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Dagsorden: 

 Velkomst og præsentation (Rune) 

 Præsentation af udkast til byggeprogram (Kuben) 

 Spørgsmål og kommentarer til byggeprogram (Alle) 

 Opsamling og kort præsentation af det videre forløb (Mads) 

 Genopfriskning af kommunikationsveje for brugere/naboer 

 Evt. 

 

Rune bød velkommen og lagde ud med at fortælle om formålet med mødet og selve den proces som 

foregår nu. På dette møde var formålet, at give deltagerne mulighed for at komme med deres sidste 

kommentarer til udkastet til byggeprogrammet. Det blev forklaret, at inden dette møde var der blevet 

arbejdet med tre scenarier. Det scenarie der bliver arbejdet videre med i byggeprogrammet, og som 

deltagerne fik mulighed for at kommentere på, består af en høj (vold) med et grønt udtryk med indbygget 

teknikrum og i forlængelse af denne ligger  skøjteudlejning og café (se billede nedenfor). Fordelen ved 
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denne løsning er bl.a. at det er rationelt at samle bygningerne og højen med teknikrummet, både set i 

forhold til selve byggeprocessen og brugen af området efterfølgende. Ved at samle bygninger og høj så 

skabes der ét attraktivt opholds- og aktivitetsområde samt mødested for brugerne. Det at knytte bygningen 

til strøget vil være med til at aktivere området og skaber et naturligt samlingsted på pladsen. 

 

Ulemperne ved det ene alternative scenarie var, at det kan være svært at definere opgaven og snitfladerne 

hvis eksisterende bygninger inddrages. Samtidig er fodboldklubbens lokaler ikke så centralt beliggende og 

det vil derfor være sværere at skabe en sammenhæng til banerne samt at aktivere området ved banerne. 

Ulemperne ved det andet alternative scenarie var, at der løber en fjernvarmeledning under petanque-

banerne, samt at der er en statue og et parkanlæg/legeplads der hvor bygningen kunne placeres, hvis den 

skulle ligge midt for banerne. Begge de alternative scenarier har den ulempe, at de ikke er tæt på banerne 

og højen og at der derfor ville være større afstand og mindre sammenhæng mellem brugerne af 

udlejning/café og tilskuerne på højen og brugerne af banen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik forklarede at fokus i dette projekt primært er på banerne, skøjtebane og kunstgræsbane, samt 

strøget, som skal blive et samlende opholdsareal og hvor der etableres ny og bedre belægning. Strøget 

forventes at blive centrum, hvor adgangsvejene mødes, hvor der er aktiviteter og hvor der opfordres til 

stående, gående og siddende ophold. Der vil blive etableret siddemøbler i området ved strøget.  

 

Fredrik argumenterede for, at den nye bygning med udlejning og café skal ligge nær ved strøget for at 

styrke aktiviteterne i dette område. Han forklarede yderligere, at der på strøget vil være forskellige typer af 

ophold, cykelstativer samt en markering på belægningen med en 100 meter løbebane. Sidstnævnte vil 

være en måde at udnytte det brede strøg med blandede funktioner og rekreative tilbud. Dette kom der flere 

kommentarer til fra deltagerne. Flere deltagere mente, at det ville være malplaceret med en løbebane på 

strøget fordi mange færdes her. Andre syntes, at ideen med rekreative tilbud var god, men at de ville 

foretrække fx hinkeruder eller lign. aktiviteter som kunne bruges af folk i alle aldre.  

 

Billede 1 Genforeningspladsen - situationsplan sommer 
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En deltager spurgte om der ville blive lavet chikaner for cyklister og biler, nu hvor der forventeligt ville 

komme flere mennesker og færdsel i området. Til dette blev der svaret, at det nok vil være nødvendigt at 

etablere dette.  

En deltager spurgte om hvor høj den nye bygning ville blive. Det blev forklaret, at bygningen bliver i én 

etages højde, ca. tre meter.  

