
 

 

  

 
Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 10. marts 2022 af Louise 
Thomsen om Ryparkens Idrætsanlæg 
 

Spørgsmål 1 
Hvad er status for den planlagte modernisering af Ryparkens Idrætsan-
læg?  

Svar  

Der er indgået kontrakt med en totalentreprenør om byggeriet af den 
nye hovedbygning i Ryparkens Idrætsanlæg. Totalentreprenøren har 
indsendt ansøgning om byggetilladelse, og der afventes svar herpå.  

I den foreløbige tidsplan forventes byggeriet at gå i gang den 1. juni 
2022. Tidsplanen er dog afhængig af sagsbehandlingstiden på bygge-
tilladelsen og kan derfor blive forsinket nogle måneder. Byggeriet for-
ventes at tage 14 måneder og vil derfor efter den nuværende plan stå 
færdigt i anden halvdel af 2023. 

 
Spørgsmål 2 
Hvad indebærer moderniseringen, og hvorfor er den pågældende løs-
ning valgt?  

Svar  

Forud for byggeriet af den nye hovedbygning nedrives den eksisteren-
de bygningsmasse mellem tennishallen og badmintonhallen. Dette 
indebærer både omklædningsrum, materialegård, opholdsarealer, kon-
torer, det tidligere industrikøkken og varmecentral. Derudover fjernes 
den eksisterende kælder.  

Den nye hovedbygning bliver på ca. 800 m2 fordelt over to etager. 
Stueetagen kommer til at indeholde 4 omklædningsrum, et personale-
rum, opholdsarealer, depot til tennisklubben samt varmecentral. På 1. 
salen bliver der etableret en multisal med plads til 100 personer, op-
holdsarealer, depotrum, ventilation, mødelokaler og et lille køkken.  

Der blev ved projektets start nedsat et byggeudvalg for etableringen af 
den nye hovedbygning. Byggeudvalget består bl.a. af formand for hen-
holdsvis Bispebjerg Lokaludvalg og Østerbro Lokaludvalg samt for-
mand for brugerbestyrelsen i Ryparkens Idrætsanlæg. Byggeudvalgets 
rolle er at komme med kommentarer og ændringsforslag til det teg-
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ningsmateriale mv., de bliver forelagt. Der er løbende blevet afholdt 
møder med byggeudvalget.  

De valgte løsninger er derfor blevet til i dialog med byggeudvalget. Der 
har bl.a. været et stort ønske fra lokaleudvalgene om at etablere en mul-
tisal med plads til 100 mennesker. Da der er udfordringer med utryghed 
i området omkring den eksisterende hovedbygning, har det også været 
centralt at skabe en bygning med udsyn til udearealerne for derigen-
nem at skabe mere tryghed i området. 

 

Spørgsmål 3 

Hvilke foreninger er blevet inddraget i processen, og hvorvidt er deres 
ønsker afspejlet i moderniseringen?  

Svar 

Der er cirka 50 foreninger i Ryparkens Idrætsanlæg, som alle på nær 
volley, beachvolley, beachfodbold og roller derby er organiseret i en 
brugerbestyrelse.  

Det blev i forbindelse med nedsættelse af byggeudvalget besluttet, at 
brugerne blev repræsenteret ved formand for brugerbestyrelsen, som 
har kunnet videregive inputs fra brugerbestyrelsen på byggeudvalgs-
møderne.  

Tegningsmateriale mv. har flere gange været til kommentering i byg-
geudvalget, og byggeudvalgets ønsker og behov er i videst muligt om-
fang afspejlet i den nye hovedbygning. 

 

Spørgsmål 4 

Hvilke andre initiativer har der været overvejet at igangsætte i Rypar-
kens Idrætsanlæg? 

Svar  

Der har i forbindelse med etableringen af den nye hovedbygning ikke 
været overvejet at igangsætte andre initiativer i Ryparkens Idrætsanlæg.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 
og Bispebjerg Lokaludvalg har i samarbejde med DGI Storkøbenhavn 
udarbejdet en helhedsplan for udearealerne i Ryparkens Idrætsanlæg 
(vedhæftet). I arbejdet med helhedsplanen er foreningerne i Ryparkens 
Idrætsanlæg blevet inddraget.  

Der indgår i forhandlingerne om overførselssagen 2021-2022 en scree-
ningsbevilling på 0,2 mio. kr. til at arbejde videre med helhedsplanen.  

Derudover er der en række ønsker og initiativer fra foreninger: 

 Københavns Håndboldklub ønsker, at der etableres et opvarm-
ningsareal i forlængelse af den eksisterende håndboldhal i Ry-
parkens Idrætsanlæg.  
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Fægteklubben Trekanten ønsker en ny fægtehal i forlængelse af 
deres eksisterende hal. 

 Flere klubber i Ryparkens Idrætsanlæg har et ønske om at få 
etableret klubhusfaciliteter i tæt tilknytning til det område, hvor 
deres aktiviteter finder sted. 

 Tennisklubben Ryvang ønsker en overdækning af enkelte ten-
nisbaner, og både beach volley og beach soccer ønsker også 
overdækning af deres baner. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
Lars Laustrup 
Direktør 
    /Mads Kamp Hansen 






























































































