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GLADSAXE KOMMUNE 

Byplanafdelingen 
NOTAT 

Sammenfattende redegørelse 
Dato: 22. april 2015 

Af: Anders Christiansen 

 

 

Baggrund 

I/S Danmarks Rostadion og Børne- og Kulturforvaltningen ønsker en opgradering af 
Bagsværd Rostadion, så det fremover kan fungere som en national træningsfacilitet i 
verdensklasse. Samtidig er det hensigten af styrke de naturmæssige og rekreative 
værdier i området. 
 
Projektet medfører blandt andet udretning og forlængelse af robanerne, afgravning 
på land i målområdet, fjernelse af slam i målområdet og fjernelse af startanlæg i 
startområdet. Desuden indgår en omfattende renovering/nybygning af Rostadions 
bygninger på Skovallèen 40-42. 
 
Projektet er VVM-pligtigt, og der er derfor udarbejdet en VVM redegørelse, som har 
været i offentlig høring i perioden 27.01.2015 – 24.03.2015. 
 
 
Indholdet af afgørelsen 
 
Gladsaxe Kommune træffer afgørelse om endelig vedtagelse af VVM redegørelsen 
på baggrund af de høringssvar, der er kommet i offentlighedsperioden.  
 
Med en vedtagelse af VVM redegørelsen vil I/S Danmarks Rostadion kunne gennem-
føre det ønskede projekt i overensstemmelse med VVM redegørelsen.  
 
En gennemførelse af projektet forudsætter desuden, at der opnås nødvendige tilla-
delser fra øvrige myndigheder, herunder miljøgodkendelse, udledningstilladelse, 
byggetilladelse, dispensation fra naturfredning og myndighedsbehandling i henhold til 
naturbeskyttelsesloven. 
 
 
Vilkår knyttet til afgørelsen 
 

Der må ske en opgradering af Rostadion på Bagsværd Sø, under forudsætning af at 
anlægget etableres i overensstemmelse med VVM-redegørelsen af 12.11.2014. 

Der er ikke stillet yderligere vilkår for gennemførelse af projektet.  
 
 
Afværgeforanstaltninger og overvågning 
 
Gladsaxe Kommune vurderer, at der ikke er behov for skærpede tiltag vedrørende 
afværgeforanstaltninger og overvågning end, hvad der er beskrevet i VVM-
redegørelsen. 
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En del af høringssvarene indeholder konkrete forslag, som med fordel vil kunne ta-
ges op i forbindelse med en revideret plejeplan for området.  
 
 
Offentlig høring 
 
VVM redegørelsen har været i offentlig høring i perioden 27.01.2015 – 24.03.2015.  
Høringen har resulteret i følgende tilkendegivelser: 
 
1. Biodiversitetsgruppen v/ Jesper Larsen 
2. Bagsværd Roklub v/ Søren Kehr og Mikael Espersen 
3. Friluftsrådet v/ Gunnar Brüsch 
4. DOF v/ Knud Flensted  
5. Mette Marie Ladegaard, Ved Dammen 7 
6. Anna-Marie Frederiksen, Bagsværdvaj 197 A 
7. Gert Johansen, gert.johansen@oncable.dk 
8. Pernille Thomsen, pernillefys@gmail.com 
9. John Damm Sørensen, Stenkrogen 6 
 
Tilkendegivelserne omhandler følgende emner: 
 
A. Afgravning i målområdet og rydning af skov  
B. Sikring af levevilkår for dyr og planteliv 
C. Bredden af fribanen til tilbageroning 
D. Andre emner 
 
 
A. Afgravning i målområdet og rydning af skov 
Fem af de indsendte høringssvar (1, 3, 4, 6 og 7) beskæftiger sig med målområdet 
og den afgravning og rydning af skov, som vil skulle finde sted. Afgravningen beteg-
nes som ’voldsom’ og der udtrykkes bekymring for, om der vil blive fældet mere skov 
end nødvendigt. Til gengæld får kommunen ros for at markere tydeligt i terrænet, 
hvor de foreslåede ændringer vil finde sted. 
 
