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1. RESUMÉ 

Siden 2005 har Aarhus Kommune ydet tilskud til etablering af seks foreningsejede kunstgræsbaner 

samt truffet beslutning om etablering af yderligere tre kunstgræsbaner i kommunen. På den 

baggrund har kommunen bedt Epinion, Pluss Leadership og Orbicon om at gennemføre en 

evaluering, der opsamler de hidtidige erfaringer og giver anbefalinger til den fremtidige strategi i 

forhold til etablering af kunstgræsbaner. 

Evalueringen har til formål at besvare tre overordnede spørgsmål, nemlig:  

 Er de strategiske mål for etablering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

opfyldt? 

 Hvad er konsekvenserne og betydningen af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus 

Kommune for omgivelserne? 

 Hvilke anbefalinger kan man give i forhold til etablering og drift af evt. yderligere 

kunstgræsbaner i Aarhus Kommune? 

De strategiske mål med etableringen af de eksisterende kunstgræsbaner er: 

1. At kunstgræsbanerne placeres, så børn og unge i videst mulige omfang får baner i deres 

nærområde. 

2. At kunstgræsbanerne anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring af 

boldbanesituationen generelt. 

3. At understøtte udviklingen af attraktive faciliteter med stor efterspørgsel. 

4. At medvirke til at fremme fodboldsporten i Aarhus Kommune. 

5. At kunstgræsbanerne er tilgængelige for alle klubber. 

Disse mål må alle i et vist omfang siges at være opfyldt. Der er tale om mål, der kan være opfyldt i 

større eller mindre grad. Banerne opfattes som attraktive af brugerne og der er en stor efterspørgsel 

efter dem. Det gælder i særdeleshed i tidsrummet kl. 16-22. Banerne anvendes i høj grad af børn og 

unge (dvs. spillere under 25 år) og mange af foreningerne har iværksat forskellige initiativer, der kan 

medvirke til at fremme børn og unges adgang til og anvendelse af kunstgræsbanerne. Der er ikke 

belæg for, at kunstgræsbanerne medfører flere fodboldspillere, men de eksisterende medlemmer 

spiller flere timer om året, når der er kunstgræsbaner. Banerne er tilgængelige for alle klubber, 

selvom det i praksis kan være vanskeligt for de foreninger, der ikke selv ejer en kunstgræsbane, at 

leje en på de mest populære tidspunkter. 
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Både foreninger, der ejer en kunstgræsbane, og foreninger, der lejer dem, er tilfredse med 

kunstgræsbanerne. Kunstgræsbanerne giver mere aktivitet og bedre baner. Samtidig medfører 

etableringen af en kunstgræsbane dog højere kontingenter og kræver rigtig mange (frivillige) 

ressourcer i foreningerne, især i forbindelse med etableringen. 

Ved flere af de eksisterende kunstgræsbaner har der været sager i forhold til nabogener, men i de 

fleste tilfælde er disse afhjulpet ved hjælp af tekniske ændringer og dialog mellem foreninger og 

naboer. Særligt i et enkelt tilfælde er der fortsat betydelige uoverensstemmelser mellem ejerne af 

kunstgræsbanen og de nærmeste naboer. Derudover oplever mange kunstgræsbanerne som en 

gevinst for lokalsamfundet, da de kan være med til at styrke det lokale sammenhold og give mere liv 

i klubberne ved at udvide spillemulighederne til hele året og i mange timer hver dag og aften.  

Generelt opleves samarbejdet mellem foreningerne og kommunen som velfungerende, selvom flere 

foreninger efterspørger mere støtte og rådgivning fra kommunens side i forbindelse med 

etableringen af banen og et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen, så indsatsen 

fokuseres overfor klubberne. Det foreslås blandt andet, at kommunen opretter en ”one-stop-shop” 

for foreninger, der vil etablere en kunstgræsbane, stiller specialister eller en særlig kontaktperson til 

rådighed, etablerer en erfa-gruppe for nuværende og kommende baneejere samt eventuelt 

udarbejder en tjekliste over forhold, man som kommende baneejer skal være opmærksom på i 

etableringsfasen. 

Med enkelte undtagelser er der kun et begrænset samarbejde mellem foreningerne og de lokale 

skoler og institutioner. Samtidig kan Folkeskolereformen medføre øget behov og efterspørgsel fra 

skolernes side på arealer til idræt og bevægelse, herunder eventuelt kunstgræsbaner. Der er derfor 

et væsentligt potentiale – både for idrætsforeningerne og skolerne - i at øge skolers og andre 

institutioners brug af banerne i dagtimerne, hvor de ofte står tomme. 

Der findes ikke ét objektivt mål for, hvor mange kunstgræsbaner, der er behov for, men vurderet ud 

fra dels den nuværende store efterspørgsel efter banerne – særligt om eftermiddagen og aftenen – 

og dels ud fra antallet af indbyggere og organiserede fodboldspillere pr. kunstgræsbane, vurderes 

behovet for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune ikke at være dækket for nuværende. 
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2. INDLEDNING 

I 2005 vedtog byrådet i Aarhus Kommune at give tilskud til delvis finansiering af to foreningsejede 

kunstgræsbaner hos henholdsvis Idrætshøjskolen og AGF. I 2011 og 2012 blev der etableret 

yderligere fire foreningsejede kunstgræsbaner med kommunalt tilskud til VRI, IF Lyseng, tst og 

Aarhus Fremad. I forbindelse med vedtagelsen af kommunens budget for 2014 blev der desuden 

bevilget tilskud til yderligere to kunstgræsbaner. Det er besluttet at disse baner skal placeres hos 

henholdsvis BMI og HEI. Endelig besluttede Magistraten på et møde den 9. december 2013, at der 

skal etableres en kunstgræsbane i forbindelse med Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj, fordi 

der skal anlægges to nye veje, der hvor den eksisterende græsbane i Gellerupparken ligger. 

I Aarhus Kommune har man således gjort sig erfaringer med etablering og drift af kunstgræsbaner 

gennem otte år og man vil med anlæggelsen af de tre kommende baner nå op på ni kunstgræsbaner 

med kommunalt tilskud i kommunen.1 Aarhus Kommune har på den baggrund bedt Epinion, Pluss 

Leadership og Orbicon om at gennemføre en evaluering, der opsamler de hidtidige erfaringer og 

giver anbefalinger til den fremtidige strategi i forhold til etablering af kunstgræsbaner. 

 BAGGRUND 2.1

Det fremgår af Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik for 2009-2012, at: 

”Århus Kommune, med udgangspunkt i nuværende antal brugere og den 

belastning, der er i dag på eksisterende boldbaner, mangler fodboldbaner.” 

Dette bekræftes af en opgørelse foretaget af DBU Jylland i forbindelse med kåringen af ”Årets Jyske 

Fodboldkommune 2013”, hvoraf det fremgår, at Aarhus er den jyske kommune, der har næstfærrest 

fodboldbaner (græs) pr. indbygger.2 

Dette faktum kombineret med målsætningen om, at kommunen skal tilbyde gode og attraktive 

idrætsfaciliteter til en bred vifte af formål med en god dækning og en høj udnyttelsesgrad3, har 

                                                           

 

 

1
 Ejerskab, driftsansvar mv. for den kommende bane i Gellerup er ikke endeligt afklaret. 

2 http://www.dbujylland.dk/Temaer/Aarets_fodboldkommune.aspx 
3
 Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik 2013-2016: ”Forpligtende fællesskaber – et fælles ansvar”. 
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været blandt de væsentligste argumenter for, at Aarhus Kommune siden 2005 har givet tilskud til i 

alt ni foreningsejede kunstgræsbaner. Især i de tættere beboede dele af Aarhus Kommune og i 

tilknytning til eksisterende baner er det vanskeligt og dyrt at finde arealer, hvor der kan anlægges 

nye fodboldbaner. I stedet kan kapaciteten udvides ved at omlægge eksisterende grus- eller 

græsbaner til kunstgræs, fordi kunstgræsbaner kan anvendes hele året (græsbaner må kun anvendes 

i sommerhalvåret og grusbaner anvendes primært om vinteren) og i mange flere timer om ugen end 

en græsbane uden at tage skade. Kunstgræsbaner kan med andre ord sikre en mere intensiv 

arealudnyttelse end både grus- og græsbaner. 