 

Fredrik fortalte hvordan højen vil give god mulighed for udsyn og overblik samt en mulighed for 

tribunefunktion. Volden ville også kunne laves kuperet til fx træning og leg. Højen skal give mulighed for 

aktiviteter i forlængelse af bygningen. På illustrationen nedenfor ses højen samt referencebilleder. Højens 

udformning og størrelse på tegningen svarer ikke nødvendigvis til det færdige resultat, der bl.a. afhænger 

af overskydende jordmængde fra det øvrige byggeri og højens driftbarhed. En deltager gav udtryk for, at 

tribunen helst ikke skulle være trækonstruktion eller farvet, men gerne gå i et med naturen. 

 

 

Fodboldklubben ønskede, at højen kunne rykkes så langt ind mod midten af banen som muligt, da dette 

ville være mest optimalt for dem hvis tilskuere skal sidde på den til fodboldkampe. Ønsket blev anerkendt 

hele vejen rundt. Tennisklubben ønskede, at højen kunne bruges som tribune fra begge sider, så den også 

kunne bruges til tenniskampe. Der blev også givet udtryk for et ønske fra flere sider om at rykke bygningen 

Billede 2 Genforeningspladsen - strøget og banerne 

Billede 3 Genforeningspladsen – principper og disponering af arealer 
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længere væk fra strøget. Det blev forklaret, at det ville påvirke strøget som et samlende område negativt, 

hvis bygningen blev rykket længere væk samt at der er nogle økonomiske overvejelser i f.t. dette, men der 

bliver arbejdet for at opfylde ønsker så godt som muligt. Driften gjorde opmærksom på behov for plads til, 

at ismaskinen kan køre på opholdsområdet ved den nye bygning. 

 

 

Muligheden for grønt tag eller tagterrasse ovenpå bygningen blev nævnt og disse muligheder undersøges i 

projektet. Der blev spurgt til bygningens udseende. Det blev forklaret, at folk står udenfor og betjenes 

gennem en luge både fra café og skøjteudlejning samt at bygningen forventeligt vil blive med sort 

træbeklædning eller lignende. En deltager forklarede hvordan der ofte er lange køer til skøjteudlejning, 

hvilket kan give nogle udfordringer hvis køen går hen foran broen og ud på strøget. Der blev talt om, at 

man muligvis kunne stille noget op så køen kan styres i en bestemt retning, muligvis langs hegnet ind til 

skøjtebanen. Et andet forslag var, at man kunne have en ekstra person til at betjene skøjteudlejningen i de 

perioder med flest mennesker, hvilket måske ville gøre det nødvendigt med en bredere luge. Yderligere 

gjorde driften opmærksom på, at ismaskinen også skal kunne komme ind på banen uden at skulle 

igennem en kø af mennesker.   

 

Det blev forklaret, at den lyse halvcirkel på illustrationen skal være en smeltezone med dræn til afvanding, 

hvor der skal være gummiasfalt, som om sommeren kan være et rekreativt område. Dette skyldes bl.a. at 

kunstgræsset kan tage skade af store mængder is og sne. En deltager sagde, at det var vigtigt at der blev 

lavet noget der ikke bare så flot ud, men også ville blive brugt, fx udendørs fitness. Rune gjorde 

opmærksom på skolernes behov for atletik (højde, længde, løb) som også kunne udføres i dette område. 

Driften gjorde opmærksom på, at de om vinteren skal kunne komme ind med ismaskinen, så området skal 

helst være relativt plant og i niveau med skøjtebanen. Ud fra dette blev der snakket om muligheden for 

redskaber/aktiviteter som kan fjernes om vinteren. Det blev desuden bemærket, at borde, stole og øvrige 

genstande ikke må være i vejen i vejen for drift.  

 

 

Rundt om banerne vil der være opmærkninger af løbedistancer, fx på hegnet, så man kan se hvor langt 

man har løbet.  

 

Billede 5 Inspirationsbilleder – eksempler på hvordan forskellige typer af aktivitetsområder er lavet andre steder 

Billede 4 Inspirationsbilleder - eksempler på hvordan siddemuligheder på bakker er lavet andre steder  
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En deltager spurgte om der på pladsen skal tages højde for symmetrien. Det blev forklaret, at der ikke er 

blevet krævet symmetri i de vurderinger, som hidtil er blevet foretaget i den indledende dialog som 

rådgiverne har haft med Teknik og Miljø Forvaltningen.  