Kommentar: 
Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at den skitserede landskabsbearbejdning 
for målområdet er realistisk i forhold til projektets detaljeringsgrad. Med VVM redegø-
relsens beskrivelse, er der fastlagt en ramme for omfanget af de terrænmæssige 
ændringer i landskabet og skoven. Når anlægget skal realiseres, vil der blive foreta-
get mere nøjagtige opmålinger, som vil danne grundlag for den endelige projektering.  
 
 
B. Sikring af levevilkår for dyr og planteliv 
To høringssvar (1 og 4) handler om at sikre tilstrækkeligt gode vilkår for dyr og plan-
teliv, både i forbindelse med anlægsarbejder og på lang sigt, når anlægget står fær-
digt. Det fremhæves, at landsvaler kan være sårbare over for hvilket tidspunkt på 
året, en ombygning af Rocentret vil ske. Der udtrykkes bekymring for om skovfæld-
ning vil påvirke flagermusens levesteder. Nye brinker bør udformes under hensynta-
gen til ænder, gæs og svaner. En særlig forekomst af krydderplanten ’kommen’ bør 
sikres mod at forsvinde efter afgravningen ved målområdet. 
 
Kommentar: 
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Det er By- og Miljøforvaltningens vurdering, at de nævnte bemærkninger er relevante 
i forhold til den kommende realisering af projektet. Der er dog efter forvaltningens 
vurdering ikke tale om, at naturværdier eller arters levevilkår vil være truet uden, at 
der stilles særlige betingelser, som ikke allerede er anført i VVM redegørelsen. Når 
projektets enkelte dele skal realiseres, vil de nævnte forhold blive videreformidlet til 
den ansvarlige bygeherre.  
 
 
C. Bredden af fribanen til tilbageroning 
I et af høringssvarene (2) anføres det, at banebredden til tilbageroning fra målstregen 
er tegnet så smal, at det vil give anledning til kø og uhensigtsmæssig ventetid både i 
hverdagen og i forbindelse med regattaer.  
 
Kommentar: 
Robanernes placering og udformning beror på en afvejning af hensynet til naturom-
givelserne og roernes behov.  Det er By- og Miljøforvaltningens opfattelse, at I/S 
Danmarks Rostadion har vurderet, at den valgte banebredde vil være tilstrækkelig til 
at kunne opfylde det ønskede behov for en smidig afvikling af bådtrafikken.  
 
 
D. Andre emner 
I to af høringssvarene (1 og 4) gives der udtryk for det positive i, at dommertårnene 
fremover vil kunne anvendes til udsigtstårne. Der udtrykkes bekymring for øget re-
klamering og skiltning efter en opgradering af Rostadion. Støjende kompressorer og 
natbelysning bør undgås. Et høringssvar (5) omhandler parkeringsarealerne, som 
skæmmes af trailere og synes utilstrækkelige. Et andet høringssvar (6) betvivler at 
afvanding af sediment fra søbunden kan håndteres. To høringssvar (4 og 8) foreslår, 
at der gøres en indsats for at vandkvaliteten i Bagsværd Sø forbedres til badevands-
kvalitet. I et af høringssvarene (9) kritiseres VVM redegørelsen for ikke i tilstrækkelig 
grad at have undersøgt alternative placeringer som eksempelvis en udgravet sø i 
Herning Kommune eller en nedlagt grusgrav i hovedstadsområdet. 
 
Kommentar: 
Efter By- og Miljøforvaltningens vurdering, beskriver VVM redegørelsen i tilstrækkelig 
grad hvilke gener, der kan forventes i form af støj, lys, lugt, trafik mv. Det er forvalt-
ningen vurdering, at der ikke er behov for at stille yderligere betingelser på disse om-
råder, end hvad der er anført i VVM redegørelsen. VVM redegørelsen indeholder ik-
ke forslag til alternative placeringer uden for Bagsværd Sø, da opgraderingen skal 
betragtes som en udvidelse af et lovligt bestående anlæg.  
 
 
 

 

 


