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Svar på spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 9. 
januar 2022 af Christopher Røhl vedr. planer for en 
række grunde i Vanløse 

 

Spørgsmål 

Christopher Røhl har spurgt til, hvilke planer der er for en række grunde 

i Vanløse med det formål at kvalificere overvejelser om et springcenter. 

Overvejelserne tager udgangspunkt i budgetnotat om et gymnastik-

kens hus på Bellahøj, der indgik i forhandlingerne om Budget 2022.   

I dialog med en række foreninger, der foreslår et springcenter og even-

tuelt svømmehal som i den kombinerede Flintholm Svømme- og gym-

nastikhal på Frederiksberg, spørges der ind til fire mulige placeringer i 

Vanløse: 

1. Ved Slotsherrensvej 113-123 

2. Asfalteret område ved Vanløse Idrætspark 

3. Vanløsehallerne  

4. Ubebygget grund overfor Vanløse station 
 

Efter aftale med Christopher Røhl er besvarelsen forsinket ift. de fast-

satte otte dages frist for politikerspørgsmål.  

 

Svar 

Der har ikke været nedsat et byggeteam i forbindelse med udarbejdel-

sen af nærværende besvarelse. Besvarelsen forholder sig derfor ikke til, 

hvorvidt grundenes størrelse, planforhold og øvrige myndighedsfor-

hold på de fire grunde muliggør et gymnastikkens hus/springcenter.  

1. Ved Slotsherrensvej 113-123 
 

3. februar 2022 
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Grunden er ikke ejet af Københavns Kommune. Et anlæg her vil forud-

sætte forhandling og grundkøb med en privat grundejer. Økonomifor-

valtningen har ikke været i dialog med grundejer, og det vides derfor 

ikke, om grundejer har interesse i at sælge, eller om grundejer planlæg-

ger at bruge grunden til andet formål. 
 
 

2. Asfalteret område ved Vanløse Idrætspark  

 

 
 

Pladsen er ejet af Københavns Kommune og driftes af Kultur- og Fritids-

forvaltningen. Der er forskellige interesser i grunden, men der forelig-

ger ikke konkrete planer for den fremtidige anvendelse af arealet.  
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Det er, ifølge Vanløse Lokaludvalgs bydelsplan, et ønske, at der etable-

res idrætsfaciliteter på asfaltpladsen, som skaber mulighed for at bor-

gere, foreninger, skoler og uorganiseret idræt kan få glæde af pladsen 

året rundt. 

 

Arealet er indtil for nyligt blevet brugt af Vanløse Rulleskøjteklub og Co-

penhagen Vikings til rullehockey samt af Divas Cheerleaders. Der er 

desuden opført en graffitivæg, som er frit tilgængelig. 

 

Overborgmesteren har den 27. september 2021 afholdt møde med 

idrætsforeningen Krumspring om mulighederne for at etablere en mul-

tihal til flere sportsgrene på arealet. Krumspring oplyste på mødet, at 

foreningen har købt Copenhagen Vikings faciliteter, hvorfor arealet ikke 

længere bruges til rullehockey eller andre aktiviteter. Foreningen vil for-

søge at finde finansiering til anlæg af multihallen, fx ved fondsfinansie-

ring. Kultur- og Fritidsforvaltningen har ikke erfaring med, at der gives 

fondsfinansiering til almene idrætsfaciliteter, men er umiddelbart inte-

resseret i en ordning med privat medfinansiering til multihallen, hvis 

foreningen finder finansiering til projektet.  

 

Det bemærkes, at der tidligere har været stor modstand i lokalområdet i 

forbindelse med anlæg af kunstgræsbaner i Vanløse Idrætspark. Ny 

byggeaktivitet i forbindelse med fx en multihal, kan derfor forventes at 

møde modstand i lokalområdet. 

 
 

3. Vanløsehallerne  

 

 
 

Det foreslås af de foreninger, der har været i dialog med Christopher 

Røhl om sagen, at de to markerede haller rives ned eller renoveres og 
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bygges om, så de kan rumme springgymnastik og svømmehal i et an-

læg. 

 

Vanløse Hallerne er ejet af Københavns Kommune. Hyltebjerghallen 

blev ombygget i 2016. Hal 1 af Vanløsehallerne er opført i 2008. Der fo-

religger ikke aktuelle planer for ombygning eller nedrivning af hallerne.  

 

Såfremt hallerne rives ned eller renoveres og ombygges, så de kan 

rumme springgymnastik og svømmehal, vil det forventeligt reducere 

kommunens nuværende idrætskapacitet. Hvis ikke serviceniveauet skal 

reduceres, skal de nuværende funktioner genhuses eller reetableres et 

andet sted.  

 

 

4. Ubebygget grund overfor Vanløse station 

 

 
 

Grunden er ikke ejet er Københavns Kommune. Et anlæg her vil forud-

sætte forhandling og grundkøb med en privat grundejer.  Økonomifor-

valtningen har ikke været i dialog med grundejer, og det vides derfor 

ikke, om grundejer har interesse i at sælge, eller om grundejer planlæg-

ger at bruge grunden til andet formål. 

 

 

Venlig hilsen 

Mette Touborg 
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