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Til GLADSAXE KOMMUNE 
 
Att: IS Rostadion Danmark oa 
 
           20.12.2011 
 
Vedr.: Bagsværd Sø 
 
Dansk Forening for Rosports (DFfR) bemærkninger til rapport for Danmarks Rostadion, forundersøgelser 
for opgradering af rofaciliteterne på Bagsværd Sø, modtaget i december 2011.        
 
DFfR har modtaget tre eksemplarer af ovennævnte rapport, som nu giver DFfR mulighed for at se den 
sammenhængende afrapportering af det projektarbejde, som deltagere i projektets styregruppe undervejs 
ved 3 møder har fået forelagt hovedlinjerne af. 
 
DFfR har ikke haft mulighed for en dyberegående, detaljeret gennemgang af rapporten, men på en række 
punkter kan vi allerede nu på dette tidspunkt konstatere, at den rummer løsningsforslag for interesser af 
vital karakter for DFfR. Disse løsningsforslag ser vi frem til en nærmere drøftelse af snarest muligt og in-
den der træffes videre beslutninger om anlæggets fremtid. 
 
DFfR skal fremhæve, at vore bemærkninger retter sig både imod det banedesign og det bygningsanlæg, 
som den nye rapport foreslår. Hovedvægten af vores indsigelser rettes imod det foreslåede banedesign. 
Vi ønsker også en prioritering der koncentrerer sig om baneanlæggets fornyelse. 
 
DFfR har tilsluttet sig DIF’s kodeks som Grønt Forbund, ligesom det internationale roforbund (FISA) har 
tilsluttet sig WWF – Partners For Clean Water for at beskytte vandmiljø, natur og dyreliv. 
 
DFfR har derfor ingen interesse i en renovering af Bagsværd Sø, der forringer naturværdier og levesteder 
for dyr.  
 
DFfR ønsker også at fastholde og udvikle det romiljø, der i mange år har samlet bredde og elite i et af 
Danmarks mest frugtbare og succesrige idrætsmiljøer – målt i antallet af internationale medaljer og idræts-
lige succeshistorier. 
 
DFfR havde forventet, at Visionsplanen skulle vurderes sammen med evt. alternativer, i det arbejde der nu 
er afrapporteret. 
 
DFfR rejser følgende spørgsmål af vi tal  betydning for rapportens videre behandl ing: 
 
1) Fredning og natur 
Dansk Forening for Rosport har i sine initiativer for banens udvikling på Bagsværd Sø lagt vægt på en 
afbalancerede udvikling af faciliteter for rosport og naturinteresser. DFfR’s kontakter til vort internationale 
forbund FISA i forbindelse med arbejdet med Visionsplanen har ligeledes understreget vigtigheden af 
dette. Vi undrer os over, at der ikke er taget hensyn til denne balance. Hvorfor er det ikke medtaget som 
rapportens præmis? 
 
Vi undrer os over, at der nu skal realitetsdrøftes et forslag, som forudsætter endog meget omfattende di-
spensationer fra konkret regulerede forhold i fredningsplanen. 
 
Er det overvejet, at det er fredningsrejserens (DN) mærkesager, der skal dispenseres fra med stærkt for-
øgede afgravninger i naturlige bredder, forøget afgravning af uforstyrrede glaciale lag, inddragelse af jom-
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fruelig skov, opfyldninger i søen, ligesom tribuneanlægget synes at blive netop det eksempel på en ’beton-
tribune’, som DN i sagens opstart gentagne gange påstod at rosporten ønskede – og som vi klart afviste?  
 
En bæredygtig naturmæssig balance fremgår af Visionsplanen og omfatter både bane og bygningsanlæg.  
 
2) Banedesign og l inieføring 
Vi undrer os over rapportens ensidige valg af linieføring for robanen. Kan det gøres anderledes? Det er 
vores klare opfattelse, at dette skulle have være undersøgt. 
 
Er det overvejet, om banens drejning kan ske i startområdet, så den voldsomme og meget omfattende 
udgravning af skovområdet i målområdet kan minimeres? 
 
Er det en særlig præmis for rapportens udarbejdelse, at Visionsplanens baneplacering, som naturmæssig 
er langt mere skånsom, ikke er medtaget i rapporten? 
 
3) Landanlæg ved målområdet 
Er det overvejet om rapportens forslag til konstruktion af tribune teknisk er mulig og i det hele taget natur-
forskønnende? 
 
Er det overvejet om det foreslåede tribuneanlæg er udformet i overensstemmelse med fredningsforslagets 
klart formulerede ønsker om et grønt anlæg?   
 
Ombygningen i forslaget bygger på meget stejle tribuner, som kun kan udføres rent teknisk med omfat-
tende betonkonstruktioner, der skal understøtte den viste terrassering. Hvordan vil beton fremtræde i natu-
ren? Skal den males grøn som vist på visualiseringerne?  
 