De formelle mål med etableringen af de eksisterende kunstgræsbaner er: 

1. At kunstgræsbanerne placeres, så børn og unge i videst mulige omfang får baner i deres 

nærområde. 

2. At kunstgræsbanerne anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring 

af boldbanesituationen generelt. 

3. At understøtte udviklingen af attraktive faciliteter med stor efterspørgsel. 

4. At medvirke til at fremme fodboldsporten i Aarhus Kommune. 

5. At kunstgræsbanerne er tilgængelige for alle klubber. 

Disse mål drøftes nærmere i afsnit 3. 

I modsætning til langt størstedelen af græsbanerne, der er kommunalt ejede, ejes og drives 

samtlige kunstgræsbaner i Aarhus Kommune af foreninger.4 Kommunens rolle består 

hovedsagligt i, at den yder et anlægstilskud på typisk godt og vel 3 mio. kroner samt et årligt 

driftstilskud på 50.000 kroner til hver bane. Der indgås en tilskudsaftale mellem kommunen og 

den forening, der ejer banen, samt en (gratis) areallejeaftale i de tilfælde, hvor banen ligger på 

et kommunalt areal. Foreningen ejer banen og bærer i den forbindelse det fulde ansvar for 

banen og de tilhørende faciliteter og afholder alle udgifter til drift og vedligeholdelse. 

Lejeindtægter tilfalder ligeledes foreningen. 

  

                                                           

 

 

4
 Kunstgræsbanen ved Idrætshøjskolen ejes/drives af skolen. Kunstgræsbanen i Tilst drives af idrætsforeningen 

tst i samarbejde med DBU Jylland Fodboldcenter og Langkær Gymnasium og HF. 
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De seks eksisterende og de tre planlagte kunstgræsbaner fremgår af nedenstående tabel: 

Forening/ejer Placering Ibrugtagning 

Idrætshøjskolen Vejlby Centervej, Risskov 2005 

AGF Fredensvang, Terp Skovvej, Viby 20055 

VRI Ved Bellevuehallerne, Vestre Strandallé, Risskov 2011 

IF Lyseng Lysengvej, Højbjerg 2012 

tst Ved Tilst Skole, Tåstumvænget, Tilst 2012 

Aarhus Fremad Riisvang Stadion, Hans Egedes Vej, Aarhus N 2012 

BMI Egelund Idrætscenter, Bredgade, Malling 2014 (forventet) 

HEI Skæring Skolevej, Egå 2014 (forventet) 

Gellerup (ACFC) Mellem Gellerupbadet og FU-klubberne  

 

 

 EVALUERINGENS FORMÅL OG OPBYGNING 2.2

Evalueringens formål er dels at samle op på de hidtidige erfaringer med etablering og drift af 

kunstgræsbaner i Aarhus Kommune og dels skabe et videns- og beslutningsgrundlag for 

forvaltningen, foreninger og andre aktører involveret i etablering af fremtidige kunstgræsbaner.  

Der er tale om en ”360 graders evaluering”, der skal følge op på kunstgræsbanernes betydning for 

alle, der er påvirket af dem. Det gælder spillere og frivillige i idrætsforeningerne – både foreninger, 

der ejer eller lejer en kunstgræsbane, og foreninger, der anvender de kommunale baner – borgere, 

institutioner mv. i kunstgræsbanernes lokalområder, interesseorganisationer og forskellige 

forvaltninger i Aarhus Kommune. 

Evalueringen besvarer tre overordnede spørgsmål, der samtidig er styrende for evalueringens 

opbygning:  

 I afsnit 3 besvares spørgsmålet: Er de strategiske mål for etablering af foreningsejede 

kunstgræsbaner i Aarhus Kommune opfyldt? 

 I afsnit 4 besvares spørgsmålet: Hvad er konsekvenserne og betydningen af foreningsejede 

kunstgræsbaner i Aarhus Kommune for omgivelserne? 

                                                           

 

 

5
 AGF har i 2014 fået lagt ny belægning på kunstgræsbanen. 
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 Afsnit 5 indeholder anbefalinger vedr. etablering og drift af evt. yderligere kunstgræsbaner i 

Aarhus Kommune 
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3. MÅLOPFYLDELSE 

I den første del af evalueringen vurderes, i hvilket omfang de strategiske mål for kunstgræsbanerne 

er opfyldt, og hvad der gøres for at opfylde dem.  

Kommunens mål med etableringen af kunstgræsbanerne fremgår af bl.a. byrådsindstillingerne i 

forbindelse med beslutningerne om at yde tilskud til de eksisterende kunstgræsbaner, forlig om 

kvalitetsfondsmidler ”Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed samt Sports- og 

fritidspolitikken. Der er imidlertid ikke tale om klare, operationelle mål med bestemte 

succeskriterier, men om mere strategiske mål, der kan vurderes subjektivt.  

De strategiske mål med etableringen af kunstgræsbanerne er: 

1. At kunstgræsbanerne placeres, så børn og unge i videst mulige omfang får baner i deres 

nærområde. 

2. At kunstgræsbanerne anvendes optimalt året rundt og dermed bidrager til en forbedring af 

boldbanesituationen generelt. 

3. At understøtte udviklingen af attraktive faciliteter med stor efterspørgsel. 

4. At medvirke til at fremme fodboldsporten i Aarhus Kommune. 

5. At kunstgræsbanerne er tilgængelige for alle klubber. 

Derudover peger forskellige kilder på en række øvrige ”sideformål”, fx at styrke mulighederne for 

motion og dermed virke sundhedsfremmende, at medvirke til at flest mulige børn og unge har sunde 

fritidsinteresser, så man undgår sociale problemer, samt at styrke samarbejdet mellem 

idrætsforeningerne. Sådanne ”sideformål” vil ikke blive vurderet i dette afsnit, men blive drøftet 

som mulige konsekvenser for foreninger og omgivelser i afsnit 4. 

 

 KUNSTGRÆSBANERNE SKAL VÆRE FOR BØRN 3.1

OG UNGE 

Ved placeringen af nye kunstgræsbaner forsøger Aarhus Kommune at tilgodese, at flest mulige børn 

og unge får en kunstgræsbane i deres nærområde. Dette sker ved at sikre en geografisk spredning af 

banerne. I afsnit 4 (kommer senere) undersøges, hvor i kommunen, der i dag er flest børn og unge, 

der har langt til nærmeste kunstgræsbane. 

Samtidig fremgår det af aftalerne mellem kommunen og de enkelte foreninger omkring tilskud til 

etablering af en kunstgræsbane, at ”Børn og unge skal ved tildelingen af spilletid prioriteres højest i 

overensstemmelse med folkeoplysningslovens tildelingsprincipper.” Derfor er det også relevant at se 

http://www.pluss.dk/
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på, hvad foreningerne gør for, at banerne bliver anvendt af børn og unge. Ifølge DBU viser erfaringer 

fra Norge, at brugen af kunstgræsbaner har medført at fastholdelsen af de unge spillere er steget 

markant. Hvis tendensen kan overføres til Danmark, er det en vægtig grund til at tilgodese netop 

børn og unges brug af kunstgræsbanerne.  

Foreningerne har ikke præcise opgørelser over aldersfordelingen blandt de spillere/hold, der 

anvender kunstgræsbanerne. Det hænger dels sammen med, at banerne ofte benyttes samtidigt af 

spillere på tværs af alderskategorier, og dels at det ved ekstern udlejning ikke registreres, om der er 

tale om ungdoms- eller seniorhold. En vurdering af, hvor stor en del af tiden kunstgræsbanerne 

anvendes af børn og unge beror således på klubbernes skøn og er behæftet med betydelig 

usikkerhed. 

Tre ud af de seks foreninger, der ejer en kunstgræsbane, nemlig AGF, Aarhus Fremad og tst, har 

givet et skøn for brugernes aldersfordeling. Ifølge oplysningerne fra disse tre foreninger er 50-80 pct. 

af brugerne under 25 år. Kun en meget lille andel (< 5%) af brugerne er oldboys.  

