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BAGGRUND

Aktører og Brugerinddragelse

Tingbjerg Idrætspark primære aktør er Brønshøj boldklub. Hertil er Copenhagen Cricket Club, BK FIX, 
Husum Boldklub og Tingbjerg Skole brugere af idrætsparken. Brønshøj-Husum Lokaludvalg og FSB har 
interesse i koblingerne mellem idrætsparken og bydelen.
Øvrige aktører er Tingbjerg Forum, Tingbjerg Kollegiet, Goose runners, Degnemoseløberne og Sparta.

Gennem både individuelle dialoger samt afholdte workshop er udfordringer, potentialer og visionen for 
Tingbjerg Idrætshelhedsplan blevet drøftet og afstemt.

Medlemstal Juni 2021

 Brønshøj Boldklub: 574
 Copenhagen Cricket: 166
 Boldklubben Fix: 735
 Husum Boldklub: 525
 Degnemoseløberne: 42
 Goose runners (del af ”Aktivitetsforeningen Energicenter Voldparken) : 104

Baggrund

Helhedsplan for Tingbjerg Idrætspark er udarbejdet af DGI Storkøbenhavn i samarbejde med MASU-
Planning.
 
Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning, FSB og Brønshøj-Husum lokaludvalg og DGI 
Storkøbenhavn er gået sammen om at udarbejde en helhedsplan for Tingbjerg Idrætspark, i tæt dialog 
og samarbejde med lokale foreninger, boligsociale indsatser og eksisterende tilbud i Tingbjerg.

Helhedsplan for Tingbjerg Idrætspark er en del af aftalen ‘Lighed i Bevægelse’, der skal bidrage til at 
10.000 flere børn og unge dyrker idræt, indgået mellem DGI og Københavns Kommune.
DGI Storkøbenhavn og Københavns Kommune vil sammen gennemføre disse indsatser:
Opbygning af nye, foreningsbaserede idrætsfællesskaber for børn og unge
Foreningsudvikling og flere partnerskaber med foreninger
Helhedsplaner for idrætten i tre udvalgte byområder (Tingbjerg, Sundby og Sydhavnen)
Idrætsforeninger i samarbejde med skoler og daginstitution

I 2019 var DGI Storkøbenhavn involveret i projektet ”Hængslet” der var et projektforslag til et mindre 
byrums projekt, der skaber en vigtig kobling mellem Tingbjerg og Tingbjerg Idrætspark. Der har siden 
2019 været dialog med foreninger og brugere om udviklingen af idrætsanlægget, herunder hvordan de 
fysiske rammer kan gøres mere attraktive og tidssvarende. 

Nærværende materiale vil på baggrund af ovenstående, tidligere projekter, workshops og dialoger samle 
op på den lokale viden, ønsker og behov og skitsere et scenarie for Tingbjerg Idrætspark og søge at 
præsenterer forslag til konkrete greb og forslag.
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VISION 

Udfordringer og formål

Tingbjerg gennemgår i disse år en række større forandringer. Med byudviklingsplanen for Tingbjerg,
store helhedsrenoveringer af de eksisterende ejendomme, opførelse af nye boliger, infrastrukturprojekt 
og Københavns Kommunes investeringer i institutioner (vuggestuer, børnehaver, klubtilbud og 
plejecenter), er der store forandringer i gang. For at understøtte en helhedsorienteret udvikling og 
sikre en sammenhængskraft er det afgørende at Tingbjerg Idrætspark indgår som et aktivt og centralt 
element i udviklingen af områdets rekreative muligheder.

Udfordringen er i dag at både boligområdet og idrætsanlægget kan karakteriseres som to ”lukkede 
verdener”, både overfor hinanden, men også overfor omverdenen. Samtidigt vil den øgede bosætning i 
Tingbjerg øge presset på de eksisterende faciliteter og rekreative områder. Der bliver potentielt mange 
flere brugere om mindre plads. Der er således et udtalt behov for at nedbryde grænser, og skabe et 
synligt og legitimt samlingspunkt, der muliggør møder på tværs af disse verdener. 