Og hvis ikke der anvendes beton til at støtte de stejle skråninger – er det så overvejet hvordan man vil 
sikre sig mod jord og mudderskred ved kraftige regnsskyl, som alle meterologer og klimaeksperter forven-
ter mere af? 
 
Vi vurderer, at de stejle tribuner og den nye ø til opfyldninger ligger meget tæt på banen. Det kan have 
indflydelse på vindforhold på banen. Har man overvejet det? Er det forelagt FISA? 
 
Det omtales ikke i rapporten, men vi forudser, at den sidste del af banen vindmæssigt vil komme til at 
fremstå som en ’kanalbane’, hvor rosporten er bekendt med, at nærliggende højdedrag og høje skovbryn 
kan skabe uens læ- og bølgeforhold på banerne. Dette forhold, som kan betyde ulige konkurrenceforhold 
fx ved kraftige vinde fra sydvest, må nærmere afklares, inden det endelige baneanlæg fastlægges. 
 
Stejlheden af tribunen fremgår af en snittegning i rapporten. Der er tilsyneladende en faktuel fejl. Snitteg-
ningen, der definerer bredden på tribunen og dermed de nødvendige indgreb i skoven, ikke er i overens-
stemmelse med teksten og ej heller visualiseringerne, som lader tribuneanlæggets betonforkanter fremstå 
grønne. 
 
4) Søoprensning og dybdeforbedring 
Vi undrer os over den omfattende udgravning. Er det nødvendigt? Er der foretaget tilstrækkelige vurderin-
ger af søens bundforhold?  
 
Er der tale om fast bund eller er der tale om meget vandig mudderbund, hvor udgravning kun er påkrævet 
svarende til banens sidste del?  
 
Er det afklaret ved prissætningen?    
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I vor egen dialog med FISA, har DFfR fået et klart og operationelt svar på behov for udgravning, som efter 
vores opfattelse på afgørende vis kan påvirke udgifts- og realiseringsniveauet for den nødvendige uddyb-
ning mv. 
 
5) Andre anlæg 
Vedr. flydende tribune på nordsiden af den sidste del af baneområdet; er sikkerhedsmæssige og fred-
ningsmæssige forhold overvejet? Hvor skal den placeres på Bagsværd Sø, når den ikke er i brug?  
 
Er det overvejet hvorvidt en flydende tribune med den viste størrelse og beliggende meget tæt på banen 
rummer centrale problemer for bølgereflektioner, som også vil påvirke de lige konkurrenceforhold i den 
sidste del af opløbsstrækningen? Har dette været forelagt FISA? 
 
Er der overvejet en hensigtsmæssig sammenhæng mellem klargøringsarealer og opbevaringsarealer ved 
bådpladsen? De viste broplaceringer vil blive vanskelige at bruge for rosportens lange både.  
 
Vedr. deponeringsøen der foreslås imellem målområdet og bådpladsen. DFfR lægger meget vægt på, at 
der fortsat kan disponeres over de eksisterende, store græsarealer, der inddrages til ekstra bådpladser 
med interimsbroer direkte ved søen ved meget store roarrangementer. De nuværende græsarealer synes 
nu at skulle inddrages til erstatningsskov. 
 
6) Eksisterende bygninger 
Hvordan er tilstanden af bygninger vurderet som grundlag for anbefalingen af at gennemføre et nybygge-
ri? Er bygningsejeren Københavns Kommunes gennemførte og planlagte renoveringer medtaget i denne 
vurdering? Har man i projektforløbet kontaktet driftsorganisationen DS40 om bygningernes driftsmæssige 
anvendelighed i det daglige?  
 
Det er DFfR’s opfattelse at de eksisterende bygninger har en restlevetid, som understøtter den for DFfR 
så vigtige prioritering – at det er banefornyelsen, der er central at få gennemført som 1. prioritet. 
 
Konklusion 
 
DFfR ser med stor bekymring rapporten som grundlag for den videre fremdrift i rostadions fornyelse. 
 
DFfR undrer sig over, hvorfor rapporten ikke har medtaget Visionsplanen i sit arbejde og indarbejdet ro-
sportens ønske om et afbalanceret forhold mellem natur og rosport. 
 
DFfR imødeser en langvarig og resultatusikker diskussion af fredningsinteresserne, som ikke alene omfat-
ter de lokale interessentgrupper, men også den statslige ejendom i målområdet.  
 
DFfR ser det som særdeles uheldigt, at der så kort tid efter det offentlige møde Natur- og Miljøklagenæv-
net afholdt på Regattapavillonen om fredningsforslaget, uanset de kun positive reaktioner fra parterne bag 
fornyelsen af Danmarks Rostadion, nu på afgørende punkter ønskes omfattende dispensationer i forhold 
til fredningsforslaget. 
 
Mvh 

 
Henning Bay Nielsen, formand DFfR 


