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Orienterings- og dialogmøde om EURO 2020 – 

Østerbro Lokaludvalg 27. januar kl. 17 - 19 

Deltagere: Østerbro Lokaludvalg; Allan Marouf, Jan Sørensen, Jesper Koefoed-Melson, Jóannes 

Jørgen Gaard. DBU/UEFA; Nick Madsen, Henriette Leth Nielsen. KFF; Thomas Bach, Sine 

Midtgaard Hansen. Kultur Ø; Alexander Karl Lehmann, Christina Holst Johansen. TMF; Mikkel 

Halbye Mindegaard. Sekretariat ØLU; Marie Lolk Toghøj (referent), Jon Oppfeldt-Jackson 

 

• Velkomst ved Allan Marouf, formand for Østerbro Lokaludvalg: 

EURO 2020 bliver stort for Østerbro, København og Danmark. Vi ser frem til det, men er også 

opmærksomme på de gener det kan give de lokale beboere. 

 

• Intro til Københavns værtskab for EURO 2020 (politiske målsætninger og kommunens 

rolle) ved Thomas Bach, Idrætschef, Kultur- og Fritidsforvaltningen 

København eneste by i Norden der får en kamp.  

Kommunen vil gerne inddrage borgerne, og sørge for at arrangementet bliver godt forankret, 

fordi det skaber god omtale for KBH, lokal stolthed, branding generelt. 

Rigtig meget sker i og omkring indre by, fan village = kulturelle aktiviteter, fan village, 

storskærmsvisning, udstilling på Rådhuset. 

 

• Oplæg om EURO 2020 – i alt 4 kampe i Telia Parken. Hvordan påvirker begivenheden 

Østerbro og i særdeleshed området omkring stadion i juni-juli 2020 og hvad er planerne 

for de 4 dage, hvor der spilles EM-kampe i Parken? ved Nick Madsen & Henriette Leth 

Nielsen, hhv. ansvarlig for stadionplanlægning, Venue Operations Manager og ’host city 
promotion manager’ EURO 2020 teamet/DBU  

Parken ligger på Østerbro hvor kampene vil finde sted. Der bliver brugt mange ressourcer på 

strøm til tv hold, koordinering, håndtering af de mange mennesker osv. Ændringer og 

modifikationer i den eksisterende infrastruktur. 

13 juni kl 18 Danmark – Finland  

18 juni kl Danmark – Belgien  

22. juni kl 21 Danmark – Rusland 

29. juni kl 18: Kamp 2D – 2E 

Infrastruktur i Fælledparken: se foto. Spartahallen bliver brugt til mediecenter, idrætshuset bliver 

brugt til frivillighed, billetcenter og akkreditering. Altså kommer det hele til at foregå i eksisterende 

bygninger, for at forstyrre mindst muligt.  

2 scenarier: 1 kampdagsscenarie, (se foto, der hvor den røde linje går) 

Øster alle og området omkring Edel Sauntes Allé er fri på de kampfri dage. 

Marts 2020, lille løbebane omdannes til TV compound 
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9. maj 2020 opbygning starter i idrætshuset 

18. maj 2020 opsætning starter og ydre perimeter implementeres 

12. juni md-1 perimeter opsættes 

13. juni md perimeter (hele vejen ud på Øster Allé)  

Efter sidste kamp 29. juni, oprydning går i gang 

5. juni er alt tilbage ved normalen 

Hvad betyder det for dagligdagen hos borgerne?  

Parkering og færdsel udfordres.  

18 juni – 5 juli promenadedelen af øster alle inddrages og øverste del af Gunner Nu Hansens plads 

benyttes afspærres og inddrages til parkering.  

Indkøringsforbud på de to sider af øster alle og ved Gunner Nu Hansens plads fra kl 22.00 på 

aftenen før kampdagen. Parkerende biler kan forlade området.  

Forventet adgang til indkørsel sker 2 timer efter kampens afslutning 

Læger, besøgende sygeplejersker etc. Vi kunne få adgangstilladelse 

Prøver at promovere offentlig transport, så der ikke kommer mange biler med. 

Forsøger at tage de forbehold de kan. 

 

Spg. (Allan): Der er mange ældreboliger i det afspærrede område. Hvordan har Københavns 

Kommune tænkt sig at håndtere mad der skal uddeles, hjemmepleje, etc.?  

A: Alle veje ind til Borgmester Jensens Allé/Serridselvvej eller Brumleby etc. Spærres ikke. Der 

bliver proces for alle der har et uopsætteligt behov for at få adgang. Proces startes slut april eller 

start maj, før ved de ikke hvordan præcis det kommer til at foregå. Men opfordrer til at alt hvad der 

kan undgås i de 4 dage op til kampen bliver undgået!  