Et af målene er derfor at skabe både fysisk og social sammenhæng til den omkringliggende by, og her 
kan Tingbjerg Idrætspark som et attraktivt, socialt, rekreativt og aktivt lokalt samlingspunkt, bidrage 
ved at binde boligområdet Tingbjerg sammen med Tingbjerg Idrætspark og skabe koblinger og en 
sammenhængskraft med både det omkringliggende København og Gladsaxe.

En anden målsætning er at åbne Tingbjerg Idrætspark op, at forbedre anlægget fysiske forbindelser 
og koblingspunkter til omgivelserne, samt at åbne op for brugen af idrætsparken, ved at tilføre 
idrætsparken en række nye funktioner og aktiviteter af både social, aktiv og rekreativ karakter, men også 
landskabelig værdi.

Vision

Tingbjerg idrætspark består i dag hovedsageligt af store græsarealer, der primært benyttes til 
fodbold. Disse vil foresat være de primære aktiviteter i parken, men vil blive suppleret af en række 
nye muligheder, der appellerer bredt og skaber uformelle sociale rammer og aktiviteter, for nye 
brugergrupper og Tingbjergs beboere.

Visionen er at gå fra et monofunktionelt anlæg til et flerfunktionelt anlæg med parklignende kvaliteter, 
der vil åbne brugen af området for nye og flere anvendelser og brugere. Tingbjerg Idrætspark skal skabe 
møder mellem det organiserede og det selvorganiserede, ved at sikre optimale rammer for og omkring 
den organiserede idræt og samtidigt fungere som et socialt, rekreativt møde- og udfoldelsessted for 
beboerne i Tingbjerg.
Visionen er at skabe møder mellem mennesker, skabe ejerskab, give ansvar, skabe forankring. Ved at 
åbne Tingbjerg idrætspark op for andre og nye aktiviteter er det visionen at skabe fællesskaber på tværs 
af generationer og social baggrund, og at give børn og unge en introduktion og tilknytning til et aktivt 
fritidsliv.

Visionen for helhedsplanen tager sit afsæt i parkens eksisterende rum og rammer og fokus har 
været på udnyttelse af parkens ubenyttede restarealer samt på at skabe både eksterne og interne 
sammenhænge i parken, bygget op omkring varierede aktiviteter, rumlige oplevelser, bevægelse, 
mødesteder, fællesskaber og tryghed. Tingbjerg idrætsparks nye aktiviteter og funktioner skabes bl.a. 
ved en landskabelig bearbejdning, hvor der arbejdes med terræn, bakker, dale, grønne elementer, 
regnvandshåndtering og beplantning, der tilsammen tilfører Tingbjerg Idrætspark parklignende kvaliteter 
og rekreative værdier.

Visionen er en plan, der både rummer elitesportsudøveren og hverdagsmotionisten for det er netop i 
dette spændingsfelt, det uforudsigelige, livlige, det aktive og legende opstår og hvor der kan skabes nye 
interessante og værdifulde koblinger mellem leg og læring, fællesskab og mesterskab, kultur og natur og 
nytænkende sammenhængene mellem sundhed og idræt.
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BYMÆSSIGE SAMMENHÆNGE

Optimal tilgængelighed

Tingbjerg der blev udviklet i 1950erne af Steen Eiler Rasmussen og C.Th. Sørensen var oprindeligt tænkt 
som en ramme om det gode liv, hvor der var sammenhæng mellem bolig, institutioner, natur og idræt. 
Denne vision er ikke mindre aktuel i dag, men desværre er sammenhængen ikke tilstede i dag, hvor 
idrætsparken og Tingbjerg er to adskilte verdener. 

