Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 03.12.20/KN
Referat
Brugerrådet, Danmarks Rostadion
torsdag d. 26. november 2020 kl. 17-18:30, Bagsværd Stadion,
Bagsværd Hovedgade 86, 2880 Bagsværd

1. Røgfri idrætstid
Peter Gjerndrup Aagaard og Anita Hyldal Pedersen fra Gladsaxe Kommune orienterede
om projektet ”Røgfri idrætstid”. Orienteringen blev efterfulgt om en debat om hvad hhv.
kommunen og Danmarks Rostadion kan bidrage til. Rostadion er allerede i dag røgfrit og
der er opbakning til og understøttes på alle områder til at sikre et røgfrit rostadion. Der
vurderes ikke at være nogle umiddelbare problemer på området. Der blev opfordret til at
kommunen/SSP har fokus på handel med stoffer omkring dommertårnet.
Sagsfremstilling:
”I 2030 skal der ikke være nogen børn og unge i Gladsaxe, der ryger. Og højest 5 procent af
de voksne skal ryge.
Alle skal have de bedste rammer og forudsætninger for at kunne leve et godt, selvstændigt
og aktivt liv, hvor flere oplever bedre sundhed og flere gode leveår. Det er en af
ambitionerne i Gladsaxestrategien, og i den forbindelse betyder gladsaxeborgernes forbrug
af tobak rigtig meget.
Gladsaxe er derfor en del af det nationale partnerskab Røgfri Fremtid, som har det formål,
at der i 2030 ikke er nogen børn og unge, der ryger i Danmark. For de voksne er målet, at
højest fem procent ryger”.
Peter Gjerndrup Aagaard fra Gladsaxe Kommune orienterer de første 15 min. af mødet om
”Røgfri idrætstid”.

2. Orientering om status på rostadionprojektet
Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status, som den fremgår af
sagsfremstillingen. Økonomioversigten er tilrettet til den oversigt, som blev vist og drøftet
på mødet.
Sagsfremstilling:

Siden sidste Brugerrådsmøde er der arbejdet intensivt med at reorganisere projektet og
tilvejebringe:
 Et oplæg til valg af strategi for det videre arbejde med rostadionprojektet
 Tilhørende tidsplaner
 Tilhørende anlægsbudgetter
Ny strategi for det videre arbejde baserer sig en lang række møder med Gladsaxe
Kommunes som myndighed, Miljøstyrelsen, Rambøll og AART samt advokatbistand fra
Horten. Endvidere har DfFR, FISA og DKF, ICF været involveret.
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VVM og sekventiel udførelse af anlæg
Det er en tidskrævende proces at få godkendt en ny frivillig VVM. Processen forventes at
tage ca. 1 år inkl. høringsproces og flere politiske behandlinger. Hvis sagen påklages, skal
tillægges tid til sagsbehandling i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Derfor kan det være
hensigtsmæssigt at opdele udførelsen af rocenter og bane-/terrænopgaver i 2 særskilte
”spor”.
Parallelt med VVM-processen skal alle myndighedsansøgninger gennemskrives, så de
passer til den nye VVM-tilladelse, og myndighedsbehandles senest samtidig med, at VVMtilladelsen gives. Indtil nu har myndighedsansøgningerne været samlet for hele projektet,
dvs. dispensationen for Naturbeskyttelsesloven omhandler både rocenter, afgravning,
terrænbearbejdning, bygninger i terræn mv.
I forbindelse med de nye myndighedsansøgninger vil der også blive arbejdet i spor. Som
minimum ét spor vedr. rocentret og ét spor vedr. terrænarbejderne.
Formålet er at undgå, at en forhindring i det ene spor forsinker fremdriften eller i værste fald
umuliggør realiseringen af det andet spor. Hvilke spor, der konkret skal arbejdes i, afgøres i
forbindelse med arbejdet med myndighedsansøgningerne.
Tidsplan
Det er tidligere besluttet, at udførelsen af rostadion først starter efter afviklingen af VM i
september 2021. Dette ændres der ikke ved.
Der er udarbejdet 3 særskilte tidsplaner. Én for rocentret og én for bane-/terræn samt én for
samtidig udførelse.
Projektet genstartes ultimo november 2020.
Det betyder samlet, at det nye rocenter vil kunne stå klar i 2024 og bane/terræn – eller det
samlede projekt - vil stå̊ klar til ibrugtagning ved årsskiftet 2025/2026.
Se ” Bilag 2.1. Tidsplan Rocenter af 02.11.20”
Se ”Bilag 2.2. Tidsplan Frivillig VVM anlægsentreprisen af 02.11.20”
Se ”Bilag2.3. Tidsplan Frivillig VVM og samlet udførelse af 02.11.20.
Økonomi
Rambøll har foretaget en økonomisk vurdering af den sekventielle tidsplan, henholdsvis en
samlet udførelse svarende til tidsplanen for terrænarbejderne.
De samlede omkostninger fremgår af nedenstående oversigt.
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Anlægssum inkl. genhusning
Udsættelse pga. myndigheder 2018-2019
Udsættelse pga. myndigheder 2019-2021
Udsættelse 2021-2026
Samlet udgift
Kommunale bevillinger og fondstilsagn
(PL15/PL18) *
Tillæg for regulering PL15/PL18 til PL20 *
Tillæg for regulering PL20 til PL26 (skøn 3 %
p.a.) **
Mangler

