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Andreas Pourkamali.

Spørgsmål:
Jeg er interesseret i lidt info omkring Gasværkgrunden. Helt konkret
vil jeg gerne vide hvordan processen for projekteringsarbejdet
forløber.

Svar:
I Budget 2015 blev der besluttet, at der skal udarbejdes en helhedsplan
for Østre Gasværksgrund, inklusiv miljøundersøgelser samt
forundersøgelser af en permanent skøjtehal på Østerbro.
Forundersøgelser af permanent skøjtehal på Østre Gasværksgrunden
Rådgiveropgaven har været i miniudbud, og Byggeri København agter
at indgå kontrakt med rådgiver ultimo uge 9.
Opgaven omfatter forundersøgelser til en skøjtehal, inkl. prissat
byggeprogram. Rådgiver skal i samarbejde med nedsat brugerudvalg,
Kultur- og Fritidsforvaltningen og Byggeri København undersøge
mulighederne for en permanent skøjtehal med 1-2 skøjtebaner samt
funktionsønsker og krav til skøjtehallen og de tilhørende udearealer
(herunder parkering og adgangsveje) og på denne baggrund opstille
muligheder for prioriteringer af ønsker og krav. Rådgiver skal
analysere forskellige placeringsmuligheder for skøjtehallen på
Gasværksgrunden med henblik på at fastlægge den endelige placering
tidligt i forløbet.
Der skal undersøges muligheder for synergi med nærliggende
foreningsaktiviteter (primært B93), muligheder for om andre
funktioner teknisk og funktionsmæssigt vil kunne kobles med/bygges
til en skøjtehal, samt hvordan overskudsvarme fra skøjtehallen bedst
muligt kan udnyttes (f.eks. til opvarmning af andre bygninger).
Yderligere skal det undersøges, om der kan komme en synergi mellem
skøjtehallen og lokale interessenter, hvor skøjtehallen og
interessenterne kan bidrage meningsfuldt til hinanden – herunder
hvordan skøjtehallen kan bidrage til omgivelserne via f.eks.
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udearealer. Der afholdes et antal workshops med interessenterne, hvor
disse muligheder afdækkes og efterfølgende behandles/kvalificeres.
Rådgiver skal aflevere endelig materiale ultimo maj 2015. Arbejdet
med skøjtehallen koordineres med arbejdet med en helhedsplan for
hele Gasværksgrunden som varetages af Økonomiforvaltningen.
Helhedsplan
Københavns Kommune har nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra
forskellige forvaltninger og projektleder fra Økonomiforvaltningen til
arbejdet
med
helhedsplan
for
Østre
Gasværksgrunden.
Arbejdsgruppen afholder møder ca. hver 14. dag, og refererer til en
styregruppe. Det skal udarbejdes en helhedsplan for området, som
disponerer byggeri (skøjtehal, plejecenter, boliger), friarealer,
parkering mv. Dette skal tænkes ind med det ønskede byliv i området.
Rådgiver for helhedsplanen afleverer også endelig materiale ultimo
maj 2015.
Rådgiver for både skøjtehal og helhedsplan skal medvirke til
planlægning af og deltage i workshops med lokale interessenter,
herunder Østerbro Lokaludvalg og foreninger. Input fra workshop skal
indgå i besvarelserne.
Det skal indarbejdes i tidsplanen, at der skal udarbejdes lokalplan for
området. Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker, at skøjtehallen er klar
til ibrugtagning d. 1. marts 2018.
Miljøundersøgelser
Miljøundersøgelserne er gennemført og tages med i det videre arbejde.

Carsten Haurum /
Mads Kamp Hansen
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