Der er et stort potentiale i at koble Tingbjerg og Idrætsparken, gennem bedre fysiske forbindelser til 
Terrasserne, Bondegården, Bygården og Utterslev mose samt ved at koble idrætsparken på eksisterende 
stisystemer, så der skabes et sammenhængende forbindelsessystem der sammenbindes idrætsparken og 
Tingbjerg og kobler sig på relevante attraktionssteder og institutioner i området.

Transformationen af Tingbjerg idrætspark kommer klarest til udtryk i den nye forbundethed den får 
med sine omkringliggende rekreative oplande, folkerige bebyggelser og mangfoldige brugere og 
aktivitetstilbud.
Tingbjerg Idrætspark skal være et aktivt byområde, der skaber sammenhæng og forbinder bevægelse, 
leg og mødesteder, hvor det spontane og legende skaber rammen om det aktive hverdagsliv og 
elitesporten. 
Tingbjerg Idrætspark tager fat i lokalområdet og byen og indskriver sig i en række aktive, naturmæssige 
og rekreative ruter i gennem byen. 

Ved at styrke den generelle tilgængelighed til idrætsparken, i kraft af nye overskuelige og attraktive 
adgange og forbindelser skabes der bedre muligheder for brug af idrætsparkens indeholdende aktiviteter 
og funktioner for Tingbjergs beboere men ligeledes også den øvrige by. Der opnås en stærkere samlet 
helhed, der konkret vil betyde at langt flere har let adgang til idræt, trivsel, sundhed og oplevelser og 
socialt samvær i trygge rammer. 

Tingbjerg Idrætspark ligger centralt placeret for en række løbe- og motions ruter der forbinder mod både 
Gladsaxe og København, og ved at etablere adgang i idrætsparkens sydøstlige hjørne, skabes der direkte 
koblinger til disse løbe- og motionsruter og området gøres tilgængeligt i et større kommunalt perspektiv 
for både motionister og cyklister. Dette vil samtidigt understøtte en bedre sammenhængskraft mellem 
Tingbjerg, Husum og resten af København.
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Mulighedsarealer

Overskydende arealer omkring de eksisterende baner i anlægget er et stort 
uudnyttet potentiale for idrætsanlægget. Nærværende projekt udfolder sig i dette 
rum og tilfører nye aktiviteter, brugere og forbindelser der vil udgøre en ny og 
samlet idrætspark med stærk social bæredygtighed og vigtige synergier mellem leg, 
rekreation, aktivitet og foreningssport. 

Rekreative forbindelser

Fra at være et relativt lukket område åbnes anlægget nu op med en række rekreative 
adgange der samles af et aktivitetsloop. På den vis indskrives idrætsparken i 
det eksisterende rekreative netværk og særligt i forhold til Tingbjerg mod vest. 
Idrætsparkens aktiviteter og tilbud bliver del af et større netværk og områdets flow 
og ruter. 
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HELHEDSPLAN

Rekreativt mødested for hele Tingbjerg

Helhedsplanen tager sit afsæt i idrætsparkens eksisterende rum og rammer samt dens iboende kvaliteter 
og potentialer. Udgangspunktet er de kvaliteter der allerede er i området og at gøre dem endnu bedre, 
ved dels at gøre dem tilgængelige og samtidigt supplere dem med tiltag og aktiviteter, der åbner op for 
nye aktiviteter og flere brugergrupper. 

Tingbjerg idrætspark og de indeholdte funktioner og aktiviteter er nøje tilpasset lokalområdet, 
så området i samspil med dets omgivelser, skaber en merværdi for brugerne såvel som for de 
omkringliggende områder. 