Samlet udførelse
Sekventiel udførelse
Inkl. moms Ex. moms Inkl. moms Ex. moms
137.475.723 109.980.579 137.475.723 109.980.579
5.000.000 4.000.000 5.000.000 4.000.000
10.000.000 8.000.000 10.000.000 8.000.000
30.971.907 24.777.525 35.939.914 28.751.931
183.447.630 146.758.104 188.415.637 150.732.510
98.632.000 79.785.600 98.632.000 79.785.600
5.326.031

4.388.135

5.326.031

4.388.135

11.091.172 8.872.938

8.262.428

6.609.943

-68.398.426 -53.711.432 -76.195.178 -59.948.833

* Hovedparten af de kommunale bevillinger er givet i 2015. Eneste undtagelse er en bevilling på ca. 2,9 mio. kr. inkl.
moms, som Lyngby-Taarbæk Kommune gav i 2018. Alle bevillinger er fremskrevet med udviklingen i det kommunale
pris- og lønindeks PL for anlæg
** Udviklingen i PL-indekset fra 2021 til 2026 er ikke kendt, men der er forudsat en udvikling på 3 % p.a.
Af ovennævnte omkostninger var der 30.09.20 afholdt 15.249.801 kr. inkl. moms.

For god ordens skyld bemærkes det, at der i ovenstående er taget udgangspunkt i de
tilbudspriser, der blev indhentet i sommeren 2018, og der er således ikke indregnet noget til
eventuelle højere bud.
Rostadion-bestyrelsesmøde d. 24.11.20
Bestyrelsen afholder møde d. 24.11.20. På dette møde skal der træffes beslutning om:
 Valg af strategi for det videre arbejde med rostadionprojektet
 Tilhørende tidsplaner
 Tilhørende anlægsbudgetter
Fonden vil på mødet dels redegøre for de strategiske overvejelser om det videre arbejde,
dels om beslutningerne på bestyrelsesmødet.
3. Orientering fra Brugerrådet
 De tre udvalg:
o Udvalg A: Rocentret
Michael Kassow orienterede fra DS40 om diverse Corona-tiltag samt en række
vedligeholdelses- og udbedringsaktiviteter på rocentret
o Udvalg B: Søen, herunder plan for regattaplan 2021
Intet nyt.
o Udvalg C: Regattaer
Der afventes møde i regattaudvalget mhp. hurtig udarbejdelse af regattaplan for
2021.
4. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
Lars Køhler orienterede:
De 3 starthuse er nu godkendt i både Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune.
Byggetilladelse afventes.
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Der er henvendelser fra roere, der er udtrykke overfor Stand Up Paddling på søen.
Der udarbejdes oplæg om at ændre regelsættet for færdsel på søen.
5. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde marts 2021
Intet yderligere.





Status marts 2020
Budgetopfølgning 4. kvartal 2020
Regnskab 2020
Punkter fra Brugerrådet

6. Mødedatoer i brugerrådet 2021
Taget til efterretning – og er efterfølgende besluttet på bestyrelsesmødet.
På bestyrelsesmødet d. 24.11.20 behandles følgende forslag til mødedatoer i 2021 for
brugerrådet:
Tirsdag d. 02.03. 2021
Mandag d. 10.05. 2021
Torsdag d. 19.08. 2021
Onsdag d. 17.11. 2021
7. Evt.
Intet yderligere.

Klaus Nørskov
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