Klubberne har iværksat forskellige tiltag til sikring af, at kunstgræsbanerne anvendes af børn og 

unge. VRI sikrer med faste tider på kunstgræsbanen til deres ungdomshold, at banen også bliver 

brugt af de unge spillere. I Aarhus Fremad har de unge spillere tidligere ikke spillet om vinteren, men 

efter etableringen af de nye kunstgræsbaner spiller børn fra ti år og opefter udendørs fodbold hele 

vinteren. Aarhus Fremad har også et samarbejde med de omkringliggende skoler og børnehaver. 

Disse låner af og til kunstgræsbanen uden at skulle betale leje. Samme praksis gør sig gældende ved 

tst. Her har den lokale folkeskole fri adgang til banen alle hverdage indtil kl 15.00. Idrætshøjskolen 

har en aftale med nogle skoler om, at deres indskolingsklasser kan bruge banen vederlagsfrit i 

sommerhalvåret. IF Lyseng prøver så vidt muligt at skaffe trænere, der kan træne børn allerede fra 

kl. 14, for på den måde at få flere timer til de yngste spillere på banen. 

Det kan altså konkluderes, at foreningerne har taget forskellige initiativer, der kan medvirke til at 

fremme børn og unges adgang til og anvendelse af kunstgræsbanerne. For foreningerne handler det 

egentlig ikke så meget om at favorisere børn og unge frem for andre brugere, men snarere om at 

udnytte banernes kapacitet mest muligt ved at anvende dem i dagtimerne, hvor især børn og unge 

har mulighed for at spille på dem. De oplever derfor ikke i særlig høj grad, at børn, unge og seniorer i 

særlig høj grad ”konkurrerer” om at anvende banerne på samme tid. Enkelte steder ses dog, at 

eliteholdenes forrang til banen kan være en udfordring i forhold til at prioritere børn og unge højest 

ved tildelingen af spilletid. 
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 KUNSTGRÆSBANERNE SKAL UDNYTTES 3.2

OPTIMALT 

Alle de foreninger, der ejer en kunstgræsbane, oplyser, at banen anvendes i samme eller større 

omfang end oprindeligt budgetteret. Dog må hverken Aarhus Fremad eller VRI benytte deres bane 

efter kl. 20 pga. beslutninger om anvendelsesbegrænsninger af hensyn til naboerne. Disse to klubber 

har en lidt lavere udnyttelsesgrad end forventet, men det skyldes som nævnt formelle 

begrænsninger - ikke manglende efterspørgsel.  

Generelt er der størst efterspørgsel efter kunstgræsbanerne om vinteren (især januar – marts) på 

hverdage kl. 16-22 (eller 16-20, der hvor banen ikke må anvendes efter kl. 20) samt i weekenden. I 

dette tidsrum kunne der formentlig udlejes et væsentligt større antal kunstgræsbaner end de seks 

eksisterende. 

Banerne bliver også anvendt før kl. 16 på hverdage, men her er det ofte muligt at finde ledige tider. 

Eneste undtagelse er AGF’s bane, som Aarhus Elite råder over frem til kl. 16 alle dage. Hvis banerne 

skal opnå en væsentligt højere udnyttelsesgrad på hverdage før kl. 16.00, vil det kræve, at de i 

højere grad udlejes til/anvendes af skolerne. Derfor har bl.a. Aarhus Fremad og VRI forsøgt sig med 

kampagner over for de nærliggende skoler. Foreningernes samarbejde med skoler og institutioner 

omkring kunstgræsbanerne drøftes nærmere i afsnit 4.3. 

I sommersæsonen (april - september) er der lidt forskel på, hvor meget ledig kapacitet, der er på de 

forskellige kunstgræsbaner. Nogle foreninger anvender kunstgræsbanerne i stort omfang som 

supplement og aflastning for græsbanerne om sommeren. For eksempel oplyser IF Lyseng, at deres 

bane bliver benyttet meget om sommeren, og at mange spillere lige så gerne vil spille på kunstgræs 

som naturgræs. Andre foreninger oplyser, at der er en del ledig kapacitet om sommeren, da mange 

spillere hellere vil spille på græs, og desuden gerne vil undgå at betale for leje af banen. 

 

 KUNSTGRÆSBANER UNDERSTØTTER 3.3

UDVIKLINGEN AF ATTRAKTIVE FACILITETER 

Hos klubberne opfattes kunstgræsbanerne i høj grad som attraktive faciliteter. Hos IF Lyseng er der 

ingen, der klager over at spille på kunstgræs om sommeren, selvom man godt ville kunne spille på 

græs. Især hos oldboys er det populært at spille på kunstgræsbanerne, da man får færre skader her. 

For AGF som professionel klub opleves det som en nødvendighed, at kunne råde over en 

kunstgræsbane. Også andre foreninger oplyser, at det er vigtigt for skolens/klubbens image at have 

en kunstgræsbane. 
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Også blandt de foreninger, der lejer en kunstgræsbane, opfattes banerne som attraktive. En frivillig 

leder fra en fodbold, der ikke selv ejer en kunstgræsbane udtaler: 

”De bidrager selvfølgelig til banesituationen, men omvendt er det efterhånden svært at få folk til at 

bruge grusbanerne. Så det er kunstgræs eller ingenting. De unge er blevet forvænte.”  

At kunstgræsbanerne opleves som attraktive fremgår også af, at der er stor efterspørgsel efter 

banerne. Som nævnt ovenfor anvendes alle kunstgræsbanerne som minimum i det omfang, der 

oprindeligt var budgetteret med. Til trods for udlejningspriser på ca. 475 – 700 kr. pr. time for en 

kunstgræsbane melder de fleste baneejere, at det ikke er vanskeligt at udleje kunstgræsbanerne om 

vinteren.  

Både VRI og Idrætshøjskolen beretter, at der er en stor efterspørgsel blandt andre fodboldklubber, 

men at der på den anden side ikke er den store efterspørgsel blandt skolerne, som ikke mener de 

har råd til lejen. Som tidligere nævnt er der dog flere skoler, der har lov til at benyttet nogle baner 

gratis.  

 

 KUNSTGRÆSBANER SKAL VÆRE MED TIL AT 3.4

FREMME FODBOLDSPORTEN 

Hos de foreninger, der har en kunstgræsbane, er der delte meninger om dens betydning for 

klubbernes medlemstal. VRI kan helt klart se på deres medlemstal, at der er sket en stigning i 

antallet af ungdomsspillere. Flere andre foreninger kan ikke se, om der har været en effekt af, at de 

har fået en kunstgræsbane. En forælder bemærker, at der kan være en sammenhæng mellem bedre 

baneforhold og fastholdelse af ungdomsspillere, hvilket som tidligere nævnt er i overensstemmelse 

med de norske erfaringer. 

Idrætshøjskolen har også svært ved at vurdere, om kunstgræsbanen har haft betydning for 

elevtallet, men mener, at kunstgræsbanen har været med til at styrke deres profil som 

idrætshøjskole. 

http://www.pluss.dk/
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Figur 1 herunder viser udviklingen i medlemstal for de foreninger, der har etableret kunstgræsbaner 

i 2011-2012 i forhold til udviklingen i det samlede antal fodboldspillere i Aarhus Kommune6. I figuren 

er år 2011 valgt som indeks = 100, da dette er de seneste medlemstal før foreningerne tog deres 

kunstgræsbaner i brug. Hvis etableringen af kunstgræsbanen har en positiv effekt på medlemstallet, 

skal man altså forvente, at disse fire foreninger har en større stigning i medlemstallet efter 2011 end 

det samlede tal for hele kommunen.  

Disse tal giver et meget spinkelt grundlag for at udtale sig om effekten af kunstgræsbaner i forhold til 

medlemstal. Der er ingen entydig indikation af, at medlemstallet stiger som følge af en 

kunstgræsbane. Godt nok er medlemstallet steget med ca. 10 pct. i Aarhus Fremad og det steg 

ligeledes i tst den første sæson efter etableringen (januar 2012). Men samtidig faldt medlemstallet i 

tst markant igen i 2013, ligesom VRI har haft faldende medlemstal siden etableringen af deres 

kunstgræsbane. Medlemsudviklingen i IF Lyseng svarer nogenlunde til den samlede udvikling i 

antallet af fodboldspillere i kommunen. Umiddelbart tyder tallene altså ikke på nogen sammenhæng 

mellem etablering af en kunstgræsbane og klubbernes medlemstal.   

