KØBENHAVNS KOMMUNE
Kultur- og Fritidsforvaltningen

NOTAT

10-03-2016
Til Cecilia Lonning-Skovgaard
Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 2. marts 2016 af
Cecilia Lonning-Skovgaard vedrørende status på Valby Stadion
Spørgsmål:
Hvad er status på planerne for Valby Stadion?
Svar:
Der er i overførselssagen 2013-14 afsat i alt 22 mio. kr. til renovering
af Valby Stadion.
De centrale elementer i genopretningen er:
•

•
•

•
•
•

Istandsættelse af gangarealer og de 10 store omklædningsrum i
stueetagen, samtidigt med at det kommer til at opfylde krav til
omklædning for 1. division, som bl.a. nødvendiggør en
udvidelse af dommeromklædningen
Istandsættelse af publikumstoiletter i stueetagens gavle
Istandsættelse af 2 store samlingslokaler på 1. sal. Det ene
lokale primært med henblik på brug i forbindelse med
fodboldklubben Frems kampe (VIP-område/afdeling). Det
andet forberedes til brug eller videre mulig indretning af
mindre lokaler, således at fx foreninger kan bruge det på
daglig basis, eller det kan udlejes til private lejemål
eksempelvis fysioterapi
Udskiftning af de nederste 11 stolerækker på stadion og
udbedring af forholdene vedrørende afledning af vand på og
omkring siddepladserne
Genopretning eller eventuelt udskiftning af en nærliggende
toiletbygning
Istandsættelse af ståltribuner i enderne af banen samt af
betontribunen langs banens østside

Forarbejdet til denne genopretning gennemføres i dialog med de
lokale fodboldforeninger - primært Frem og Fremad Valby. Der sigtes
mod, at midlerne til projektet udmøntes efteråret 2016 og at arbejdet
går i gang hen over vinteren. Genopretningen koordineres tidsmæssigt
med interessenternes aktiviteter. Det genoprettede stadion planlægges
ibrugtaget i 3. kvartal i 2017.
Sideløbende med genopretningsprojektet er Københavns Ejendomme i
gang med et såkaldt ESCO-projekt, hvor Valby Idrætspark, herunder
tribunebygningen energioptimeres. Her har de bl.a. planlagt
udskiftning af alle belysningsarmaturer samt udskiftning af
ventilationsaggregater og varmtvandsbeholdere.
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Planerne er i overensstemmelse med lokalplan nr. 515 for området og
Økonomiforvaltningens, Teknik- og Miljøforvaltningens og Kulturog Fritidsforvaltningens fælles vision for området ”Strategi for Valby
Idrætspark”, som blev udarbejdet i samarbejde med lokale aktør og
blev vedtaget i Borgerrepræsentation juni 2012.
Nærværende besvarelse er koordineret med Teknik- og
Miljøforvaltningen.
Med venlig hilsen
Carsten Haurum
/Mads Kamp Hansen
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