Et af de allervigtigste greb for skabelsen af denne forbundethed er aktivitetsloopet, der skaber et 
internt bevægelsessystem med centrale koblinger til Tingbjerg.  Den centrale ankomst mod vest der 
griber fat midt på bebyggelsesstrukturen Tingbjerg og ligeledes forløber helt centralt i idrætsparken. 
I idrætsparkens sydvestlige hjørne, der ligger tæt på Bygården, Tingbjergs Lille Torv og ud til Ruten 
skabes en vigtig, central og markant forbindelse og kobling mellem Tingbjerg og Idrætsparken. En 
forbindelse der skal være indbydelse, overskuelig og tryg.
I parkens sydøstligste hjørne, hvor loopet forbinder til underføring under Ruten anlægges en ”outdoor 
station” med en mindre overdækning, cykelserviceanlæg og opholdsfaciliteter som et udgangspunkt for 
træning i hele området. 

Aktivitetsloopet skaber møder mellem alle mennesker trods forskelligheder, uanset alder, hudfarve, køn, 
bopæl og indkomst. Aktivitetsloopet samler motion og fællesskaber i en struktur. Her synliggøres alle 
aktiviteter og funktionerne bliver tilgængelige og tilbydes for alle fra loopet.

Idrætsparken bliver et nyt rekreativt mødested for beboerne i Tingbjerg, der både kan anvendes i små 
private sammenhænge, samt til større arrangementer, hvor der skabes plads til idrætsfaciliteter for både 
den organiserede og selvorganiserede idræt, samt til rekreative og sociale oplevelser. 

Tingbjerg Idrætspark indeholder forskellige støttepunkter til outdoor aktiviteter, trænings og opvarmning 
faciliteter, mødested, opbevaring, scene, og leg. Mindre åbne pavillon bygninger giver muligheder for 
ophold, picnic, men også træning, dans og eksempelvis undervisning.
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Program og aktivitet

Idrætsparkens nye aktiviteter kan grupperes i 6 overordnede 
kategorier. 

1. Mod vest etableres det vigtige ankomstareal mod Tingbjerg, 
hvor der åbnes op og inviteres inden for. I det sydvestlige hjørne 
etableres ligeledes en imødekommende ankomst der giver direkte 
adgang til de gamle kunstgræsbaner og det nye samlende byrum 
omkring multibanen.

2. Boldlaboratoriet hvor leg og boldspil er omdrejningspunktet for 
leg samt træning. Boldlaboratoriet udgør sammen med den centrale 
multibane og amfi parkens aktive hjerte.

3. Mellem klubhus og banerne mod nord etableres 
træningsfaciliteter for dribletræning, styrketræning og ophold.

4. Midt i det eksisterende anlæg mellem baner og klubhus etableres 
en overdækket bane og andre spillefaciliteter. Her lægges op til spil 
og aktivitet mellem, før og efter kampe. 

5. I områdets sydøstlige hjørne etableres adgang ved 
tunnellen under Ruten og her også en ”outdoors station” med 
cykelservicestop, overdækning og udstrækningselementer. Et sted at 
mødes og afslutte.

6. I parkens nordligste hjørne findes et lidt mere ekstensivt 
aktivitetsområde med amfi mod cricketbanen, klatring, 
kampsortstræningsfaciliteter og svævebaner.
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Kig fra Boldlaboratoriet, hvor leg udfolder sig omkring alle former for boldspil. Pukkelbane, bordtennisfodbold, fodtennis og fodboldgolf på kanten af de store græsbaner og med rige opholdsmuligheder. 
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HELHEDSPLAN

Aktivitets- og oplevelsespark

Helhedsplanens overordnede greb er et fysisk aktivitets- og oplevelsesloop der sammenbinder hele 
idrætsparken, de forskellige baner og de nye aktive og rekreative funktioner og skaber en samlet 
identitet og struktur for idrætsparken. Aktivitetsloopet skaber et hierarki og en tydelig rygrad gennem 
området, hvor til der kobles nye mødesteder og aktivitetsrum. Aktivitetsloopet kobler sig til Tingbjerg 
Bydel og skaber tydelige og markante ankomstpunkter, indgange og forløb. 

