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#1: Peter 

27 Nov. 2015 22:44 

Med al den plads der skabes i nord- og Sydhavnen burde man kunne friholde denne del af det 

"indelukkede" København for tæt bebyggelse !!! om ikke andet så indtil 2050 !!!! hvor der bliver et 

reelt behov på alle frie områder, der ikke er fredet som parker !!!!! 

#2: B.93 

11 Dec. 2015 11:41 

Høringsbidrag fra Boldklubben af 1893 (B.93) indsendt til Østerbro Lokaludvalg i anledning af 

Teknik- og Miljøforvaltningens brev af 10. november 2015 vedr. ”Intern Høring. Høring i 

forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslag ”Østre Gasværksgrunden” med tillæg til 

Kommuneplan 2015 

 

Lidt om B.93. 

B.93 er en af Danmarks største idrætsforeninger med små 3000 medlemmer fordelt på ca. 1800 

fodboldspillere og 1200 tennisspillere i alle aldre og på alle niveauer. Vi har stor social, 

kønsmæssig og etnisk mangfoldighed. Vi er således også en klub for Nørrebro og andre bydele. Vi 

har netop i foråret 2015 optaget fodboldpigeklubben BK Ryparken i B.93, og har - ud over stor 

tilstrømning af nye pigemedlemmer - betydelige ventelister i børneårgangene. Også på tennissiden 

er vi inde i en positiv udvikling. Som en af de få tennisklubber i København har vi 

medlemsfremgang, ligesom vi har haft succes med et intensiveret samarbejde med folkeskoler om 

tennistræning.  

 

Kort sagt: vi har meget stor søgning og stor pladsmangel, særligt på fodboldsiden. Den ene 

fodboldkunstgræsbane, klubben råder over på anlægget, er efter vores bedste skøn en af Danmarks 

hårdest belagte med op mod 100 børn på banen ad gangen i de travle vintertimer. Vi ser også frem 

mod, at der kommer 40.000 nye borgere i Nordhavnen, som vil skulle have plads til idræt. 

Gasværksgrunden er en prisbillig og fornuftig løsning på den udfordring, som B.93 gerne vil være 

med til at løfte. Vi er derfor meget opsatte på, at den samlede løsning for Gasværksgrunden bliver 

bedst mulig for idrætten.  

 

B.93 - aktiv deltagelse i planlægningsprocessen med konkrete indspil. 

B.93 har deltaget aktivt og løbende i det forberedende arbejde med en helhedsplan for 

Gasværksgrunden. B.93 har således i den forløbne proces sammen med Østerbro Lokaludvalg slået 

til lyd for, at Gasværksgrunden udlægges til rekreative formål med plads til både den organiserede 

og uorganiserede idræt. Lokale aktører, herunder B.93, har i fællesskab indgivet et konkret forslag, 

jf. ”Helhedsplan for Østre Gasværk, 3 scenarier”, hvor Lokaludvalgets forslag er gengivet med 

Scenarie 1. B.93 har også tidligere i forløbet sammen med 10 institutioner i området (skoler, 

børnehaver og fritidshjem) indgivet et konkret forslag til Borgerrepræsentationen om en ny 

kunstgræsbane jf. brev af 25. august 2014 til Borgerrepræsentationen vedr. Etablering af 

http://www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk/


kunstgræsfodboldbane i det nord-vestlige hjørne af Gasværksgrunden (Østerbro). Disse forslag 

relaterede sig til den ikke-disponerede (vestre) del af Gasværksgrunden, der var fokus for Østerbro 

Lokaludvalgs arbejde.  

 

Det var derfor med betydelig overraskelse, at B.93 blev bekendt med, at forslaget til Helhedsplan 

var tiltænkt at omfatte den samlede Gasværksgrund - og dermed også det område som B.93 de 

seneste 20 år har rådet over i henhold til en lejeaftale med Københavns Kommune. Som følge af 

denne aftale, der er uopsigelig og løber indtil 15. november 2040, betaler B.93 selv forbrugsafgifter, 

vagt, vedligeholdelse etc.  