  

                                                           

 

 

6
 Oplysninger om det samlede antal fodboldspillere i Aarhus Kommune stammer fra DBU og er baseret på 

foreningernes indberetninger til DIF. Ifølge DIF overvurderer opgørelsen muligvis det samlede medlemstal i 
2012, idet der er konstateret fejl i form af, at nogle foreninger i 2012 har indberettet foreningens samlede 
medlemstal frem for fodboldafdelingens medlemtal. 
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Figur 1: Udvikling i medlemstal siden 2011 for de foreninger, der har etableret kunstgræsbaner i 
2011-2012 i forhold til Aarhus Kommune samlet set. 2011 er indeks 100.* 

 

*Medlemstallene er behæftet med en vis usikkerhed. 

 

Aarhus Fremad oplyser dog, at særligt andelen af oldboys-spillere er øget, da kunstgræsbanerne er 

mindre belastende ved led mv. end grus- og græsbaner.  

Endelig kan det ikke afvises, at kunstgræsbaner kan have en positiv betydning for antallet af 

medlemmer/fodboldspillere på lidt længere sigt, da der muligvis primært er tale om en 

”fastholdelseseffekt” fremfor en ”tiltrækningseffekt”, jf. ovenfor. 

Selv om der ikke entydigt er sket en fremgang i medlemstallene, giver klubberne udtryk for at de 

oplever, at der er sket en stor effekt på aktivitetsniveauet i klubberne. IF Lyseng har eksempel 

mange oldboys-spillere, der ikke ville spille på grus om vinteren, ligesom det generelle 

aktivitetsniveau også er steget.  Både tst og Aarhus Fremad oplyser også, at der bliver spillet mere 

om vinteren. Hos sidstnævnte spiller de unge piger og drenge fra 10 år og opefter nu udenfor både 

vinter og sommer. 

 Som en repræsentant for Idrætshøjskolen siger: 

 ”[Kunstgræsbanerne] har cementeret fodbold som en helårssport”  
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 KUNSTGRÆSBANER SKAL VÆRE 3.5

TILGÆNGELIGE FOR ALLE KLUBBER 

Formelt set har alle mulighed for at leje kunstgræsbanerne, men aarhusianske foreninger har 

fortrinsret til kunstgræsbanerne i forhold til foreninger fra andre kommuner. Selv for de 

aarhusianske foreninger kan det imidlertid i praksis være vanskeligt at få en tid, i hvert fald i de mest 

populære tidsrum. Baneejerne kan ofte stort set selv leje kunstgræsbanerne fuldt ud i de attraktive 

tidsrum, og hvis man ikke selv ejer en bane, kan det derfor være svært at komme til. AGF lejer kun 

deres bane ud i januar, februar og marts efter kl. 16.00. IF Lyseng har ikke noget offentligt 

tilgængeligt bookingsystem, da de stort set selv har fuld belægning. De har dog nogle udlejninger 

gennem Aarhus Fodbold Forum og via personlige kontakter. 

Samtidig viser opgørelserne dog, at der bliver lejet baner ud til mange forskellige klubber. 

Eksempelvis har Aarhus Fremad udlejet til 35 forskellige lejere.  

Figur 2: Udlejning og egen leje for AGF, TST og Århus Fremad, sommer og vinter sæson.* 

 

* Tallene er udregnet ud fra estimater fra klubberne. 

Figuren herover viser, hvordan de tre foreninger AGF, tst og Aarhus Fremad, lejer banen ud i 

henholdsvis sommer- og vintersæsonen. Klubbernes estimater stemmer godt overnes med de 

beskrivelser som evalueringen har indsamlet. Figuren viser således, at udlejning til klubber uden for 

kommunegrænsen og udlejning til andre end idrætsforeninger er meget sjældne. Figuren viser også, 
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at det hovedsagligt er om vinteren, at kunstgræsbanerne bliver lejet ud til andre klubber. Om 

vinteren sker 30 pct. af udlejningen til eksterne brugere. 

Udlejningssystemet er ikke befordrende for en bredere tilgængelighed til kunstgræsbanerne. Hver 

bane bookes separat fra en klubhjemmeside, men der er ikke planer om noget fælles bookingsystem 

pga. banernes interne forskellighed. Dog har Idrætssamvirket Aarhus for nyligt etableret en fælles 

portal med links til de forskellige baner.7 Dette forventes at være med til at øge tilgængeligheden af 

de forskellige kunstgræsbaner for klubber, der ikke selv ejer en kunstgræsbane. 

I forhold til det strategiske mål må det samlet konkluderes, at det er muligt for alle foreninger - især 

inden for kommunegrænsen - at leje en bane i både sommer- og vintersæsonen. 

 

 DELKONKLUSION 3.6

Kommunens strategiske mål med etableringen af kunstgræsbaner må alle siges at være opfyldt i et 

vist omfang. Banerne anvendes i høj grad af børn og unge (dvs. spillere under 25 år) og mange af 

foreningerne har iværksat forskellige initiativer, der kan medvirke til at fremme børn og unges 

adgang til og anvendelse af kunstgræsbanerne. Der er dog ikke generelt belæg for at konkludere, at 

kunstgræsbanerne i højere grad er for børn og unge end andre brugere. Der er snarere tale om, at 

alle aldersgrupper har større adgang til at spille fodbold året rundt efter at kunstgræsbanerne er 

etableret som et tilbud. 

Banerne opfattes som attraktive af brugerne og der er en stor efterspørgsel efter dem. Især om 

vinteren i tidsrummet kl. 16-22 kunne man formentlig udleje væsentlig flere kunstgræsbaner. 

Banerne anvendes året rundt og har generelt en høj belægning, men på de fleste af banerne er det 

muligt at finde ledige tider på hverdage før kl. 16 samt enkelte tider om aftenen i løbet af 

sommeren.  

Der er ikke på baggrund af denne evaluering belæg for at konkludere, at en kunstgræsbane 

tiltrækker flere medlemmer til de foreninger, der ejer en kunstgræsbane, eller til fodbold generelt. 

Dertil er datagrundlaget for spinkelt. Til gengæld medvirker kunstgræsbanerne til, at man kan 

forlænge sæsonen og at flere spiller fodbold om vinteren. Så selvom vi ikke kan konkludere, at 

                                                           

 

 

7
 http://isaarhus.dk/booking-af-kunstgraesbaner-i-aarhus.asp 
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kunstgræsbaner medfører flere fodboldspillere, medfører det et højere aktivitetsniveau i de 

foreninger, der ejer eller lejer kunstgræsbaner. 

Formelt set er kunstgræsbanerne tilgængelige for alle klubber, og rigtigt mange forskellige klubber 

har anvendt en eller flere af kunstgræsbanerne. I praksis kan det dog være vanskeligt for de 

foreninger, der ikke selv ejer en kunstgræsbane, at leje en på de mest populære tidspunkter. Her kan 

de foreninger, der ejer banerne, typisk selv udnytte dem fuldt ud.  
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4. KONSEKVENSER FOR FORENINGER 

OG OMGIVELSER 

I afsnit 3 ovenfor er det blevet vurderet, i hvilket omfang kommunens strategiske mål for 

kunstgræsbanerne er opfyldt. Kunstgræsbanerne har imidlertid også betydning for en lang række 

andre aktører og mål. Derfor drøftes i dette afsnit, hvilke positive og negative konsekvenser 

etableringen af kunstgræsbanerne har for alle de aktører, der er påvirket af banerne. Det drejer sig 

naturligvis først og fremmest om de foreninger, der ejer en kunstgræsbane (afsnit 4.1). Men banerne 

har også betydning for andre idrætsforeninger, som enten lejer kunstgræsbanerne eller anvender de 

kommunale græsbaner (afsnit 4.2). Derudover har banerne betydning for borgere, institutioner, 

virksomheder mv. i deres lokalsamfund (afsnit 4.3) og for Aarhus Kommune som organisation (afsnit 

4.4). 

