, men udgør et potentiale for nye 
aktivitetsmuligheder i fremtiden, som ikke 
indebærer større anlæg. 

6. Start og slut - mødesteder
Der er i dag enkelte trænings redskaber 
foran klubhuset og ved Stadion.
Disse områder nær klubhuset, videreud-
vikles og suppleres  med endnu et område 
foran indgangen til klubhuset. De skal 
understøtte den nære placering til løberuter, 
cykelruter og rekreative områder. Her findes 
træningsmuligheder, servicefaciliteter, 
mødesteder, info osv. Her starter og slutter 
man sin tur ud på stierne i området. Faci-
liteterne supplerer også områdets øvrige 
aktiviteter med mulighed for styrke træning, 
leg og motoriske udfordringer.

7. Fremtidigt mulighedsfelt for byggeri
Området er ca. 1500 m².

Realiserings skala
Der skal søges om dispensation til nye tiltag 
i områder med fredning. Espelunden er 
underlagt 4 forskellige fredninger.

GRØN:
Arealet omkring klubhuset er ikke omfattet 
af fredninger, og der kræves ikke lokalplan 
for etablering af træningsstation og pitstop.

GUL:
For de områder, der omfattes af åbeskyt-
telseslinjen og fortidsmindebeskyttelselin-
jen, kan Rødovre Kommune i særlige 
tilfælde dispensere fra.
Dispensation fra Vestvoldfredningen søges 
hos Fredningsnævnet for København af 
bygherre og/eller i samarbejde med Rø-
dovre Kommune.

RØD:
Selve voldanlægget og stien langs med 
volden er statsejet og underlagt en fortids-
minde arealfredning, der administrativt er 
placeret i Kulturarvsstyrelsen. Der foreslås 
ikke nye tiltag her.

Stadion

Kunstgræsbane

Kunstgræsbaner

Klubhus

Træningstation

Træningstation

Outdoor

Ophold

Ophold

Leg og motorik

Beachområde

Cykel pitstop

Forhindringsbane

Fortidsminde beskyttelseslinje
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Vestvolden 



Referencer - Espelunden
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Stiforløb som træningsfacilitet
Hvis man udformer nogle af stierne i om-
rådet med indbyggede udfordringer, som 
fx pukler eller snoede forløb, inviterer de 
endnu mere til leg og træning.

Der kan etableres forskellige nedslag langs 
med stierne til ophold, træning og leg. Det 
vil skabe flere oplevelser og muligheder for 
dem, der bruger området.

Lys på stier skaber tryghed og mulighed for 
træning, når det er mørkt.

Start og slut - mødesteder
Både foreninger og selvorganiserede kan 
starte og slutte deres løbetræning, cykel-
træning eller gåture ved klubhuset.

Her kan være et cykelpitstop, hvor man kan 
få luft i dækkene, eller et træningsanlæg, 
hvor man kan styrketræne, varme op eller 
strække ud. 

Endelig skal der være gode muligheder for 
at mødes med sine træningskammerater her 
før og efter aktivitet.

Start og slut områderne skal byde velkom-
men til Espelunden.

Beachområde
Beachbanerne omkranses med en lav grøn 
vold til læ og ophold.

Fleksibel mulighed for opstregning af baner.

Kunstgræsbaner
Fleksibilitet og multifunktionalitet.

På en kunstgræsbane bør der streges op til 
flere banestørrelser og flere aktivitetsmu-
ligheder.



Referencer - Espelunden
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Priseksempel fra Elverdal
Fitness - Urban motion

Dette anlæg er 3,43 meter højt, 0,5 meter 
bredt og 23,77 meter langt.

Pris: 937.125 kr.

Priseksempler fra LOA
Aktivitetsskoven, Middelfart

Priseksempler fra LOA
En voldsom omvej - Aktivi tetsområde på 
støjvold, Solrød

Priseksempler fra LOA
Trailcenter, Silkeborg
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Rødovre Stadionhal



Indgang 

Café

Grønt areal ved p-plads Grønt areal ved kunstgræsbanen Parkeringsareal ved atletikstadion

Info og indgang til hal Omklædningsfløj

KlublokaleNyeste hal
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Nuværende forhold - Rødovre Stadionhal

Indendørs funktioner
1. 2 idrætshaller - 2 håndboldbaner, 10 

badmintonbaner (floorball, fodbold)

Herudover omklædningsrum, depoter, 
mødelokaler, cafeteria, klubhus osv.

2.    Klubhus til cykelklub

Udendørs funktioner
A.    Atletikanlæg
B.    Stadion - fodboldbane - 11 mands
C.    2 Fodboldbaner - 11 mands
D.    Fodboldbane - kunstgræs
E.    2 Fodboldbane - 5 mands
F.     Fitnessområde
G.    Parkområde
H.    Petanquebaner

Funktioner - aktiviteter

F

B

G

E

H

1

2

3

A

C

C

D

2

1

Lokalplaner er udarbejdet med udgang-
spunkt i den kommuneplan der gælder 
på lokalplanens vedtagelsestidspunkt og 
definerer overordnet hvordan kommunens 
arealer skal anvendes og udvikles. 