 

B.93 har imidlertid valgt at gå aktivt og positivt ind i processen omkring en samlet helhedsplan for 

Gasværksgrund, og en heraf følgende modificering af lejeaftalen. B.93 har således noteret sig 

budgetvedtagelsen i efteråret 2015, hvorefter en ny skøjtehal forventes finansieret af boligbyggeri 

på den vestligste del af Gasværksgrunden. B.93 lægger i den sammenhæng vægt på, at klubbens 

idrætsanlæg arealmæssigt mindst bevares, men også meget gerne forøges. Som anført har vi 

allerede i dag meget store pladsproblemer og ventelister. En yderligere 11-mandsfodboldbane 

anslås at ville muliggøre optagelse af mere end 300 nye (børne)medlemmer. Behovet for en 

nærmere vurdering af etablering af en yderligere 11 mandsbane er afspejlet i mødereferat fra såvel 

Kultur- og Fritidsudvalget som Teknik- og Miljøudvalgets behandling af Helhedsplanen på møder i 

de respektive udvalg den 24. august 2015. B.93 forventer på det grundlag, at der blandt de optioner, 

der præsenteres i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, præsenteres en model med én 

yderligere, dvs. i alt seks 11-mandsbaner. Vi ønsker blandt andet, at der skal kunne spilles elite 

kvinde- og ungdomsfodbold på en opvisningsbane nær ved klubhuset. Der bør endvidere omlægges 

minimum én yderligere græsbane til kunstgræs, hvilket vil styrke anlæggets kapacitet grundet en 

sådan banes større slidstyrke.  

 

Aktivitetsring. 

B.93 har noteret sig tankerne om en aktivitetsring. Det forekommer uheldigt, hvis en sådan ring 

etableres på en måde, så den tager plads fra boldbaner. B.93 bemærker i den sammenhæng, at 

klubben er i færd med at udvikle området umiddelbart nord for tennishallen til et 

familieaktivitetsområde. Der tænkes bl.a. etableret minifodboldbane, minitennisbane, udendørs 

styrketræning, et kuperet legeområde, opholdsplads. Området vil være umiddelbart tilgængeligt for 

offentligheden fra cykelstien samt fra Gasværksgrunden og vil derfor supplere og i et vis omfang 

kunne afløse en kommende aktivitetsring på selve Gasværksgrunden. B.93 indgår gerne i en 

nærmere dialog med kommunen om samspillet mellem en mulig kommende aktivitetsring og 

familieaktivitetsområdet. 

 

Skøjtehal. 

B.93 har i hele forløbet støttet op om skøjte- og ishockeyklubbernes ønske om en permanent 

skøjtehal. Det gør vi efter omstændighederne også efter, at det står klart, at en sådan hal tænkes 

anlagt ind over B.93s boldbaner. Vi finder det dog afgørende, at skøjtehallen samlet set ikke opføres 

på bekostning af B.93. Vi lægger også vægt på, at udnyttelsen af den vestlige del af 

Gasværksgrunden medfører et samlet set større idrætsareal for den organiserede idræt på 

Gasværksgrunden.  

 

B.93s anlæg i anlægsfasen – behov for midlertidige tiltag. 

B.93 har forståelse for, at det, mens en ny skøjtehal bygges på B.93s baner, vil være nødvendigt at 

forlænge ”levetiden” på den midlertidige skøjtehal med henblik på, at skøjte- og ishockeyklubberne 



kan opretholde et tilbud til deres medlemmer. Vi finder det dog samtidig magtpåliggende, at vores 

boldbaner ikke i en længere byggeperiode mindskes, og det dermed bliver vores medlemmer, der 

må bøde for anlægsarbejdet. Fald i medlemstallet for B.93 pga. manglende kapacitet vil i øvrigt 

medføre en betydelig økonomisk belastning for klubben. Vi skal derfor kraftigt opfordre til, at der 

tænkes i midlertidige løsninger, særligt i den nordligste del af området op mod B.93s tennisbaner. 

På dette område vil der relativ nemt kunne etableres græsboldbaner, der i afventen af en 

færdiggørelse af anlægget kan dække en del af den kapacitet, B.93 forventeligt midlertidigt mister 

under skøjtehalsbyggeriet. 

 