 

 KONSEKVENSER FOR DE FORENINGER, DER 4.1

EJER EN KUNSTGRÆSBANE 

Grundlæggende er alle baneejerne tilfredse med deres kunstgræsbane. 

I vinterhalvåret har man nu bedre muligheder for at fortsætte sæsonen og om sommeren, har 

kunstgræsbanen i perioder med meget regn fungeret som aflastning for græsbanerne, hvormed 

kvaliteten af klubbens resterende græsbaner er forbedret. 

 ”Banerne har aldrig været så pæne, som de er nu”, som en ejer af en nylagt kunstgræsbane siger. 

De fleste lægger derfor vægt på, at udvidelsen af sæsonen for udendørsfodbold, som banerne også 

har medført, ”har givet mere og bedre fodbold for pengene”.  

Formuleringen om mere fodbold for pengene er dog en sandhed med modifikationer. Således 

udtrykker alle baneejerne, at etableringen af en kunstgræsbane i klubben har betydet en forøgelse 

af spillerkontingentet. På de fleste baner betaler klubbens egne hold samme pris i leje som eksterne 

klubber, hvilket har medført, at ungdomsspillerne i slutningen af hver sæson skal betale et forhøjet 

kontingentbidrag på 700-1.400 kroner, afhængigt af hvor meget holdet har brugt kunstgræsbanen. 

To klubber fortæller, at det har betydet, at nogle familier ikke har råd til lade deres børn spille 

fodbold længere. I Aarhus Fremad har man en ordning, hvor en del af kontingentet kan finansieres 

ved frivilligt arbejde i klubben, hvilket kan afhjælpe udfordringerne ved kontingentstigningen. 
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Flere af baneejerne giver endvidere udtryk for, at kunstgræsbanen har medvirket til et øget liv i 

klubben om vinteren: ”Det havde vi ikke set eller turde drømme om. Det har givet en masse 

sammenhold og aktiviteter. Flere forældre om aftenen, mere behov for rengøring, mere salg af slik 

og kaffe. I det hele taget mere aktivitet og liv.” En anden baneejer fortæller, at hele arbejdet om at 

etablere banen har betydet, ”at vi som samlet enhed er rykket tættere sammen”.  

Nogle oplever behovet for ekstra frivillig arbejdskraft som en udfordring for foreningen: ”Det har 

været en meget hård belastning for foreningen og de frivillige. Ejerskabet og styringen er der ikke 

ændret på, men foreningen er blevet tvunget til at være mere professionel og vi har skåret ned på 

nogle af de øvrige aktiviteter, vi ellers har lavet”. En forening udtrykker, at de er tilfredse med 

banen, som det fungerer nu, men havde de vidst, hvad de gik ind til, var de ikke sikre på, at de havde 

fået den anlagt. Især ved etableringen af en ny kunstgræsbane er der behov for en meget stor og 

krævende frivillig indsats i foreningerne, men også efterfølgende er der en del merarbejde i form af 

bl.a. administration (booking, økonomi, mv.) og vedligeholdelse (især vinterbekæmpelse). 

Et sted har naboklagerne og den negative omtale, der har været omkring kunstgræsbanen i VRI 

medført, at det har været mærkbart sværere at tiltrække sponsorer. ”Hvor sponsoraterne gik som 

varmt brød inden, har den negative omtale haft stor indflydelse”.  

Helt generelt er de foreninger, som ejer kunstgræsbanerne, meget tilfredse med banerne, selvom 

der også ses ulemper. For nogle af baneejerne har etableringen af en kunstgræsbane imidlertid 

været et vigtigt signal at sende til omverdenen - at man kunne tilbyde kunstgræsfaciliteter, hvilket 

har været med til at styrke profilen ud af til. For andre har det primært været de ekstra timers 

fodbold, som har haft betydning: ”Der bliver ganske enkelt mere fodbold end der ellers ville have 

gjort, hvis man kun havde grusbanerne”. Vi kan ikke konkludere, om de foreninger, der har en 

kunstgræsbane, opnår en sportslig fordel. Men som en frivillig leder i en af klubberne siger, kan man 

forvente, at det ”… på sigt vil give noget sportsligt, at træningssæsonen er meget længere.” 

 

 KONSEKVENSER FOR ØVRIGE 4.2

IDRÆTSFORENINGER 

I behandlingen af kunstgræsbanernes konsekvenser for øvrige idrætsforeninger skelnes i afsnittet 

mellem ”øvrige fodboldklubber” og ”øvrige idrætsforeninger”, der altså ikke tilbyder fodbold. 

  

Øvrige fodboldklubber 

Blandt de øvrige fodboldklubber, der lejer sig ind på kunstgræsbanerne, er der en klar opfattelse af, 

at kunstgræsbaner er et stort aktiv, og at de er meget populære at spille på.  
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Men de fodboldklubber, der lejer sig ind på kunstgræsbanerne, gav også udtryk for en række 

negative og positive konsekvenser, som de ser.   

Sportsligt oplever nogle klubber, at kunstgræsbanerne er blevet en konkurrenceparameter, således 

at kunstgræsbaneklubberne udnytter, at gæsteklubberne ikke er vant til at spille på den type 

underlag. Hjemmebanefordelen udnytter ejerklubberne fx når de på en varm sommerdag kan finde 

på at henlægge en topkamp i turneringen til kunstgræsbanen, til stor fordel for hjemmebaneholdet. 

Øget spillertilgang er en anden fordel, som kunstbaneejerne ifølge de øvrige foreninger opnår. Flere 

klubber ser en tendens til, at de unge i dag er mindre stationære og derfor i stigende omfang søger 

mod de klubber, som har kunstgræs, hvilket koster på medlems- og kontingentfronten hos de øvrige 

fodboldklubber. Tendensen forstærkes af, at de små klubber oplever, at de står sidst i køen til at 

booke baner, fordi man på flere af kunstgræsbanerne får tildelt banetider efter, hvor mange timer 

man lejer. Dermed ender de mindre klubber, med kun at kunne leje banerne på ”skæve 

tidspunkter”, fx efter kl. 20.  

Endelig er der det sociale liv på holdet, som i nogen grad påvirkes. ”Der, hvor vi lejer vores bane, har 

vi ikke mulighed for at leje omklædningsrum. Det betyder, at spillerne ikke har mulighed for at klæde 

om sammen og sammenholdet og noget af det sociale aspekt ved at gå til fodbold forsvinder”.8  

Trods de udfordringer, som kan være ved ikke at have en kunstgræsbane i egen klub, herunder 

længere transport for spillerne, er der også nogle positive elementer forbundet med ikke at have sin 

egen bane: ”Vi har stor fordel af, at vores naboklub har en kunstgræsbane. Det giver os en 

økonomisk tryghed at vide, præcist hvilke udgifter vi har. Vi ved hvad en bane koster at leje, så vi har 

styr på klubbens økonomi. Derudover ville vores egen klub aldrig kunne bære en kunstgræsbane 

alene.”  

Overordnet set er klubberne glade for at have muligheden for at leje kunstgræsbanerne. De føler sig 

dog udfordret af de ovenfor nævnte elementer. Nogle af udfordringerne kan forbedres via et øget 

samarbejdet mellem klubberne, mens andre uhensigtsmæssigheder er iboende herunder, at man 

føler, at den banefinansieringsmodel, man har valgt i Aarhus Kommune, styrker de i forvejen stærke 

klubber. 

 

                                                           

 

 

8
 Der er omklædningsfaciliteter ved alle kunstgræsbanerne, men ifølge denne lejer, har det ved flere 

lejligheder ikke været muligt at leje disse på det pågældende anlæg pga. mangelfuld kapacitet. 
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Øvrige idrætsforeninger  

Evalueringen har vist at etableringen af kunstgræsbanerne ikke lader til at have haft nævneværdige 

konsekvenser for de øvrige idrætsforeninger. Det skyldes primært at de fleste baneejere kun lejer ud 

til andre fodboldklubber. Ejerklubberne giver som i nedenstående citat udtryk for at de godt vil leje 

ud til andre foreninger, men det er som oftest for dyrt for andre idrætsforeninger at leje sig ind.  

