
Ny placering af AMC

Informationsmøde for borgere d. 18. november 2019



Program

• Baggrund for den politiske sag om ny placering af AMC

• AMC på Stadion
– Grøn kile

– Borgerinddragelse

– Grønne arealer

– Fodboldbaner

– Støj – Oplæg ved Gerhard Schlicker fra Sweco

• Mulighed for spørgsmål



Baggrund for sagen

Kommunalbestyrelsen vedtager, at der skal bygges boliger på 
Hyldagergrunden

For at få tilladelse til at bygge nye boliger, skal der støjdæmpes 
mod støj fra motorvejen i form af støjafskærmning med 
jordanlæg

Det er en forudsætning for placeringen af støjvolden, at 
AMC flyttes



Baggrund for sagen

10. april 2018 vedtog kommunalbestyrelsen følgende vedrørende 
AMC’s fremtid:

• at natur- og landskabsprojekt scenarie C vælges - Hyldagerparken 
uden et motorsportscenter

• at der arbejdes med nyt klubtilbud for Albertslund Motorsports 
Center, idet tilbuddet skal have samme pædagogiske værdi og der 
senere tages stilling til, hvad der skal ske med Albertslund 
Motorsports Center, når det ikke skal ligge i Hyldagerparken



Ny placering af AMC

Kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen undersøge mulige 
placeringer i kommunen, som er kommet frem til:

• Scenarie 1: Placering på den nordlige del af Stadion med klubhus og 
værksted samt baner til el-cross og el-kart

• Scenarie 2: Placering i et erhvervslokale, hvor kørsel foregår på 
baner i andre kommuner



Grøn kile

Den grønne kile er et stort 
område udlagt i Planlovens 
Fingerplan:

§18 ”Grøn kile skal friholdes for 
bebyggelse og anlæg til 
bymæssige fritidsformål” -  
herunder anlæg som AMC

Forhindrer placering af AMC i 
stort set alle kommunens 
ubebyggede områder



Scenarie 1: Stadion

Årsagerne til, at forvaltningen 
har valgt at indstille denne 
placering:

• Det er ikke i grøn kile

• Der er gode, eksisterende 
adgangsveje

• Af de mulige placeringer, 
giver denne mindst 
støjgener til naboer



Scenarie 1: Stadion

Projektet:

• Værksted og klubhus på ca. 
650 m2

• Baner til el-kart og el-cross 
ca. 14000 m2

• Parkeringsareal på AMC’s 
område

• Støjvold på 3-4 m. mellem 
baner og Stadion



Bekymringer ved placering på Stadion

• Vil borgerne blive hørt?

• Stadions fremtid

• Støj



Borgerinddragelse

Begge placeringer kræver en ny lokalplan og kommuneplantillæg. I 
begge processer er der flere lovmæssige høringer:

1. Debatoplæg: Indkaldelse af ideer og forslag til 
kommunplantillæg

2. Udkast til kommuneplantillæg og ny lokalplan skal i offentlig 
høring inden det godkendes politisk



Et grønt område

Det er muligt at indrette begge typer baner med et 
grønt landskabeligt udtryk.

CrossbaneGokartbane



Fodboldbaner

Forvaltningen har 
undersøgt muligheden 
for at omlægge de 
eksisterende arealer:

• Samme antal 11-
mandsbaner

• Omlægning af 
eksisterende sti

• Mulighed for at åbne 
det sydligste 
baneareal op mod 
Stadion

Antal baner er det samme som før



Støj

Oplæg ved Gerhard Schlicker fra Sweco


