Danmarks Rostadion
Bagsværd d. 03.03.21/KN

Referat
Brugerrådet, Danmarks Rostadion
tirsdag d. 2. marts 2021 kl. 17-18:30
Mødet afholdes som Teams-møde
1. Orientering om status på rostadionprojektet
Rolf Aagaard-Svendsen og Klaus Nørskov orienterede om status, herunder om at LOAs
bestyrerlse har meddelt, at den tidligere bevilling til rostadionprojektet på 10 MDKK er
trukket tilbage, og at der er givet en ny bevilling til rocentret på 10 MDKK. Fonden og
Gladsaxe Kommune søger endvidere om tilskud til hhv. robaner og trailcenter og broer.
Sagsfremstilling:
Siden sidste Brugerrådsmøde er har Miljø- og Fødevareklagenævnet truffet afgørelse om, at
Fredningsnævnets dispensation til bearbejdning af startområdet er ophævet. Der kan således
ikke foretages ændringer i startområdet.

Bagsværd Sø-fredningen
Rostadion er omfattet af 2 fredninger. ”Radiomark-fredningen”, som dækker Radiomarken
(startområdet frem til den støbte spuns), og ”Bagsværd Sø-fredningen”, som dækker selve
søen og dele af bredden.
Bagsværd Sø-fredningen er mindre restriktiv i forhold til rosporten og rostadion. I Bagsværd
Sø-fredningen fremgår det, at formålet bl.a. er ” - At sikre og udvikle områdets almene
rekreative kvaliteter og friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter” og i
fredningssagen fremgår det under §7 Særlige bestemmelser:
”… Stk. 5. Der kan uden Fredningsnævnets godkendelse ske oprensning af søerne, dog må
glaciale lag eller skrænter ikke berøres uden Fredningsnævnets forudgående dispensation.
….
Stk. 6. Der kan ske afgravning i de glaciale lag i målområder i forbindelse med en
modernisering af rostadion. Projektet kræver Fredningsnævnets godkendelse
Stk. 7. Tilskuerpladser og dommertårn på matr. 62e Bagsværd kan renoveres og
moderniseres.
Fredningsnævnet har som bekendt givet tilladelse til baneudlæg i Bagsværd Sø-fredningen.
Denne er påklaget og afventer afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Primo januar 2021 har en sagsbehandler i Miljø- og Fødevareklagenævnet oplyst, at
afgørelsen vedr. Radiomarks-fredningen ikke betyder, at der ikke træffes afgørelse i sagerne
om de øvrige dispensationer givet af Fredningsnævnet.
Miljø- og Fødevareklagenævnet har medio februar 2021 oplyst, at der kan forventes en
afgørelse om ”en større principiel sag” inden sommer 2021. Det er ikke nærmere
specificeret, hvad ”en større principiel sag” dækker over.
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Bestyrelsesmøde og Baggrundsgruppemøde
Den nye situation med at startområdet ikke må bearbejdes er grundigt drøftet på et
ekstraordinært bestyrelsesmøde den 01.02.21. og efterfølgende på et
”Baggrundsgruppemøde”1 d. 03.02.21.
På Baggrundsgruppemødet var udgangspunktet for drøftelsen bl.a. nedenstående tekst. Dels
på baggrund af afslaget fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, dels på grund af det lange
tidsforløb og den pressede økonomi:
1. Rocenter
Selve rocentret etableres hurtigst muligt og med udgangspunkt i vinderprojektet.
Rocentret tilpasse BR18.
Der udarbejdes til det i Baggrundsgruppen aftalte møde i april:
 Nyt anlægsbudget for rocentret
 Ny tidsplan
 Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
 Ny risikolog
Rambølls tidsplan fra november 2020 angiver, at det nye rocenter vil kunne
indvies medio 2024, ved opstart i december 2020.
2. Robaner og terræn
Når der foreligger en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr.
dispensationen for Bagsværd Sø-fredningen vælges løsning 2.1., subsidiært 2.2.
2.1. Tilpasse projektet og udarbejde ny VVM med uden tilpasning i startområdet
og med afgravning/tilpasning i målområdet
AART har udarbejdet vedlagte skitse til ny baneføring uden afgravning i
startområdet, og med afgravning i målområdet svarende til den dispensation, som
Fredningsnævnet har givet.
Denne mulighed indebærer ny udlægning af banerne til 9 baner á 8,33 m (Kano &
Kajak) og 6+2 baner á 12,0 m (roning). Denne løsning sikrer de bedste forhold
ved Sophienholmpynten og ved afroningsbanen.
Se ”Bilag 1.2. Baneudlæg med afgravning i målområde”.
2.2. Optimering af eksisterende baneudlæg uden afgravning i start- og
målområdet.
Denne mulighed indebærer ny udlægning af banerne til 9 baner á 8,33 m (Kano &
Kajak) og 6+2 baner á 12,0 m (roning) kombineret med, at der skabes bedre
afstand til Sophienholmpynten end i dag.
Gladsaxe Kommunes eventuelle ønsker til ny-projektering af ”Det rekreative
projekt” kan indarbejdes, gennemføres parallelt hermed eller tidsmæssigt
forskudt.
Der udarbejdes til det i baggrundsgruppen aftalte møde i april:
 Nyt anlægsbudget for baner /terræn
 Ny tidsplan for optimering af baner og tilskuerfaciliteter
 Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
 Ny risikolog
Rambølls tidsplan fra november 2020 angiver, at det nye baneanlæg vil kunne
indvies primo 2026, ved opstart i december 2020.
Se ”Bilag 1.4. Optimeret baneudlæg uden afgravning”.
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Chefer fra kommunerne, A. P. Møllerfonden, og Lokale og Anlægsfonden, dvs. ”Dem der betaler”. Endvidere deltager
Fondens formand, næstformand og forretningsfører.
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A. P. Møller-fonden og Lokale og Anlægsfonden
A.P. Møller Fonden
Der er i januar afholdt møde med A. P. Møller Fondens direktør Mads Lebech og
Niels Friis. Herfra sendes et klart signal om, at hvis A. P. Møller Fondens bevilling
skal fastholdes, skal der ske en opdeling af projektet i 2 (rocenter og robaner/terræn)
og sikres, at bygning af rocentret gennemføres hurtigst muligt.
Lokale og Anlægsfonden
LOA skriver i en mail af 21.01.21 at ” …Lokale og Anlægsfonden ønsker fortsat at
bakke op om og støtte projektet i sin helhed, når det er sandsynliggjort at indhold og
ambitioner kan fastholdes og der er en realiserbar tidsplan. Fonden ønsker derfor at
behandle (ny) selvstændig ansøgning på mødet den 1. marts 2021 om anlægsstøtte
til Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rocentret. … hvilket sikrer at denne del af det
samlede projekt kan igangsættes inden for en overskuelig fremtid
Det anbefales derfor at Fonden Danmarks Rostadion genansøger støtte til projektet
opdelt i følgende tre delprojekter:
 Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rocenter
 Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Landskabsprojekt
og Gladsaxe Kommune genansøger om støtte til
 Danmarks Rostadion Bagsværd Sø, Rekreativt projekt”