Henriette står for nabokommunikation, de har en plan for hvordan de vil kommunikere. Denne uge 

sender de info til beboerforeninger og via fb grupper. Bruger lokalavisen, holder nabomøde for 

dem der bor tæt på Parken. Flyeres til ophæng i opgangene eller tage med hjem.  

Siden ”nabo” opdateres med info til LU, borgere, alle interesserede.  

Jon: ØLU burde kommunikere simultant med DBU/UEFA/KK 

Hegnet for perimeter området kommer til at stå der hele perioden fra 18. maj. Clasher med 

Østerbro Weekend. Allan: Vi vil gerne bakke op omkring arrangementet, men det er ærgerligt at 

det forhindrer lokale initiativer. Nick undersøger, om der er nogen mulighed for at få det rykket i 

perioden 5. – 7. juni. 

Jesper: mærker I øget interesse for at lave andre simultane arrangementer?  

Svar: ja, der er kører en masse sideløbende, men endnu ikke på Østerbro, og DBU laver heller ikke 

andet i Fælledparken.  

Mikkel enhedschef i Byliv, hos dem ser de at en hel masse søger tilladelse til at sætte 

salgssteder/vogne op, fordi de gerne vil tjene penge. Det siger de nej til. Der vil dog være de 
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”normale” arrangementer som løb etc. I Fælledparken, for at det lokale kan fortsætte som normalt. 
Business as usual,  

UEFA har ret strenge advokater, men de vil ikke lukke byen ned. De ting der normalt er der får lov 

til også at være der, men de vil ikke have konkurrerende sponsorer til at lave salg/. Så hvis et 

arrangement ikke har et kulturelt perspektiv eller lignende, vil det få afslag. 

Ofelia plads vil blive centrum for alle arrangementer. UEFA har tænkt på at lave ting i 

Fælledparken, men det var for svært logistisk. En stor fællesspisning for at fejre kampen ville fx 

godt kunne få tilladelse. Man kan godt forvente en masse fans der går i byen og fester med, selvom 

de ikke har billet til kampen.  

Fangrupperne prøver kommunen at samle inde i indre by. Forsøger at understøtte folkestemning 

og lave en fælles folkefest for de forskellige nationer, fordi landsholdsfodbold er anderledes end 

klubfodbold. Der er risikoprofiler på alle kampene, som politiet tager sig af. Men man forventer et 

fredeligt arrangement. Holder øje hvis der er kendte grupperinger af fjendske hooligans. 

Sikkerhedsniveauet er lagt efter eventets størrelse. Man forventer ikke nogen forhøjet risiko. Man 

tager selvfølgelig de nødvendige forholdsregler.  

• Orientering om hvilke funktioner Østerbro stadion og Idrætshuset får under EURO 2020 

og hvad det betyder for brugere/borgere ved Kultur Ø, Kultur- og Fritidsforvaltningen, 

Christina Holst Johansen, Kultur Ø: 

Idrætshuset og Østerbro Stadion: kultur Ø arbejder med at få genplaceret de aktiviteter der 

normalt finder sted på de berørte områder. Alene de folkeoplysende foreninger er flere end 30. 

Dertil idræt og institutioner (Skjolds Idrætsfritidshjem) og andre brugere.  

Jon: Når man kan kommunikere noget ud til de lokale, vil LU sekr. gerne være med til at 

kommunikere ud til borgerne.  

Nick er ansvarlig for stadion, men der er folk i hans team der arbejder på at gøre det til et meget 

folkeligt arrangement med yoga, børnevenlige ting etc., for at det ikke kun skal være en fest for 

fodboldfans. Har lavet borgerinddragelse, for at finde ud af hvordan man kan skabe aktiviteter hvor 

alle Københavnere inviteres med ind. Stort fokus på piger, for at få flere piger til at spille fodbold. 

Prøver at hjælpe klubberne til at få fat i flere forskellige målgrupper.  

• Præsentation af kommunes tilgang til løsning af renhold og andre afledte effekter ved 

Enhedschef, Mikkel Halbye Mindegaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, Mikkel Halbye 

Mindegaard, Enhedschef, Byliv, TMF 

TMF har haft fokus på de grønne dagsordener. Begrænset madspild, ingen engangskopper i 

fanzonen. Bruger den som afsæt til at vise, at man kan lave store arrangementer på en grøn måde. 