 Kommuneplanramme 2G01
Rekreativt område. Sports- og idrætsanlæg.
Maksimal bebyggelsesprocent er 10% af 
området som helhed. (Nuværende be-
byggelsesprocent er 6.)

 Lokalplan/Byplan 9 af 02.06.1959
Partiel Byplan. Offentligt areal.

Der foreligger ingen lokalplan for det øvrige 
område.

 Fredningsområder
Formål:
Område 1: Offentligt tilgængeligt naturom-
råde.

Område 2: Offentlig tilgængelig boldfælled.

Område 3: Sålænge området benyttes til 
stadionformål, er området ikke omfattet af 
fredningsbestemmelser.

Hensyn
Området er del af et naturområde med 
beskyttelsesinteresser, grøn kile og økolo-
gisk korridor, hvilket der må tages højde for 
i en udvikling af området.
Der henvises til bilagsmaterialet.

Plangrundlag

Fredning

H
arrestrup Å



Boligområde

Rekreativt område
Damhusengen
Boligområde

Harrestrup Å
Rekreativt område - stier
Motionsrute - Halvmaraton
Københavns Kommune

Børneinstitution
Ældrecenter
Boligområde
Harrestrup Å - stier

Nord

Syd

Vest
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Adgang i bil til Rødovre Stadionhal er ude-
lukkende via Elstedvej. Udover et større 
asfaltbelagt parkeringsområde i tilknytning 
til hallerne er et areal langs med løbebanen 
også udlagt til parkering.

Til gengæld er der gode stiforbindelser til 
og fra området - hovedsagligt langs med 
åen. 

Forbindelsen til kunstgræsbanen fra 
idrætscentret går langs med Elstedvej og 
via sti her fra.

Kontekst

Nuværende forhold - Rødovre Stadionhal

P Parkering

Indgange

Infrastruktur - trafik

Elstedvej

Lisb
jerg

vej

Rødovrevej

Jyllingevej

P

P

P

P

Øst
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Fra Elstedvej  er der god synlighed til atle-
tikområde, bygninger og de øverste bold-
baner.

Dog er bygningsmassen meget lukket ud 
mod Elstedvej og parkeringspladsen.

Kunstgræsbanen, der er placeret i den 
sydlige del af området, er visuelt afskåret fra 
de øvrige baner og fra idrætscentret.

Åben/lukket

Lukket facade

Lukket uderum

Åben facade

Åbent uderum

Nuværende forhold - Rødovre Stadionhal

VIGTIGT AT HUSKE
Denne analyse peger på de planmæs-
sige muligheder for at udvikle idrætten 
i Rødovre og forholder sig til potentiale-
områder og nedslag på et overordnet og 
tematisk niveau. Det er et visionsoplæg 
til videre drøftelse og alle forslagene i an-
alysen vil kræve nærmere undersøgelse 
og afklaring af en række tekniske og ad-
ministrative forhold, ligesom der er brug 
for involvering af foreninger og borgere ift. 
at konkretisere og kvalificere de enkelte 
nedslag, funktioner og behov. Realisering 
af projekterne uanset størrelse vil samtidig 
bero på politisk drøftelse og prioritering. 
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Udviklingspotentialer for Stadionhallen
De største udviklingspotentialer ligger i de 
områder, der befinder sig udenfor frednin-
gen. 

På udearealerne er der en række mindre 
områder, placeret mellem de eksisterende 
anlæg, som er interessante i forhold til at 
udvikle aktivitetsområder.

Evt fremtidige planer om regnvandbassin 
kan med fordel tænkes sammen med aktiv-
itet i et LAR-projekt.

Der er mulighed for at udvide bygningsmas-
sen, hvis behovet opstår. 
Maksimal bebyggelsesprocent er 10% af 
området som helhed. Nuværende be-
byggelsesprocent er 6.

Hovedgreb
Udearealer
Der er mulighed for at etablere nye aktivi-
tetsområder for både foreninger og selvor-
ganiserede tæt på bygningsmassen og 
dermed med let adgang til idrætscentrets 
funktioner:

1. Træningsstation
Videreudvikling af eksisterende område 
med fitnessredskaber. Opkvalificering og 
udvidelse af trænings-område tæt ved løbe-
bane og tæt ved indgang til idrætscenter. 
Understøtning af områdets nære placering 
til løberuter, cykelruter og rekreative om-
råder, så stedet også kan fungere som start 
og slut sted.

2. Flex P-plads
Parkeringsarealet har, særligt i dagtimerne, 
et potentiale som aktivitetsområde. Op-
stribninger og mobile elementer vil kunne 
understøtte forskellige aktiviteter her. 

