
Spørgsmål om Jernbanebyen

Kære Emil

Du har den 21. juni 2022 stillet følgende spørgsmål til forvaltningen om 
Jernbanebyen:

Efter sigende skulle der i 2020 være foregået en høring blandt 

idrætsaktører om, hvordan idrætsfaciliteterne (herunder hal og 

omklædningsfaciliteter) kan placeres hensigtsmæssigt i Jernbanebyen 

og i tilknytning til skolen i vognværkstedet. Har forvaltningen mulighed 

for at fremsende resultaterne af denne høring?

Motivation

Spørgeren/spørgerne ønsker at inddrage hidtidigt høringsmateriale i 

de politiske overvejelser om, hvordan den kommende hal eller de 

kommende haller kan placeres, så det kommer alle idrætsaktører (både 

fodboldspillere og andre idrætsudøvere) til gavn, samtidig med, at 

skolens børn har nem adgang til idrætsfaciliteterne i undervisningen. 

Spørgeren er blevet fortalt, at der foregik en høring i 2020.

Besvarelse

Børne- og Ungdomsforvaltningen afholdt den 5. november 2020 et 
virtuelt stormøde med deltagelse af repræsentanter fra Vesterbro 
Lokaludvalg, Kgs. Enghave Lokaludvalg og områdets fritidscentre, 
klubber og lokale foreninger. På mødet deltog også repræsentanter fra 
det tidligere Børne- og Ungdomsudvalg og den tidligere borgmester 
Jesper Christensen. Mødet blev afholdt virtuelt på Teams grundet 
coronasituationen.

Mødet omhandlende både den nye skole i Jernbanebyen, som du 
refererer til, men også den nye skole i Bådehavnsgadekvarteret. Mødet 
drejede sig ikke udelukkende om idrætsfaciliteter, men mere bredt om 
det gode fritidsliv for børn og unge samt lokale behov og ønsker hertil.

Opsamlingspunkterne (resultaterne) fra mødet lyder:
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• Det er vigtigt med bedre adgang til skolernes faciliteter for klub- 
og foreningsliv.

• Efterspørgsel på flere grønne områder og udearealer til sport 
og idræt – både i Kgs. Enghave og på Vesterbro.

• Efterspørgsel på multifunktionelle rum på nye skoler – f.eks. til 
dans eller teater.

• Det er vigtigt, at der skabes gode forbindelser på tværs af 
områderne (både fysisk og mentalt), så der ikke skabes 
”ungeøer”. De unge skal kunne se sig selv mange steder i byen.

• Ønske om et ungehus, f.eks. i Jernbanebyen eller Kødbyen, som 
kan være et samlingssted for foreninger, der arbejder med børn 
og unge.

• Interesse giver mobilitet i områderne. Hvis de gode tilbud er 
der, så vil de unge også gerne bevæge sig derhen. Der skal 
samtidig være tilbud, der appellerer bredt og til forskellige typer 
af unge.

• Det er vigtigt, at de unge bliver involveret i processen. De er 
eksperter.

• Det er vigtigt, at alt ikke er lagt fast på forhånd, når der bygges – 
der skal være plads til, at det udvikler sig, når det tages i brug 
(det gælder f.eks. ungdomsklubfaciliteter).

Opsamlingen er også at finde fra BUU-mødet d. 16. december 2020 til 
punktet: ”Skolestruktur for kommende skoler i Bådehavnsgadekvarteret 
og Godsbaneterrænet”: Referat for Børne- og Ungdomsudvalget møde 
d. 16.12.2020, 17:00 | Københavns Kommunes hjemmeside (kk.dk)

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/B%C3%B8rne-%20og%20Ungdomsudvalget/m%C3%B8de-16122020/referat
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