
Pulje til ny foreningsdrevet idrætskapacitet KF035 

Anlægspulje til idrætsskabende initiativer. Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje, der har til formål at 
understøtte foreninger og andre aktører i at gå forrest for at skabe nye og tidssvarende idrætsfaciliteter i takt med 
befolkningsudviklingen.  

27,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2026. herunder 1,0 mio.kr. af puljen i 2023 som reserveres til at etablere 
idrætsanlæg på tagene af nybyggerier. 

Nyt klubhus på Bavnehøj Idrætsanlæg. Der afsættes 31,6 mio. kr. på samlet anlæg i 2023-2026 til et nyt klubhus på 
Bavnehøj idrætsanlæg. 

Udvikling af Sundby Idrætspark (KF022). Parterne er enige om at realisere udviklingsplanen for Sundby Idrætspark, 
scenarier Y1. Sundby Idrætspark skal styrkes som et lokalt samlingssted og skal tilbyde moderne rammer for idræt. 
Kapaciteten af idrætsfaciliteter udvides til gavn for mange idrætsgrene og brugerne bredt set. Parterne er enige om at 
igangsætte første etape af udviklingen af Sundby Idrætspark. Der afsættes 13,3 mio. kr. samlet på anlæg 2022-2024 til 
en kunstgræsbane og planlægningsbevilling til en tennishal, omlægning af tennisbaner, renovering af de to nordligste 
haller og en aktivitetssti. Parterne er enige om, at de næste etaper, herunder nyopførelse af svømmehal kan indgå i 
kommende budgetforhandlinger. 

Udvikling af Valby Idrætspark – etape 1 (KF023). Der afsættes 43,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2024 og 2026 til 
nye kunstgræsbaner, planlægningsbevilling til flytning af Hockeybane, ny multihal ved Hafnia-Hallen samt 
foreningsstøttepunkt syd i idrætsparken og konkretisering af behov i etape 2 og 3. Der vil blive taget stilling til 
realisering af de næste etaper i kommende budgetforhandlinger. 

Kunstgræsbaner i Hekla Park (KF029). Parterne er enige om at afsætte midler til konvertering af det fulde græsareal 
ved Hekla Park til kunstgræsbane. Der afsættes 74,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2023-2025. Parterne er enige om 
Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ser på muligheden for genoprettelse af græsarealet, der ikke 
længere skal være i brug. 

Beachanlæg i Emdrupparkens Idrætsanlæg (KF030). Der afsættes 2,2 mio. kr. samlet på anlæg i 2022-2023 og 2026 til 
anlæg af et Beachanlæg. 

Udskiftning af dræn under fodboldbanen på Østerbro Stadion og etablering af varme i banen (KF031). Parterne er 
enige om at afsætte midler til udskiftning af eksisterende dræn og genopretning af fodboldbanen på Østerbro Stadion 
samt anlæg af varme under fodboldbanen. Der afsættes 19,5 mio. kr. på anlæg i 2023 til nyt dræn, varme og 
genetablering af fodboldbanen på Østerbro Stadion. 

Ørestad Idrætspark (KF021). Parterne er enige om at afsætte midler til et etablere et fodboldanlæg med flere 
kunstgræsbaner og klubhus ved Metrovej øst for Vestamager metrostation. Der afsættes 54,7 mio. kr. samlet på 
anlæg i 2023-2026 til at etablere et fodboldanlæg med flere kunstgræsbaner og streetareal samt løst inventar og 
materiel til drift af kunstgræsanlægget. 0,4 mio. kr. på service i 2023, 0,7 mio. kr. i 2024, 1,7 mio. kr. i 2025 og 3,4 mio. 
kr. i 2026 og frem til afledt drift. 

Boldspilstorv i Titanparken – Brobold (KF098). Parterne er enige om at afsætte midler til etablering af et boldspilstorv 
i AKB Titanparken via et øremærket anlægs-, drifts- og aktivitetstilskud til Nørrebro United. Der afsættes: 1,6 mio. kr. 
på samlet anlæg i 2023 og 2024 i anlægstilskud samt tilskud til proces- og projektudvikling. 

Plan for modernisering af faciliteter på Kløvermarkens Idrætsanlæg (KF099). Parterne er enige om at afsætte midler 
til en planlægningsbevilling til Kløvermarkens Idrætsanlæg. Planlægningen skal udover omklædningsfaciliteter også 
indeholde bedre forhold til vægtløfterklubben AK Thor. Der afsættes 1,7 mio. kr. på anlæg i 2023 til en 
planlægningsbevilling til modernisering af Kløvermarkens Idrætsanlæg. 

Faciliteter til street hubs (KF154). Parterne er enige om at afsætte midler til at etablere faciliteter til streetidræt. Der 
afsættes 7,0 mio. kr. på anlæg i 2023. 



Pulje til screeningsbevillinger på idræt (KF156). Parterne er enige om at afsætte midler til otte screeningsbevillinger i 
en pulje. Screeningerne afsættes med henblik på, at projekterne fremadrettet kan indgå i udmøntningen af 
idrætsmilliarden. Der afsættes 0,5 mio. kr. på anlæg i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023. Med puljen afsættes der bl.a. 
screeningsbevillinger til at gennemføre behovsafklaringer. På baggrund af behovsafklaringerne vil 
Økonomiforvaltningen afdække placeringsmuligheder. 