”Med undtagelse af spydkast og kuglestød er alle velkomne til at leje”. 

Formanden i Marselisborg Hockey Klub præciserer den økonomiske barriere for brugen af 

kunstgræsbaner: ”Vi vil rigtig gerne leje kunstgræsbanerne og har gjort det et par gange, men det er 

ganske enkelt for dyrt for vores medlemmer”. 

Aarhus Tigers (amerikansk fodbold) og Marselisborg Hockey Klub er ifølge vore oplysninger de 

eneste eksempler på, at kunstgræsbanerne lejes ud til andet end fodboldklubber. 

Kunstgræsbanerne har heller ikke haft betydning for idrætsforeningernes mulighed for at bruge 

græsbanerne i kommunen: ”Kunstgræsbanerne bruges primært om vinteren, og der må man i 

forvejen ikke spille på græsset. Så det er hverken blevet nemmere eller sværere for andre at få 

adgang til boldbaner. Der er blevet mere fodbold, men ikke mere af anden idræt.” 

 

 KONSEKVENSER FOR NABOER OG 4.3

LOKALSAMFUND 

Hvor kunstgræsbanerne på den ene side har fungeret som samlende faktor i lokalsamfundet har 

den, hvor der er naboer lige ved banen, skabt nogen grad af utilfredshed hos disse. Konsekvenserne 

for naboer og resten af lokalsamfundet vil herunder derfor blive behandlet separat.  

Naboer 

Kun de nærmeste naboer til banerne, der er påvirket af aktiviteten på banerne i form af fx støj, lys 

og trafik til og fra banen, regnes her som naboer. 

Etableringen af kunstgræsbaner har som allerede bekendt haft nogle negative konsekvenser for 

visse af de nærmeste naboer. Herunder særligt ved banen i VRI. Som en nabo til banen i VRI siger 

det: ”Det har store negative konsekvenser for os. Vi er meget kede af banen, fordi lys og larm har 

ødelagt meget for os.” 

Alle kunstgræsbanerne er anlagt, hvor der i forvejen lå en grus-/jordbane, men der er mere aktivitet 

på kunstgræsbanerne, end der var på grusbanerne. Der er flere brugere og der bliver spillet mere, 
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hvilket medfører mere støj og flere timer med kunstig belysning, hvilket har givet nogle udfordringer 

i forhold til naboer.  

Særligt hos VRI er der fortsat stor uenighed mellem foreningen og nogle af de nærmeste naboer, 

mens tingene flere andre steder har løst sig: Der er en enkelt dame, som har været utilfreds med 

lyset. Men vi har forsøgt at justere lamperne. Derudover har en dame være utilfreds med, at vi ville 

fælde nogle træer. Men vi har talt med begge”, fortæller en baneejer. Aarhus Fremad og VRI er 

blevet pålagt begrænsninger i brugen af banen, så den ikke må anvendes efter kl. 20 på hverdage. 

Dette har reduceret generne for naboerne, men er omvendt en stor økonomisk udfordring for 

klubberne.  

Det klubberne – i enkelte tilfælde i samarbejde med Aarhus Kommune – primært har gjort for at 

reducere nabogenerne er dels at gå i dialog med naboerne og dels at etablere støjværn (lydmur eller 

jordvold) og boldnet til højtflyvende bolde samt justering eller dæmpning af lysanlæg. På den 

baggrund er forholdet mellem klubberne og deres naboer godt de fleste steder, selvom der altså 

også fortsat er naboer, der er utilfredse med kunstgræsbanerne. 

 

Stærkere lokalt sammenhold: 

Modsat nogle af de nærmeste naboer, oplever lokalsamfundet rundt om banerne typisk 

kunstgræsbanerne som en stor gevinst. ”Den har bragt os tættere sammen”, som det bliver sagt om 

banen ved tst. Både i samarbejdet mellem tst, Langkjær Gymnasium og HF, Tilst Skole og DBU og i 

lokalsamfundet. ”Det har bragt mange tættere sammen, at der sker noget. Kombineret med 

byggeriet af en beachvolleybane og en multibane, giver det et positivt liv i og omkring klubben. 

Udover muligheden for mere fodbold, har banen sekundært fået en integrationsrolle som er positiv 

for lokalsamfundet.” 

Kunstgræsbanernes centrale rolle i særligt de mindre lokalsamfund bakkes op af erfaringerne fra 

både Norge og Danmark. De peger på, at jo mindre et samfund er, desto mere afsmittende effekter 

har kunstgræsbanen på lokalsamfundet.  

I en enkelt klub har det forhøjede kontingent, som følge af kunstgræsbanerne, medført, at børnene 

samler penge ind før hver sæsonstart, med det resultat, at forældrene i lokalområdet er blevet 

knyttet tættere sammen. 

Et tredje sted, hvor banen også har øget sammenholdet, er omkring banen ved Riisvangen. Her blev 

der holdt en fest for hele lokalområdet, da banen blev indviet, hvor både spillere, naboer og 

forældre deltog. ”Det markerede en ny start og et nyt fællesskab”, som en forælder til en af spillerne 

fortæller. Den øgede mængde udendørstræning har også gjort noget godt for lokalsamfundet. Ifølge 

formanden for en af klubberne, er der ”Flere forældre hernede om aftenen, så på den måde er der 

nogle aktiviteter, som binder flere sammen.” ”(…) Vi har bygget en ny petanque-bane til de ældre i 

europæiske mål. Det skaber også noget liv hernede”. 
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Trods de positive eksempler fra lokalsamfundet i både Riisvangen og Tilst, er det ikke alle 

baneejerne, som har oplevet, at kunstgræsbanen er blevet et lokalt samlingspunkt. Andre steder er 

oplevelsen, at kunstgræsbanen ikke har haft den store betydning for lokalsamfundet: ”Det vil kræve 

lidt bedre klubfaciliteter”. 

Som konsekvens af de mange naboklager har banen i VRI heller ikke oplevet nogen stor 

lokalsamfundsgevinst. Her siger formanden for VRI Fodbold: ”Banen har fra start været støttet af 

lokalsamfundet, både skoler mm. Men med alle naboklagerne, så kommer der til at være noget 

oprydningsarbejde, når det hele er slut. For en konflikt stopper meget samarbejde. Også med nabo- 

og vejforeningerne.”  

Et af de centrale ønsker fra Aarhus Kommune er, er kunstgræsbanerne skal forbedre 

idrætsfaciliteterne for børn og unge. Derfor var det oplagt, hvis de omkringliggende skoler også 

havde glæde af banerne. Stort set alle baneejerne har været i kontakt med de omkringliggende 

skoler for at tale om mulighederne for, at skoleeleverne kunne benytte banerne i dagtimerne, hvor 

de som oftest ligger ubrugt hen. Som det fremgår af afsnit 2.2 har bl.a. Aarhus Fremad og VRI forsøgt 

sig med kampagner over for de nærliggende skoler. 

Et enkelt sted har den lokale børnehave vedlagsfrit haft adgang til banen. Det har ifølge en forælder 

betydet, ”at vores børn har været vant til at bruge den og har, da de blev ældre, fulgtes med de 

andre børn over i fodboldklubben ”. Tilst Skole kan benytte tst’s kunstgræsbane uden betaling. Der er 

også enkelte andre eksempler på, at skoler anvender banerne, men det generelle billede er, at  

skolerne kun anvender kunstgræsbanerne i meget begrænset omfang. Selv til en - ifølge baneejerne 

- favorabel pris, har skolerne ikke råd til det. ”Eller også prioriterer de det bare ikke”, som en 

baneejer udtrykker det.  

Men dette vil måske ændre sig i takt med at den nye skolereform implementeres. Som en del af den 

nye skolereform skal børn have motion 45 min. om dagen. ”Der, hvor skolerne ligger tæt på en 

kunstgræsbane, er det da helt oplagt at bruge den.”, som det blev sagt på en af fokusgrupperne.  

