
Informationsmøde om konsekvenser 
af boliger på stadion

Lyngby stadion



Hvilke konsekvenser ser vi det får at bygge 

boligblokke i et rekreativt område til sport og 

idræt? 



Konsekvenser:

• Der er ikke lovgrundlag for at 
fastholde studieboliger til studerende

• Mere trafik, parkering og støj

• Det grønne og det bevaringsværdige 
lider overlast

• Muligheden for fremtidig udvikling af 
idrætsbyen til idræt går tabt





Dagsorden

• Kommunens rammer for studieboliger på stadion

• Hvorfor sælge stadion og bygge boliger?

• Konsekvenser af boligbyggeriet

– Nedrivning af Lundtoftevej 51?

– Parkering og biltrafik

– Forurening og støj

– Sikkerhed

• En alternativ fremtid for Idrætsbyen?



Kommunens rammer: Hvor skal der bygges?





• Boligbyggeri op til 4 etager (op til 16 meter)

12,5 meter etagehøjde
1 meter teknik
2,5 meter værn til tagterrasser

Syd

Nord



Syd

Nord







Hvorfor sælge og bygge?
• Studieboliger, for/imod
• Stadiondrift
• Hvorfor blande det 

sammen?



Lyskryds og nedrivning af Lundtoftevej 51

Konsekvenser:



Parkering, 
beboere/brugere

Forurening og støj

Konsekvenser



Udvalget anbefaler, at der arbejdes 
videre med en kombination af 
model 7 og model 11 i forhold til 
de kommende trafikale løsninger, 
herunder ift. følgende 
fokuspunkter:
Vej C (model 7) skal sikre, at bløde 
trafikanter så vidt muligt adskilles 
fra biltrafikken enten ved egne 
stiforbindelser eller ved 
etableringen af cykelstier og 
fortove.
Vej B1 (model 7) skal sikre, at 
oversigtforholdene ved ind- og 
udkørsel til Sorgenfrigårdsvej
forbedres.
Vej B2 (model 11) bruges kun i 
særlige tilfælde til bebyggelsen i 
nord. Trafikken til stadion søges 
holdt på østsiden heraf.
Oversigtforholdene ved ind- og 
udkørsel ved Lundtoftevej skal 
forbedres.
Venstresvingsbane Lundtoftevej H 
(model 11) skal etableres.
Der tages så vidt muligt hensyn til 
eksisterende bebyggelser.
Der sigtes mod at flytte 
busholdepladsen på Lundtoftevej 
ved stadion til en mere 
hensigtsmæssig placering.





60 P

113 P





Støj og luftforurening



Uddrag fra referat fra Byplanudvalgsmøde 
d. 6. november 2019

”Udviklingen vil dog forventeligt betyde en intensiveret 
brug af arealerne i Idrætsbyen.
Kommunen stiller i dag efter mulighederne lokaler i 
klubhuset til rådighed for frivillige foreninger. Et frasalg af 
opvisningsstadion og klubhuset vil derfor påvirke 
kommunens mulighed for i tilsvarende omfang at stille 
lokaler m.v. til rådighed for foreningerne. Tilsvarende har 
kommunen driftsplads i tilknytning til opvisningsstadion. 
Hvis der i forbindelse med etablering af ny driftsplads 
andetsteds i Idrætsbyen inddrages arealer, hvor der i dag 
er foreningsaktivitet, vil dette få konsekvenser for 
foreningerne”
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Alternativer

• Anden placering af boligerne

• Idrætsbyen bevares og udvikles til idræt og 
idrætsrelaterede funktioner





KU:BE - kultur- og bevægelseshus



• Fysioterapeut 

• Kiropraktor

• Diætist

• Pilates

• Funktionel træning

• Varmtvandsbassin

• Idrætsakademi

• Fitness

• Osv.



I stedet for parkering fx en skøjtebane



Eller en svævebane til børn – eller en cykellegeplads …



Eller en naturlegeplads …



Eller en crossfit-bane…







Tak for i aften!