Kunstgræsbaner i Godsbaneterrænet (KF106). For at øge udbuddet af idrætsfaciliteter på Vesterbro og i Kongens 
Enghave er parterne enige om at afsætte midler til en planlægningsfase for en 11-mands kunstgræsbane og to 8-
mands kunstgræsbaner i nær forbindelse med den kommende folkeskole på Godsbaneterrænet med budget 2025 
eller senere budgetforhandlinger. Det skal i planlægningsfasen undersøges, om det er muligt at placere de to 8 
mandsbaner, så de også kan bruges som en 11-mandsbane. Når der er identificeret en mulig byggegrund, vil Kultur- og 
Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen gennemføre en planlægningsfase med henblik på et budgetønske om 
en anlægsbevilling til projektet ved forhandlingerne effekt i om budget 2025 eller senere budgetforhandlinger. 

Hensigtserklæring om samarbejde med Frederiksberg Kommune om Idrætsmilliarden (KF149). Parterne er enige om, 
at der kan igangsættes et samarbejde mellem Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune med henblik på at 
undersøge mulighederne for at udvikle fælles anlægsprojekter. Kultur- og Fritidsforvaltningen og 
Økonomiforvaltningen fremlægger til forhandlingerne om budget 2024 forslag til en eller flere modeller for et 
samarbejde og forslag til konkrete projekter. 

Kommunal medfinansiering af klubhuse. Parterne er enige om at Kultur- og Fritidsforvaltningen inden 
forhandlingerne om budget 2024 fremlægger en sag for Kultur- og Fritidsudvalget om principper for opførelse af 
klubhuse, herunder hvor stor en andel kommunen kan bidrage, med og i hvilket omfang klubhuse skal indgå i 
idrætsmilliarden. Sagen skal berøre fordele og ulemper ved forskellige ejerformer og finansieringsformer, herunder 
lånefinansiering. 

Udmøntning af hensigtserklæring om øget international viden, netværk og branding (KF028). Parterne er enige om at 
Kultur- og Fritidsforvaltningen fortsat skal arbejde nationalt og internationalt på at tilvejebringe viden udefra og bidrage 
med erfaringer gennem aktiv deltagelse i nationalt internationalt samarbejde. Samarbejdet skal samlet set brande 
København som en aktiv og attraktiv hovedstad, der har fokus på bevægelse. 
 
Udover de ovenstående tiltag og projekter er parterne er enige om at prioritere følgende nye idrætsprojekter – 
uden for idrætsmilliarden (budgetnotatets nummer i parentes) 

• Planlægningsbevilling til skoleidrætshal på ny specialskole med 120 elever inkl. tidlig opstart, 0,6 mio. kr. 
årligt på anlæg i 2023-2025 (BU005). 

• Kunstgræsbane i forbindelse med tilbageførsel af midler i forbindelse med annullering af 10 gruppers 
daginstitution ved Damhusengens Skole: 1,8 mio.kr. årligt på anlæg i 2025 og 2026 (BU011). 

• Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark, planlægningsbevilling 0,7 mio.kr. på anlæg i 
2023 (KF007). 

• Byrum med boldbane i forbindelse med anlægsbevilling til at etablere botilbud med 24 pladser til udsatte 
voksne på Jagtvej (SO05). 

• Udskiftning af to nedslidte kunstgræsbaner i Valby Idrætspark 15 (KF007) 
Parterne er enige om at afsætte midler til en planlægningsbevilling til at udskifte kunstgræsbaner i 
Valby Idrætspark. Der afsættes: - 0,7 mio. kr. på anlæg i 2023 til planlægsbevilling. 

• Fortsat vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg (KF047) 
Der afsættes 0,2 mio. kr. årligt på service i 2023-2026 til vagtrundering på Kløvermarkens Idrætsanlæg. 

• Idrætskapacitet på skolerne (BU109) 
Parterne er enige om at styrke udearealer til skolernes idrætsundervisning og mulighed for at lave aktiviteter 
med fokus på bevægelse. Det skal derfor indgå i forhandlingerne om overførselssagen 2022- 
2023 at screene alle skolers udearealer mhp. at opgradere udefaciliteter. 

• Børn og Bevægelse (BU023) 
Mange børn i Københavns Kommune har motoriske udfordringer, der kan begrænse deres skoleparathed, 



funktionsniveau og deres senere deltagelse i bevægelsesaktiviteter og et aktivt liv. Ved den motoriske 
screening i indskolingsundersøgelsen i 0. klasse har næsten 13 pct. af børnene i de københavnske skoler to 
eller flere bemærkninger. Parterne er derfor enige om, at de i forbindelse med overførselssagen og som led i 
Verdensby i Bevægelse drøfter muligheden for at forlænge og udbrede den eksisterende indsats Børn og 
Bevægelseskultur (BOB) til hele byen. 

• Pigepartnerskaber med idrætsforeninger (KF133) 
Parterne er enige om at afsætte midler til at fortsætte ordningen med Pigepartnerskaber med idræts-
foreninger for at imødekomme den lave foreningsdeltagelse blandt piger i København. Der afsættes: 1,2 mio. 
kr. på service i 2023. 

 