 

 KONSEKVENSER FOR AARHUS KOMMUNE 4.4

Det er Sport & Fritid i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice, der er ansvarlig for 

ansøgningsproces og tildeling af støtte til foreningsejede kunstgræsbaner, og som indgår en 

tilskudsaftale med foreningen om de forudsætninger, som tilskuddet gives på. Men 

kunstgræsbanerne har også betydning for en række andre dele af Aarhus Kommunes forvaltning og 

organisation. Det gælder især Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, der som myndighed skal 

godkende anlæggelsen af kunstgræsbaner, og Magistratsafdelingen for Børn og Unge, der i kraft af 

bl.a. skoler, dag- og fritidsinstitutioner kan have en interesse i at anvende kunstgræsbanerne.  
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Ikke mindst på det tekniske område har etableringen af flere af kunstgræsbanerne medført 

betydeligt større udfordringer end nogen formentlig har kunnet forudse. Dette hænger dels sammen 

med de oplevelser af nabogener, der er beskrevet i afsnit 4.3 ovenfor, og dels med at reglerne på 

området tilsyneladende er relativt upræcise. Det ligger fast, at omdannelsen af en eksisterende grus- 

eller græsbane til en kunstgræsbane skal behandles som en ændring af et ”infrastrukturanlæg”, 

hvilket medfører krav om en VVM-screening. Men der er ifølge repræsentanter fra Teknik og Miljø 

ingen entydige grænser for eksempelvis støj og lys fra en kunstgræsbane. Af en afgørelse fra Natur- 

og Miljøklagenævnet vedrørende en kunstgræsbane i Gentofte Kommune fremgår, at idrætsanlæg 

mv. ikke må medføre væsentlige støjulemper for omgivelserne, men der er ikke faste støjgrænser. 

Der vil altså være tale om en subjektiv vurdering af de konkrete forhold.  

Som beskrevet i afsnit 4.3 er det meget få skoler, dag- og fritidsinstitutioner, der anvender 

kunstgræsbanerne. Der, hvor der er et samarbejde mellem de foreninger, der ejer en 

kunstgræsbane, og en lokal skole eller institution, er dette velfungerende, men mange steder 

benyttes kunstgræsbanerne typisk ikke i skoletiden. Flere kommunale repræsentanter peger på, at 

folkeskolereformens øgede fokus på daglig motion vil medføre større efterspørgsel efter 

idrætsfaciliteter fra skolernes side, hvilket kan gøre et styrket samarbejde mellem foreninger og 

folkeskoler relevant.  

Generelt er der overvejende ros fra klubberne i forhold til samarbejdet med kommunen: ”Vi er ikke 

altid enig i de politiske beslutninger om tilskud og vedligeholdelse, men dialogen fungerer godt.” På 

den ene side roser flere klubber kommunen for at lade foreningerne etablere og drive banerne, 

herunder selv at vælge den løsning, der fungerer bedst lokalt. På den anden side føler flere af 

foreningerne, at for meget er overladt til frivillige kræfter. De efterspørger mere støtte og rådgivning 

fra kommunens side, især i etableringsfasen. En af ejerne siger dog, at kommunen hjalp meget til 

ved etableringen, men ikke i driftsfasen, hvilket heller ikke nødvendigt. 

Enkelte repræsentanter fra foreningerne oplever, at de forskellige kommunale forvaltninger ikke 

taler godt nok sammen. Det er for eksempel tilfældet, når en begrænsning i det tidsrum, hvor banen 

må anvendes, ødelægger de økonomiske forudsætninger, som tilskuddet er givet ud fra. Eller hvor 

etableringen af en kunstgræsbane besværliggøres af, at området rundt om anlægget hører under en 

anden magistratsafdeling i kommunen.  Derfor ytrer flere foreninger ønske om et mere formaliseret 

samarbejde i kommunen i forbindelse med anlæggelsen af en kunstgræsbane, så de ikke”… ender 

med at sidde og skyde på hinanden i de forskellige forvaltninger, fordi de ikke samarbejder internt.” 

Omvendt peger man fra kommunens side på, at der er klare grænser for, hvor langt kommunen kan 

gå i forhold til at involvere sig i anlægsfasen, da der er tale om en ansøgning fra en (privat) bygherre, 

hvor kommunen skal træffe en afgørelse som myndighed. Ifølge en politisk aftale skal 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice høre Magistratsafdelingen for Børn og Unge før 

anlæggelsen af nye idrætsfaciliteter. 

 

http://www.pluss.dk/
http://www.orbicon.dk/


  
 

25  Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

 

           

 DELKONKLUSION 4.5

Grundlæggende er alle baneejerne tilfredse med deres kunstgræsbane. Kunstgræsbanerne giver 

mere aktivitet og bedre baner at spille på. Det gælder såvel kunstgræsbanen, der kan benyttes hele 

året, som de øvrige grus- og græsbaner, der i perioder med dårligt vejr og stor belastning kan blive 

aflastet af kunstgræsbanen. Samtidig medfører etableringen af en kunstgræsbane dog højere 

kontingenter og kræver rigtig mange (frivillige) ressourcer i foreningerne, især i forbindelse med 

etableringen. 

Kunstgræsbanerne opleves som attraktive og populære blandt de foreninger, der lejer sig ind på 

banerne. Nogle af lejerne oplever dog, at det er svært at leje banerne på de mest attraktive 

tidspunkter. Kunstgræsbanerne har kun haft meget lille betydning for andre idrætsgrene end 

fodbold. Enkelte baner anvendes dog i begrænset omfang til amerikansk fodbold og hockey.  

Ved flere af de eksisterende kunstgræsbaner har der været sager i forhold til nabogener, men i de 

fleste tilfælde er disse afhjulpet ved hjælp af tekniske ændringer og dialog mellem foreninger og 

naboer. Særligt i et enkelt tilfælde er der fortsat betydelige uoverensstemmelser mellem ejerne af 

kunstgræsbanen og de nærmeste naboer.  

Samtidig opleves kunstgræsbanerne flere steder som en gevinst for lokalsamfundet, da de kan være 

med til at styrke det lokale sammenhold og give mere liv i klubberne. Med enkelte undtagelser er 

der kun et meget begrænset samarbejde mellem foreningerne og de lokale skoler og institutioner. 

Generelt opleves samarbejdet mellem foreningerne og kommunen som velfungerende, selvom flere 

foreninger efterspørger mere støtte og rådgivning fra kommunens side og et mere formaliseret 

samarbejde internt i kommunen i forbindelse med etableringen af kunstgræsbaner. 
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5. ANBEFALINGER VEDRØRENDE 

KOMMENDE KUNSTGRÆSBANER 

I afsnit 3 og 4 ovenfor er der redegjort for de hidtidige erfaringer med kunstgræsbaner i Aarhus 

Kommune. I dette afsnit rettes blikket fremad med henblik på at komme med anbefalinger og 

overvejelser i relation til etablering og drift af kunstgræsbaner fremover. Anbefalingerne er både 

møntet på Aarhus Kommune, nuværende og kommende baneejere samt andre relevante aktører i 

relation til kunstgræsbanerne. 

Afsnittet indledes med en drøftelse af behovet for flere kunstgræsbaner i Aarhus Kommune (afsnit 

5.1) og en analyse af, hvor de i så fald kan placeres (afsnit 5.2). Dernæst gives anbefalinger i forhold 

til samarbejdet mellem de relevante aktører (afsnit 5.3). 

 

 BEHOVET FOR NYE KUNSTGRÆSBANER 5.1

Der findes ikke ét objektivt mål for, hvor mange kunstgræsbaner, der er behov for. Dels afhænger 

efterspørgslen af udbuddet af baner og prisen for at leje en kunstgræsbane. Dels svinger 

efterspørgslen som beskrevet i afsnit 3.2 meget i løbet af året og i løbet af dagen. Men en vurdering 

af behovet for nye kunstgræsbaner kan ske ud fra blandt andet efterspørgslen efter de nuværende 

baner og antallet af fodboldspillere/indbyggere pr. bane. 

