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S T O R K Ø B E N H A V N 
 

Udvikling i forening 
 

                                                        29.10.2021 
 
 
DGI Storkøbenhavn fremsender hermed høringssvar til Skole i Kødbyen – lokal-
plansforslag. 
 
For DGI Storkøbenhavn er det afgørende, at foreningsidrætten i København løbende 
udvikler sig i takt med byen – til glæde for især københavnske børn og unge. Her har 
de københavnske skoler en afgørende rolle. 
 
Høringssvaret rummer anbefalinger vedr.:  

- Maximal udnyttelse af skolens udearealer til aktivitet 
- Fra skole til bydelshus 
- Fra skolehal til idrætscenter  
- Gennemgående urban profil og karakter 

 
1. Udearealerne 
Skolens udearealer, der betegnes byrum og skolegård, fremstår meget begrænsede i 
areal og dermed udfoldelsesmuligheder. Da der i offentligt tilgængelige materiale 
ikke er arealopgørelser eller beskrivelse af de samlede udearealer, er det ikke muligt 
at vurdere, om byggeriet lever om til kravene om friarealer. 
Udearealerne er meget kompakte og adskilte fra hinanden, hvorved at de aktivite-
ter, lege og bevægelser, der kan finde sted, fremstår meget begrænsede. 
 
1.1 Profil 
Skolens bynære og stationsnære placering peger på en urban profil. Eksempelvis 
skate, calisthenics, streetbasket, fodbold, alt på hjul. Et LAR-projekt og en regulær 
aktivitetsflade mod Ingerslevsgade bør programmeres tydeligt ift. idræt og aktivitet 
til glæde for både skolens elever og beboerne i området. 
 
1.2 Ankomstplads 
Der skal etableres gode og sikre ankomstzone for børnene. Det bør overvejes om 
omfanget og udformningen af aflevering og afhentnings områder, cykelparkering, 
forholde til gående og løbehjul er tilstrækkeligt og korrekt placeret. 
Skab en skole, der åbner sig mod byen og er med til at skabe tryghed, ved at skabe 
tydelige markeringer i arkitekturen af indgange, samt administrativt at sikre let og 
nem adgang for skolens brugere og besøgende.  
 
1.3 Byrum 
Da der i forslaget lægges op til begrænsede udearealer, bør det i det videre arbejde 
prioriteres at sikre en maximal udnyttelse af arealerne. Byrummene bør program-
meres og designes, så de har forskellige funktioner og anvendelser, og dermed kan 
danne ramme om forskellige aktiviteter og bevægelser.  
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Byrummene og skolegården skal kunne anvendes 24/7 af eleverne, organiserede fri-
tidsbrugere, af lokalområde og unge i området og foreningsidrætten skal have ad-
gang og mulighed for også at anvende byrummene. Såfremt byrummene og skole-
gården skal kunne anvendes, som beskrevet ovenfor, er det afgørende, at der tilgo-
deses, prioriteres og etableres den nødvendige infrastruktur som depot, overdække, 
vand, strøm, lys, adgang til toilet m.m. samt naturlige møde- og opholdssteder. 
 
Byrum F-G på skolens tag. Såfremt disse skal fungere som et byrum, er det afgø-
rende, at byrummet er offentligt tilgængeligt udenfor skolens åbningstid. 
 
Byrum D. Den terrasserede opholdstrappe i byrum D kan med fordel anvendes til en 
lang række urbane aktiviteter, og den bør designes og dimensioneres, så den kan 
indgå i idrætstimerne med forskellige trin, højde og dybde, således at trappeele-
menter kan optage en bred række af funktioner og aktiviteter. Her er en tæt dialog 
med fritidsbrugerne ift. specifikke dimensionerne m.m. afgørende. Begge trapper 
bør programmeres med specifikke funktioner til leg, bevægelse og ophold, ligesom 
arealerne under trapperne kan anvendes til depot for brugere af udearealerne.  
 
Byrum E rummer et stort potentiale for aktiv leg og bevægelse – både organiseret 
og selvorganiseret. Arealet kan med fordel tænkes i sammenhæng med idrætshal-
len, således at den kan anvendes i sammenhæng hermed og lærere og trænere har 
mulighed for at have et hold eller gruppe her og stadig være i visuel kontakt. Tilsva-
rende bør det undersøges, om det er muligt at lave støttefunktioner for organiseret 
aktivitet i overgangen mellem Byrum E og Staldgade som en del af kommende LAR-
projekt. Eksempelvis har containerne i andre projekter vist sig at være en god løs-
ning ift. depot, overdække, ophold og understøtter samtidig skolens urbane profil.  
 
2. Inde arealerne 
2.1 Idrætshallen 
Idrætshallen kan med fordel have en urban og rå karakter, der spiller sammen med 
lokalområdet. Dette kan både være i materialevalg men også i den indre organise-
ring og disponering. Farvesætning og materialevalg der tilføjer en særlig stemning 
og karakter og ramme omkring bevægelse, parkour, dans, yoga, kampsport m.m. 
Der kan med fordel arbejdes med to forskellige profiler i idrætshallen. I den ene 
ende en urban hård karakter med kanter, bokse, bars og rails. I den anden ende en 
blødere profil, hvor også madrasser, skum m.m. kan opbevares.   
 
2.2 Anvendelse  
Idrætshallen skal hurtig og let kunne transformeres fra en funktion til en anden. Ak-
tiviteter som gymnastik, parkour, kampsport og dans skal kunne foregå på samme 
præmisser som boldspil.  
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2.3 Depotplads 
Erfaringer fra de seneste års opførte skolebyggerier i København, viser desværre at 
arealet til depot og opbevaringsrum i forbindelse med idrætshallen er meget util-
strækkeligt. Behovet for funktionel og praktisk opbevaring af rekvisitter til idræts- og 
foreningsundervisning kræver den nødvendige plads og prioritering. 
 
Der bør etableres depotplads i hele hallens langside, der er let at tilgå og på enkelt 
og let vis få rekvisitter ud og ind af, som muliggør en hurtig omstilling af hallen til 
forskellige anvendelser. Etableres depotet i enderne bag målene, er det vigtigt, at 
adgangen til depotet er meget tilgængeligt for idrætsbrugerne. Depotet kan enten 
integreres i bygningen som et åbent depot, hvor skumplinte, kampsportmåtter m.m. 
hænger på væggene og dermed hurtigt kan trækkes ind i hallen eller alternativt skal 
der monteres brede porte frem for døre. Depoter som anvendes sjældent, fx stole 
skal placeres bagerst i lokalet og idrætsdepoter, som bruges dagligt af lærere, elever 
og foreninger, skal placeres forrest. 
 
2.4 Foreningslokale 
Manglende lokaler eller opholdssteder til foreninger betyder i dag, at foreningerne 
har svært ved at skabe et foreningsmiljø uden for aktiviteten, hvor unge kan dyrke 
fællesskabet og foreningerne kan engagere medlemmer i foreningsarbejdet. Et vel-
fungerende foreningsliv med plads til flere børn og unge har brug for foreningsloka-
ler, som understøtter det sociale liv og foreningernes arbejde. Foreningsbaser, hvor 
foreningerne kan sætte deres præg, hvor medlemmer kan lave lektier før træning, 
forældre kan opholde sig under træning og medlemmer kan søge information. 
 
 
DGI Storkøbenhavn stiller sig selv til rådighed med både rådgivning, aktivitetssamar-
bejde og viden, når København udvikler sig i de kommende år.  
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