Udviklingspotentialer - Rødovre Stadionhal

1

5
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6

2 3

3. Aktivitets-zone
Det grønne areal udnyttes til fx udendørs 
holdtræningsområde med let adgang fra 
omklædningsrum og parkeringsplads. Are-
alet er på ca. 1.000 m² i alt.

4. For bedre sammenhæng i området eta-
bleres en forbindelse fra idrætscenter og 
omklædningsfløj forbi det grønne holdtræn-
ingsområde langs med boldbanerne ned til 
kunstgræsbanen, hvor endnu et aktivitet-
sområde knyttes på forbindelsen.

5. Her etableres et fodbold-eksperimenta-
rium, der supplerer fodboldaktiviteterne i 
området. Med små-anlæg som eksempelvis 
pannabaner, goalstation, boldmure osv. 
tilbydes mere teknisk træning til fodboldspil-
lerne samtidig med, de også henvender sig 
til selvorganiserede og tilbyder en let og 
legende tilgang til fodbold. Arealet er på ca. 
2.000 m² i alt.

I forbindelse hermed anbefales det at 
undersøge mulighederne for at omlægge 
boldbaner til kunstgræs samt tilføje belysn-
ing hvilket vil optimere og forlænge brugen 
af alle aktiviteter i hele området.
Det anbefales at tilrettelægge for flere 
børnefodbold (mindre baner) og disse gerne 
i relation til Rødovre Stadionhal.

Bygningsmassen
Rødovre Stadionhal består i dag af 2 idræt-
shaller med tilhørende funktioner. Inden for 
den seneste årrække er der blevet bygget 
en ny hal (2009) og en række nye omklæd-
ningsrum (2020).

6. I forbindelse med byggeriet af de nye 
omklædningsrum er der forberedt for, at der 
kan bygges en ekstra etage på ved behov. 
Ca. 300 m².
Dette kan udnyttet til omklædning og/eller 
klublokale.

Kunstgræsbane

Petanque

Boldbaner

Stadion

Fodbold-eksperimentarium

Aktivitets-zone

Træningsstation

Flex p-plads

2. Hvis der i fremtiden opstår yderligere be-
hov for udvidelse af bygningsmassen, kan 
dele af parkeringspladsen evt. inddrages.
OBS: Der skal reetableres brandvej, hvis 
den nuværende sløjfes. Der skal findes 
parkeringspladser andre steder, hvis de ind-
drages her. 
Parkeringsarealet er på ca. 3.000 m² i alt.

3. Dette område kan i fremtiden inddrages 
til byggeri, hvis behovet opstår. 
Her er der mulighed for mindre idrætstilbyg-
ning og evt omklædning og/eller klublokale.
Beplantningen mod åen er den del af en 
økologisk forbindelse.
Ved evt bebyggelse skal der tages højde for 
brandvej.

Realiserings skala

GRØN:
Alle de foreslåede udviklingsområder ligger 
uden for fredningen og kræver derfor ikke 
dispensation fra fredningsbestemmelserne.

Hvis en evt. ny bebyggelse kan holde sig 
inden for kommuneplanrammens krav om 
en bebyggelsesprocent på samlet 10% for 
hele området, vil der heller ikke være krav 
om ny lokalplan.

GUL:
Større tiltag, som for eksempel ny be-
byggelse kan givetvis udløse en lokalplan  
selvom det ligger indenfor kommuneplan-
ens rammer.
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Træningsstation
Funktionel træning
Supplement til løb.
Opvarmning, nedvarmning og styrketræn-
ing. Tilpasset brugernes behov og ønsker.

Placeres med let tilgængelighed og syn-
lighed fra ankomstområde.

Aktivitets-zone
Holdtrænings-område
Mulighed for at trække holdtræning 
udendørs.Holdtræning i grønne omgivelser.

Sociale zoner
Ophold, pausesteder, kigge på, vente, 
hygge, snakke osv.
Samlingssted før og efter træning og kamp.

Fodbold-eksperimentarium
Fodboldstationer til teknisk træning, leg og 
udfordringer.

Aktiviteter på p-plads
Multifunktionalitet. 
Opstribninger og mobile elementer.

Referencer - Rødovre Stadionhal
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Priseksempler fra LOA
Herning Fodboldeksperimentarium - Aktiv-
itetsbånd med specialudviklede faciliteter.

Priseksempler fra LOA
SPARK -  fodboldtræningsanlæg, 
Odense

Priseksempler fra LOA
Pulsparken, Kildebjerg-Ry

Priseksempler fra LOA
“Kratskolen”- Et supermøbel og bevægelse-
slaboratorium, Kolding

Referencer - Rødovre Stadionhal



Idrætsudviklingsplan Rødovre November 2022, Rev. Feb. 2023