Sat penge af til oprydning, opsætning af hegn etc. Sjældent at kommunen tager sig af disse 

opgaver, men her har de selv taget sig af rollen som den der sørger for at der er rent og den rette 

opstilling af hegne, for at få den kvalitet de gerne vil have. DBU har lavet aftale med DOT om gratis 

billet. Men de har også fokus på at få folk ud at cykle, og har derfor fokus på cykling, hvordan kan 

det komme til at spille, hvor skal de parkere osv. Alle de dagsordner som KBH gerne vil promovere 

sig på, tænkes ind i arrangementet. Det er anderledes end ved mange andre events. Kommunen 

påtager sig selv ansvaret.  

Johannes: MPØ og han selv er bekymrede over det grønne aspekt, og inviterer Mikkel til at 

kontakte Østerbro Lokaludvalg og Miljøpunktet til at kontakte sig hvis de har brug for input til at 

sikre det bæredygtige aspekt.  

Jon: har kommunen en særlig indsats omkring epicentret (Østerbrogade?) til at håndtere skrald 

og oprydning? 
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Svar, Mikkel: yes, der er indsatser omkring både Ofelia Plads og Fælledparken. På kampdagene vil 

indsatsen primært foregå omkring Fælledparken.  

Allan: hvordan vil i håndtere skoleafslutning, studenterkørsel og skolernes motionsdag.  

Mikkel: der er også stort skt. Hans arrangement som skal tænkes ind. Alle de ting skal vi udarbejde 

konkrete planer og løsninger for.  

Jesper: Hvordan arbejder man strategisk omkring opbygningen af en kulturel infrastruktur og at 

styrke den, så de store megaevents fodrer lokal kulturudvikling? 

Mikkel: vi har sat mål omkring at involvere alle mulige lokale foreninger og få dem til at lave 

arrangementer. De er i gang med en udbudsproces omkring Tour de France, så der er fokus på at 

trække på de lokale kræfter, så man ikke bare hiver nogle eksterne firmaer ind til at lave det hele.  

Der er en tretrinsraket omkring EM, touren og World Pride, hvor de prøver at tænke dem sammen 

og involvere de foreninger der vil være med til at lave arrangementer lokalt men også inde i fan-

village, så man bruger de lokale både udadtil og indadtil ift. arrangementet. Der er mulighed for at 

byde ind med aktiviteter for kulturhuse, foreninger etc. Prøver at få opbygget en kultur, hvor flest 

muligt har mulighed for at byde ind, og at gøre det til byens arrangement i stedet for meget 

specifikke målgruppers arrangement.  

Forsøger fx at følge op på arrangementet, og arbejde med at få flere piger til at spille mere 

fodbold.  

Jesper: Den viden I skaber ifm. disse arrangementer og værdiskabelsen ud over de specifikke 

arrangementer, bliver jo meget interessant for alle der arbejder med kultur.  

Det er også et arbejde at få folk til at tænke i de baner, hvor man betragter et event som et 

springbræt for det lokale kulturliv.  

Den strategiske tilgang vil gennemsyre alle de store events, og det er også en proces at finde ud af 

hvordan man gør 

Mikkel. Det er de samme folk på tværs af 3 forvaltninger der arbejder med arrangementerne og det 

giver en god kontinuerlighed i arbejdet, som også gør det nemmere at vidensdele. 

Jon: man kunne godt se på Lokaludvalget som en lokal stakeholder man kan inddrage tidligt i 

processen. Man skal være tidligt ude, hvis man skal have mulighed for at tage ejerskab og 

planlægge arbejde. Det skal planlægges i god tid.  

Jan: som største og nærmeste nabo, har vi i Skjold stadig ikke fået en god aftale som vi er tilfredse 

med. Vi håber at vi får en god aftale med DBU, og at vi bliver involveret og set som en partner.  

Llama: hvad med det grønne perspektiv inde i parken, har i styr på flergangskopper det? 

Nick: der er noget sikkerhed forbundet med hardcups vs. Almindelige plastikkopper, fordi hvis der 

er noget som smider en hård kop ned fra tribunen er det ikke så hensigtsmæssigt.  

Jon: hvad med bionedbrydelige kopper, og kommer UEFA ind med nogle helt nye produkter? 

Nick: parken har siddet med i en gruppe omkring at løse problemet, fordi kommunen har lavet den 

grønne strategi og vedtaget at man vil mindske skrald og brug af plast 

Kommunen og DBU kører fælles kommunikation gennem lokalaviserne og har en fælles 

kommunikationsgruppe, så alt kan kommunikeres. Der vil blive lavet en side med Q + A’s på den 
officielle hjemmeside, så folk kan få svar på de lavpraktiske spørgsmål.  


