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KF32 Skøjtebane på Genforeningspladsen (Planlægningsbevilling) 
 
Baggrund 
Genforeningspladsen er en idrætsplads i Københavns Nordvest kvarter. Der har været en 
skøjtebane på Genforeningspladsen siden 2001. I 2016 blev der anlagt en permanent 
kombinationsbane med kunstgræs og skøjtebane i vintersæsonen. Skøjtebanen kom 
imidlertid aldrig i drift grundet problemer med indfrysning af isen. 
 
Med forslaget forventes det, at en sæsonudlagt 400 meter rundløbsbane på Genfore-
ningspladsen kan åbne til skøjtesæsonen 2021/2022. Ideen er at koble den sæsonudlagte 
bane på den allerede opførte kølecentral. Dette har udgangspunkt i dialog mellem for-
eningerne og brugere af faciliteterne på Genforeningspladsen, Byggeri København samt 
en mulig producent, som Kultur- og Fritidsforvaltningen har været i dialog med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indhold 
Forslaget indeholder en planlægningsbevilling, som kan finansieres ved en omdispone-
ring af en eksisterende bevilling til Genforeningspladsen hos Byggeri København. Der skal 
med andre ord alene tages stilling til, om 0,6 mio. kr. skal bruges til en planlægningsfase.  

Midlerne skal dels anvendes til et udbud af den sæsonudlagte 400 meter skøjtebane, et 
udbud på ombygning af kølecentral samt til en videre teknisk afklaring i forhold til tilkob-
ling af køleanlæg m.m. Sigtet vil i givet fald være, at finansieringen af leje af den sæson-
udlagte skøjtebane med mulighed for efterfølgende køb, kan indgå i forhandlingerne om 
Overførselssagen 2020/2021.  

Midler til anlæg og drift 
De samlede udgifter til leje af bane anslås at være i alt være 4,5 mio. kr. pr. år. de første 1-
2 år. Hertil kommer udgifter på 4,5 mio. kr. til et eventuelt efterfølgende køb. Det skal be-
mærkes at udgifterne til leje eller indkøb af banen er estimeret på baggrund af dialog mel-
lem med en enkelt producent og Kultur- og Fritidsforvaltningen. De faktiske udgifter her-
til kan vise sig at være anderledes efter udarbejdelse af kravspecifikation og udbud. Plan-
lægningsfasen vil påvise, hvor stor udgiften er til ombygning af kølecentral og leje med 
forkøbsret af den sæsonudlagte skøjtebane. 
 
Der er afsat varige midler på 0,9 mio. kr. årligt til drift af skøjtebanen på Genforenings-
pladsen. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil frem mod forhandlingerne om Overførselssa-
gen 2020/2021, sammen med Byggeri København, opgøre driftsudgifterne på en sæson-
udlagt bane, så eventuelt større udgifter kan indgå i forhandlingerne. 
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Forventet effekt og opfølgning  
Det forventes, at de primære brugere af skøjtebanen vil være henholdsvis organiserede 
og selvorganiserede brugere.  
 
Økonomi 
Forslaget indeholder en planlægningsbevilling, som kan finansieres ved en omdispone-
ring af en eksisterende bevilling til Genforeningspladsen hos Byggeri København. Der skal 
med andre ord alene tages stilling til, om 0,6 mio. kr. skal bruges til en planlægningsfase 
og ikke afsættes finansiering i Budget 2021.  
 
Sigtet vil i givet fald være, at finansieringen af leje af skøjtebanen med mulighed for efter-
følgende køb, kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2020/2021. 

Tabel 1 – Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder  
Aktiviteter i forslaget  
(1.000 kr., 2021 p/l) Styringsområde 2021 I alt 

Midler til Genforeningspladsen (ByK) Anlæg -633 -633 
Planlægningsbevilling til sæsonudlagt 
skøjtebane (ByK) Anlæg 633 633 

Udgifter i alt (netto)  0 0 

 
Risikovurdering og proces 
Det bemærkes, at skøjtebaner generelt er teknisk komplicerede anlæg. På Genforenings-
pladsen udfordres dette yderligere af, at dele af en skøjtebane vil komme til at ligge ind 
over en eksisterende kunstgræsbane. 
 
Bevillingstekniske oplysninger 
 
Tabel 2 - Anlægsprojekter i ByK-regi: 
Anlæg  
(1.000 kr., 2021 p/l) Udvalg Bevilling 2021 I alt * 

Anlægsudgifter 

Midler til Genforeningspladsen (ByK) ØU 3160 -633 -633  

Planlægningsbevilling (ByK) ØU 3160 527 527  

KK-byggehonorar (ByK) ØU 3161 79 79  

KK-byggehonorar (KFF) KFU  26 26  

Anlægsudgifter i alt   0 0  

 
Øvrige tekniske oplysninger 
 
Bydel og adresse 
Bydele 

Bydækkende?    
Bispebjerg   Indre by   Vesterbro/kgs. 

Enghave   Valby   
Amager 
Øst    

Udenbys  

Nørrebro  X  Østerbro   Brønshøj/Husum   Vanløse   Amager 
Vest    

  

Adresse og ma-
trikelnummer  Genforeningspladsen 54, 2400 København 
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Høring 
Har budgetnotatet været i høring? Ja Nej 
Ejendomsfaglig høring i 
TEo/ByK/KEID 

X  

IT-projekt (KIT)  X 
 
Tidligere afsatte midler 
Ud over midlerne afsat med Overførselssagen 2013-2014, er der i 2016 optaget et internt 
lån i Kultur- og Fritidsforvaltningen på 15,3 mio. kr., der tilbagebetales over seks år i peri-
oden 2017-2022.   
  

(1.000 kr., løbende 
p/l) 2014 

Overførselssagen 
2013-14 22.900 

Afsatte midler i alt 22.900 

 