 

Det blev forklaret, at de hårde belægninger tænkes som bearbejdede asfaltbelægninger, så der ikke bliver 

slæbt skidt ind på skøjtebanen. Endvidere vil der nogle steder være mulighed for at arbejde med 

gummibelægninger (se inspirationsbilleder). 

 

 

Det blev gjort klart, at der ikke ændres på de eksisterende bygninger. Det blev forklaret, at man forventer 

at anvende DBU Københavns retningslinjer angående opstregning på fodboldbanen, dog med en 

sikkerhedszone mellem 8-mandsbanerne. 

 

Der blev spurgt til hvad den nye bygning skal bruges til om sommeren, da det vil være ærgerligt hvis den 

bare er tom og den ville give mulighed for også at skabe liv om sommeren. KFF forklarede, at der ikke er 

besluttet noget endnu, men at det er op til KFF at tage stilling til når anlægget står færdigt. En del af 

bygningen kan evt. bruges til opbevaring af skøjter, bander mv. om sommeren. Fodboldklubben sagde, at 

de gerne ville bruge cafeen til fx stævner. 

 

Der blev spurgt til opbevaring af mål når de ikke er i brug. Der bliver plads til målene bag ved 

sikkerhedszonen, da der er 2 meters sikkerhedszone samt en ekstra meter.  

 

Der blev spurgt til toiletfaciliteterne fremadrettet. Det blev fortalt, at der forventes at blive etableret et 

handikaptoilet i den nye bygning med indgang udefra. Derudover forventes det, at man som i dag skal 

bruge de eksisterende toiletter muligvis også tennisklubbens. Dette skyldes, at det er dyrt at etablere 

toiletfaciliteter. Deltagerne mente umiddelbart, at det ville være i underkanten, da der forventes mange 

brugere på pladsen om vinteren. 

 

Ismaskinen ønskes stadig placeret så tæt på banen som muligt. 

 

Rune nævnte de trafikale problemer i området og hvordan der i projektet vil blive arbejdet for mere 

cykelparkering samt at KFF vil tage kontakt til TMF og gøre opmærksom på naboernes ønske om en 

ensretning på vejen rundt om pladsen. 

 

Der blev spurgt til tryghedsbelysning, da det er meget mørkt i enden af pladsen og hvis brugere fx kommer 

fra Fuglebakken station, så kommer de jo denne vej fra. Rune forklarede, at det er på listen over ting der 

undersøges. 

 

Der blev spurgt til om banderne bliver permanente. Mads forklarede, at der kommer et permanent grønt 

panelhegn rundt om hele banen i 1,2 meter. Banderne er kun påsat hegnet om vinteren. 

Billede 6 Inspirationsbilleder – eksempler på hvordan belægninger er lavet andre steder 
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Skøjteklubben spurgte til hvorfor man har valgt kun at lave skøjtebanen 11 meter bred, når de 

internationale standarder siger 12 meter. Skøjteklubben ønsker 12 meter, ligeledes gør driften da 

ismaskinen kun kan vende på 12 meter. Det blev forklaret, at økonomien i isen er så væsentlig i den 

fremtidige drift, at det er svært at ændre på dette, men der vil blive set på det. Skøjteklubben sagde, at det 

ville være fint hvis der bare kom ekstra is i sikkerhedszonen. Det blev forklaret, at dette desværre også var 

blevet beregnet til at blive meget dyrt. 

 

Rune afsluttede med at sige, at deltagerne endelig må kontakte ham med kommentarer, gode ideer og 

andet hurtigst muligt. De input der er kommet er taget med i processen.  

 

Mads afrundede med at fortælle, at der arbejdes på det endelige byggeprogram som skal være færdigt i 

medio november. Derefter skal det godkendes, der vil være udbud og totalentreprenøren skal detailtegne. 

Der vil nu foregå en yderligere bearbejdning af den samlede bygningskrop og aktivitetsområde, men de 

forskellige krav fra deltagerne skal være på plads nu. 
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