Beslutningen fra Baggrundsgruppemødet
På baggrundsgruppemødet blev følgende besluttet efter en grundig debat:
”Næste baggrundsgruppemøde afholdes medio marts 21.
Der er enighed om, at der arbejdes videre med en samlet men sekventiel løsning.
Fase 1:
Består af selve rocenterbygningen og Gladsaxe Kommunes rekreative projekt.
Der udarbejdes til mødet medio marts inden for bevillingerne fra APM, forventet ny
bevilling fra LOA og de kommunale bevillinger p/l-fremskrevet:
 Nyt anlægsbudget for rocentret med høj risiko-/UFO-procent
 Ny tidsplan
 Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
 Ny risikolog
Budgettet opdeles således, at det fremgår, hvilke udgifter der vedrører Fonden, og
hvilke der vedrører Gladsaxes rekreative projekt (finansieret af Gladsaxe og
eventuelle eksterne midler).
Fase 2:
Der udarbejdes til mødet medio marts:





Nyt anlægsbudget for terræn/robaner
Ny tidsplan
Oversigt over nødvendige dispensationer og tilladelser
Ny risikolog

Udgangspunktet er ikke yderligere anlægsmidler fra kommunerne. Fase 2 baseres på
nye anlægsmidler fra fonde mv.”

Det videre arbejde
Der arbejdes på – i samarbejde med Rambøll, AART Architects, DFfR/FISA, DKF/ICF og
Gladsaxe Kommune - at tilvejebringe materialet til mødet i marts.
På bestyrelsesmødet d. 01.02.21 blev der endvidere nedsat et ”Baneudvalg”, som har til
opgave sammen med AART at sikre
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o Beskrivelse af det bedst mulige baneudlæg inden for de givne rammer
o Dialogen med og godkendelsen hos FISA
Fra bestyrelsen indgår Jakob Juul Christensen. Fra DFfR indgår Henning Bay Nielsen og
Conny Sørensen. Fra Fonden Klaus Nørskov.
Der arbejdes endvidere på de 3 nye ansøgninger til Lokale og Anlægsfonden. Disse sendes
ultimo februar 2021.
2. Orientering fra Brugerrådet
 De tre udvalg:
o Udvalg A: Rocentret,
 Orientering om møde mandag d. 21. december 2020
Finn og Christian orienterede om uenighed om fordeling af tid i
ergometerrum og styrketræning pga. corona og ønsket om yderligere
tider. Der arbejdes i god dialog på en løsning i Samarbejdsudvalget
(Team Danmark, DFfR og DKF). Grudlaget er den såkaldte
”Driftsaftale”, som beskriver fordelingen af anvendelsen af
”Træningslokalet”(oven på bådhallen), primært for Team Danmark
støttede atleter.
Rocentret har alene været åben for Team Danmark-atleter siden
december 2020 pga. diverse coronarestriktioner. Der undersøges, om der
efter 1. marts kan gives mulighed for, at også andre kan gives adgang til
bådhallen for at hente både.
DS40 melder senere ud herom.
o Udvalg B: Søen
Stand up paddling på robanerne er igen drøftet. Der rettes henvendelse fra
brugerrådet v/Kasper Haagensen til Gladsaxe Kommune, Miljøteamet om
regulering af brug af Bagsværd Sø.
o Udvalg C: Regattaer, herunder plan for regattaplan 2021
Regattaplan drøftet inkl. problemerne med den sene tilvejebringelse af
regattaplanen.
3. Orientering fra I/S Danmarks Rostadion
 Starthusene er bestilt og sat i produktion. Tilladelse af fiber er kommet. Godt
samarbejde med DS40.
4. Punkter til Fondens bestyrelsesmøde marts 2021






Status marts 2021
Budgetopfølgning 4. kvartal 2020
Regnskab 2020
Regattaplan 2021
Punkter fra Brugerrådet

Intet yderligere.
5. Evt.
Intet yderligere.
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