Som det primære og centrale bevægelsesforløb forbindes der fra Terrasserne, tværs gennem 
idrætsparken og forbi klubhuset. Her etableres et lege- og bevægelsesområde med boldleg som 
tema, ”boldlaboratoriet”. Her kan leges, trænes og hygges - alt sammen omkring boldleg og aktivitet. 
Aktivitetsstationerne indeholder bl.a. pukkelbandebane, fodtennis, fodbasket, global-goal, og 
fodboldputting. Aktiviteterne vil indgå i træningssessioner for de mindste, men er i lige så høj grad 
en legeplads for alle beboere og besøgende. I forbindelse med lege- og bevægelsesområde ligger et 
ministadion og festplads og danner et aktivt og rekreativt møde- og samværssted centralt i parken og 
tæt på klubhus, baner, legeplads, ankomst og det nye aktivitetsloop. Ministadionet er omsluttet af en 
amfi og grønt bakkelandskab der agerer buffer mod parkeringsplads og afsætning.

Fortsætter man ad aktivitetsloopet der som en 100 meter bane forbinder øst og vest, anlægges der 
i zonen mellem klubhus og de nordlige baner en række opholds og træningsfaciliteter. Aktiviteterne 
gradueres så fokus skifter fra en vægt på leg i vest, til træningsfaciliteter som dribling og styrketræning 
til fokus på spil, leg og ophold øst for klubhuset. Aktiviteterne understøtter dagens brug og 
programmering og tilføjer det ekstra der forøger aktivitet, forlænger ophold og leg og i det hele taget 
gør dette idrætsanlæg til noget særligt.
Aktivitetsloopet er et oplyst forløb rundt langs hele anlægget og tilbyder varieret terræn, lige stræk og 
zigzag forløb. Underlag for rulleskøjter, cykler og løbehjul samt grusstier for løbere og gående. Loopet 
forbinder til alle områdets adgangsveje og stisystemer i nord, syd, øst og vest og inviterer til brug, både 
som aktivitet, smutvej eller del af en større træningsrute. I alle situationer bringer loopet aktivitet og 
mangfoldighed til området.
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HELHEDSPLAN

Inviterende og indbydende park

Parkens syd-vestlige del håndterer parkering og afsætning som opgraderes til en effektiv og 
sikker parkering med et nyt stort kiss n ride samt zonerede parkeringsflader der kan indgå som 
sportsbaner uden for spidsbelastninger. Der gøres plads til nye opholdszoner og nye faciliteter som 
paddle-tennisbaner og der sikres nem og direkte adgang til området fra alle hold. Også fra en ny 
adgangssituation fra sydvest.

Nordligst i parken opgraderes cricketbanen så den opfylder internationale turneringskrav. Der suppleres 
med tilskueramfi opad det nye bakketerræn mod øst, som udgør niveauforskelle til brug for trappe og 
højdetræning samt mere ekstensive aktiviteter som klatrelandskaber, bouldering og ziplines. Aktiviteter 
der appellerer til besøgende og til klubfaciliteterne mod nord som der skabes ny stiforbindelse til.  
Mellem bakkerne anlægges træningsflader for crossfit, kampsport og boksning. 

Nordligst anlægges en pavillon som understøtter udflugter, picnic og madpakkespisning. Mellem 
ministadion og boldlaboratoriet placeres en overdækning med fokus på dans, træning og arrangementer 
og midt i parken findes en overdækket boldbane.

Regnvand håndteres for de befæstede arealer på stedet ved store LAR lavninger centralt i p-arealet. 
Området syd for stadion opgraderes ligeledes til regnvandsreservoir for dræning af banen.
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Aktivitetsloopet omslutter hele parken og forbinder til områdets rekreative ruter. Her et kig mod nord langs løbe og aktivitetsstien øst for kunststofbanerne. Ophold, bakkebane og det store træningsterræn i baggrunden.
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