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Til Brønshøj-Husum Lokaludvalg 

 

Kbh. d. 8. marts 2021 

/JJP 

 

Idrætshelhedsplan for Tingbjerg/Tingbjerg Idrætspark (Hængslet i Tingbjerg) 

 

Hermed invitation til at indgå i arbejdet med udfærdigelse af Idrætshelhedsplan for Tingbjerg Idrætspark 

indenfor rammerne af Partnerskabsaftalen ”Lighed i bevægelse” mellem DGI, DIF og KFF (herunder Kultur 
N). Andre aktører er FSB, der også bidrager med medfinansiering, og potentielt TMF, der ønsker at placere 

bemandet idrætslegeplads i tilknytning til Tingbjerg Idrætspark.  

 

Baggrund. 

I forbindelse med byfortætningen i Tingbjerg er der brug for at udvikle de rekreative områder som støtter 

op til bydelen, så behovene for at lege, bevæge sig og dyrke idræt kan tilgodeses. Tingbjerg Idrætspark kan 

blive en rekreativ ramme for langt flere borgere end det er tilfældet i dag.   

Situationen i dag er, at boligområdet (Tingbjerg) og idrætsanlægget (Tingbjerg Idrætspark) fungerer som to 

adskilte verdener, og at der derfor er et ønske om at åbne begge rum op – både overfor hinanden, men 

også overfor byen i øvrigt, så borgerne i Husum, Brønshøj og resten af byen får øje for bydelen. Rummet 

mellem boligområdet og Idrætsparken opleves i dag som et utrygt restareal udgjort af kollegiets og idræts-

anlæggets bagsider, hvilket forstærker oplevelsen af adskilte verdener. 

 

Opmærksomheder 

Idrætshelhedsplanen skal ses i sammenhæng med andre planområder og skal f.eks. tage udgangspunkt i 

byudviklingen, boligprojekter, sociale helhedsplaner, infrastrukturprojekter og klimatilpasning. De forskel-

lige planområder har afsmittende effekter på hinanden. Løbende koordinering og dialog er afgørende. 

 
Formål 
Udarbejdelse af en helhedsplan for Tingbjerg, skal bidrage til at sikre en overordnet koordinering af udvik-

lingen af anlægget. Visionsmaterialet skal indgå i det videre arbejde med at udvikle anlægget og kvalificere 

en politisk drøftelse af retningen, ambitionen og hastigheden i denne udvikling. Projektet hviler på fem 

grundprincipper:  
o Sammentænkning af fællesskaber og idræt  

o Udgangspunkt i livsfaser. Særligt fokus børn og unge  

o Fokus på både aktive og mindre aktive  

o Viden om nutidens og fremtidens motions- og idrætsvaner  

o Mod til at udfordre traditioner og bygge til fremtiden 

 

Opgavebeskrivelse 
Udarbejdelse af et visionsmateriale for en fremadrettet udvikling af Tingbjerg idrætspark med et holistisk 

helhedsgreb, der skaber overblik og fælles retning. Samtidigt skal helhedsplanen skabe bedre sammen-

hæng mellem anlæg og lokalområde og pege på idrætsfaciliteter der imødekommer tidens tendenser, bru-

gernes og borgernes ønskerne om aktivitet, fleksibilitet og fællesskaber. 

 

- Helhedsplanen skal bidrage til at fremtidssikre området for både bredde og elite, og samtidigt ny-

tænke sammenhængene mellem sundhed og idræt.  Helhedsplanen skal inspirere til nye koblinger 

mellem leg og læring, fællesskab og mesterskab, kultur og natur. 
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- Helhedsplanen skal præsentere greb og indsatser der sikre sammenhængen mellem eventuelle 

fremtidige anlægsprojekter og sammenhæng med den samlende udvikling af anlæg og lokalom-

råde. 

 

- Helhedsplanen skal skabe en bedre fysisk og mental sammenhæng mellem idrætsparken og de om-

kringliggende områder. Helhedsplanen skal søge at koble sig til og på øvrige planstrukturer eks. om-

rådefornyelse, kvarterplaner, lokalplaner. 

 

- Helhedsplanen skal være robust men fleksibel og tilpasningsdygtig overfor ændringer i politiske pri-

oriteringer, tidsperspektiver og økonomi. Helhedsplanen skal kunne kommunikeres politisk.  Enkle 

greb og tydelige indsatser, koblet med budgetoverslag. 

 

Helhedsplanen skal præsentere følgende:  

-  Helhedsplanen skal identificere og kvalificere en række overordnende greb for en udvikling af 

idrætsanlægget. Herunder at styrke sammenhængen mellem idrætsanlæggene og de tilstødende 

lokalområder.  

- På skitseniveau illustreres aktivitets- og bevægelsesfremmende faciliteter og landskabstiltag, som 

kan indgå i det videre arbejde med udvikling af anlægget og kvalificere beslutningstagning om ret-

ning og ambition. 

 

Det er hensigten at produktet skal foreligge medio 2021. 

 
Opgavevaretagelse og organisering 

Der er igangværende samtaler med arkitektfirmaet SLA, som udformede landskabsprojektet kaldet 

”Hængslet”, der skulle bidrage til en bedre sammenhæng mellem bydel og idrætsanlæg i passagen mellem 

kollegiebygningerne. De har også lavet en registrering (Fredninger, forbindelseslinjer m.v.) på hele idræts-

parken, og derfor er det formålstjenligt at de får ansvaret for forslag til landskab og forbindelseslinjer. 

 

DGI Storkøbenhavn vil indenfor rammerne af partnerskabsaftalen mellem DGI Storkøbenhavn og Kultur og 

Fritidsforvaltningen sætte vores arkitekt Rasmus B. Andersen på opgaven med at udforme idrætshelheds-

planens idræts- og bevægelsesmæssige programmering. Der udover vil DGI have ansvaret for brugerinvol-

vering og den overordnede projektledelse.  

 

Boligselskaberne repræsenteret ved Lisbeth Vestergaard (FSB) vil have ansvaret for at relevante planer og 

aktører for Tingbjerg bliver hørt og indtænkt. 

 

Idrætsparkens drifts-knowhow formidles af Morten Slaatorn (Kultur N). 

 

Jan Lindboe (KFF) har ansvaret for koordinering øvrige forvaltninger i Københavns Kommune. 

 

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønskes repræsenteret med henblik på bedst mulig sammenhæng til det lokale 

liv i det øvrige Brønshøj og Husum samt med henblik på at idrætshelhedsplanen kommer til at indgå i by-

delsplanen. 

 

Finansiering 

DGI Storkøbenhavn bidrager med medarbejdertimer (arkitekt og proceskonsulent) jævnfør ovenstående. 

Der udover anslås det at der er omkostninger til SLA, publicering og brugerinddragelse på i alt ca. kr. 

150.000,-. Beløbet foreslås finansieret ligeligt mellem DGI/KFF, FSB og lokaludvalget. 
  


