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Juleaften 2010 kollapsede Club Danmark Hallen i 
Valby. Dele af bygningen og den ene gavl gav efter 
under en massiv mængde sne. Sidenhen lå hallen i 
ruiner, mens der blev arbejdet med adskillige 
skitseforslag til en ombygning. 

Rekonstruktionen af den nye hal begyndte i 2016, 
og i dag - syv år efter kollapset - er 
multisportshallen genopstået under navnet 
Hafnia-Hallen. Christensen & Co Arkitekter 
og Rambøll står bag den nye opførelse, mens C.C. 
Contractor A/S har været hovedentreprenør på 
opgaven.

Byens Netværk kom på (kunst)-græs og mærkede 
fodboldfeberen i Hafnia-Hallen. Tag med på besøg 
i den stilrene multisportshal.  





”Det handler om lokalområdet, om de mennesker som kommer 
herude. Det her er ’fodboldland’, her er man fodboldspillere – det 
fik jeg at vide til et af vores borgermøder. Derfor har vi givet dem 
en multihal, en stor kunstgræsbane og tre små fodboldbaner samt 
udendørsfodboldbaner”, fortalte projektleder Michael Werin
Larsen fra Christensen & Co Arkitekter. 



”Den oprindelige Club Danmark Hallen blev opført i 
Valby i 1996. Den kollapsede på grund af store 
mængder snedynger på taget. Siden har hallen været 
en ruin, man tydeligt kunne se fra S-togsbanen. Da vi 
overtog projektet boede der hjemløse under hallens 
ødelagte tag,” fortalte Peter Lund Christensen, 
projektleder fra Rambøll.



Den røde farve markerer ’klubhuset’ – samlingspunktet 
for brugerne. Her er forskellige faciliteter som 
omklædningsrum, café, administrations- og mødelokaler. 



Løbebanen er netop 100 meter lang, så der er mulighed 
for at træne sin sprint – og samtidig sine bremseevner.  



Den stejle skråning skal med tiden blive til en klatrebane, 
men er allerede taget i brug til løbehjulstricks - et eksempel 
på, hvordan Hafnia-hallens brugere intuitiv indtager hallen.  



Motions- og styrkecenter, 
og indendørs multibane.  





Vi undersøger den indendørs fodboldbanes kunstgræs. 



Og sandet på de indendørs beachvolley-baner, som knaser som 
sne under fødderne. Det skyldes, at sandet er sprøjtet med en 
olie, som skal forhindre sand i luften. 



Vi sluttede besøget af med 
at se billeddokumentation 
for hele forløbet – fra den 
kollapsede Club Danmark 
Hal, gennem genopbyg-
ningen og opførelsen af 
Hafnia-Hallen.



Tak for i dag. 