På nuværende tidspunkt er der seks kunstgræsbaner i Aarhus Kommune og yderligere tre baner på 

vej. Med et samlet indbyggertal på 319.680 i 2013, svarer det til 35.520 indbyggere pr. 

kunstgræsbane, når de tre kommende baner er anlagt. Samtidig er befolkningstallet i kommunen 

stærkt stigende. Ifølge kommunens egen befolkningsprognose forventes indbyggertallet at stige til 

343.949 i 2020. 

Ifølge DBU’s medlemsoplysninger var der 17.220 medlemmer i de aarhusianske fodboldafdelinger i 

2013. Samlet set var ca. 5,4 pct. af befolkningen altså medlem af en fodboldklub. Der er naturligvis 

store forskelle i andelen på tværs af aldersgrupper. Det er således ca. 27,1 pct. af de 5-12-årige, der 

spiller fodbold i en klub, mens den tilsvarende andel for de 25-60-årige er 2,7 pct. Andelen af 

fodboldspillere i forhold til hele befolkningen er steget en smule i Aarhus fra 5,1 pct. i 2008 til altså 

5,4 pct. i 2013. Hvis det antages, at andelen af fodboldspillere i befolkningen er konstant frem til år 

2020, vil der til den tid være ca. 18.500 medlemmer af aarhusianske fodboldklubber.  

Hvis de tre planlagte kunstgræsbaner medregnes, er der ca. 1.913 fodboldspillere pr. kunstgræsbane 

i Aarhus Kommune. Til sammenligning har de jyske kommuner, der ifølge DBU har flest 
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kunstgræsbaner pr. indbygger, ca. 700-1.200 spillere pr. kunstgræsbane. I den modsatte ende findes 

jyske kommuner uden en kunstgræsbane og kommuner med over 4.000 fodboldspillere pr. 

kunstgræsbane. Samtidig er det dog relevant også at se på antallet af fodboldspillere pr. græsbane, 

da græsbaner og kunstgræsbaner i en stor del af året supplerer hinanden. Her er Aarhus med ca. 103 

fodboldspillere pr. græsbane den kommune i Jylland, der ifølge DBU’s oplysninger har næstflest 

fodboldspillere pr. græsbane. Det må på den baggrund vurderes, at behovet for flere kunstgræs- 

eller græsbaner er relativt stort i Aarhus.   

Som det fremgår af afsnit 3.2 er der stor efterspørgsel efter de eksisterende baner om 

eftermiddagen og aftenen. I dette tidsrum vil det være muligt at udleje væsentligt flere baner end de 

eksisterende. Denne vurdering deles af mange interviewpersoner. For eksempel udtaler en 

kommunal repræsentant: ”Så længe, der ikke er en kunstgræsbane på alle de store anlæg, stopper 

efterspørgslen ikke. Altså 20-30 baner i alt.” Flere interviewpersoner peger desuden på, at 

Folkeskolereformens øgede fokus på bevægelse kan medføre større efterspørgsel i skoletiden, jf. 

afsnit 4.4. Men dette forudsætter, at skolerne i højere grad anvender kunstgræsbanerne, hvilket 

drøftes nærmere i afsnit 5.3. 

Datagrundlaget gør det desværre ikke muligt at estimere præcist, hvordan etableringen af en ny 

kunstgræsbane påvirker brugen af de eksisterende baner. Erfaringerne fra de nuværende baneejere 

giver heller ikke nogen entydig indikation. Idrætshøjskolen har efter eget udsagn oplevet et fald i 

udlejningen på ca. 25 pct., som følge af etableringen af baner ved Aarhus Fremad og VRI, og AGF har 

i en periode lejet IF Lysengs kunstgræsbane til superligatruppen frem for at anvende klubbens egen 

kunstgræsbane, da man ønskede et nyere og bedre underlag (inden AGF fik lagt ny belægning på 

egen kunstgræsbane). Dette er dog formentlig i højere grad et udtryk for, at mange ønsker at spille 

på den nyeste type af belægning, end et udtryk for at efterspørgslen er ”mættet”. Samtidig er der 

intet, der indikerer, at nogen af de eksisterende baner oplever utilstrækkelig efterspørgsel, og flere 

interviewpersoner mener ikke etableringen af de nye baner hos BMI og HEI vil have betydning for 

efterspørgslen hos dem. Som nævnt i afsnit 3.2 anvendes banerne i samme eller større omfang end 

budgetteret. 

I forhold til de kommunale græsbaner har etableringen af kunstgræsbaner haft en positiv effekt. 

Generelt er de kommunale baner reserveret i stort set fuldt omfang hvert år. Der er klubber, der 

efterspørger græsbaner i flere timer om ugen, men ikke kan få det. Man kan ikke tale om egentlig 

”ledig kapacitet”, da en græsbane ikke kan holde til at blive anvendt alle døgnets lyse timer. Så med 

den nuværende boldbanesituation vil nye kunstgræsbaner ikke skabe overskudskapacitet på de 

kommunale græsbane, men i bedste fald blot være med til at lette presset – og dermed slitagen – på 

enkelte baner en smule. 

Afslutningsvist er det værd at overveje, om behovet for fodboldbaner i Aarhus bedst dækkes ved at 

etablere flere kunstgræs-, græs- eller grusbaner.  Fordelen ved at etablere kunstgræsbaner er som 

tidligere nævnt, at de kan anvendes året rundt og langt mere intensivt end en græsbane. Til gengæld 
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er de også væsentligt dyrere at anlægge. Hvor meget dyrere, det er at etablere en kunstgræsbane 

end en græs- eller grusbane, afhænger af de lokale forhold, materialevalg, osv. Det kan derfor ikke 

entydigt konkluderes, hvad der er den bedste investering. Men det er klart, at jo højere prisen er på 

den jord, som banen er anlagt på, des bedre kan det betale sig at udnytte jorden intensivt ved at 

anlægge en kunstgræsbane. Dette taler for, at kunstgræsbaner ofte vil være en relativt god 

investering i en kommune som Aarhus med høje grundpriser og mangel på egnede steder at placere 

fodboldbaner. På workshoppen blev det fremhævet, at det ikke er nødvendigt, at alle 

kunstgræsbaner i kommunen behøver at opfylde FIFA’s krav i forhold til størrelsen på baner til 

internationale kampe (der er lidt større end DBU’s mindstekrav).  

 

 MULIGE FREMTIDIGE PLACERINGER 5.2

I dette afsnit vurderes forskellige mulige placeringer for eventuelle nye kunstgræsbaner i Aarhus 

Kommune. Der indledes med en analyse, der alene fokuserer på geografiske forhold og 

befolkningsgrundlag. Efterfølgende inddrages en lang række øvrige kriterier, der har betydning for 

placeringen af kunstgræsbaner. Formålet er at redegøre for fordele og ulemper ved forskellige 

placeringer. Hvordan disse hensyn skal afvejes imod hinanden, er derimod et politisk spørgsmål.  

Geografi og befolkningsgrundlag: 

Som nævnt indledes med en geografisk analyse, der viser, hvor i kommunen, der (1) er relativt store 

afstande til en kunstgræsbane, og (2) et relativt stort befolkningsgrundlag pr. kunstgræsbane. Dels er 

afstanden fra henholdsvis statistiskdistrikter9 og lokalsamfund til hver kunstgræsbane i Aarhus 

Kommune beregnet. Dels er det opgjort, hvor stort befolkningsgrundlaget er for hver 

kunstgræsbane. Afstand er her opgjort ved at anvende køreafstanden af korteste rute (opgøres via 

www.krak.dk) fra et centralt punkt i hvert område. Beregningerne hviler på den antagelse, at 

borgerne ønsker at spille fodbold på den kunstgræsbane, der ligger tættest på deres bopæl. Der er 

kun medregnet kunstgræsbaner og borgere i Aarhus Kommune, selvom banerne i praksis kan 

anvendes af borgere fra nabokommunerne, ligesom borgere i Aarhus Kommune kan benytte baner 

uden for kommunen. Dette medfører en mindre usikkerhed i udkanten af kommunen.   

                                                           

 

 

9
 Aarhus Kommune er inddelt i 94 såkaldte statistikdistrikter. Et kort over distrikterne findes på kommunens 

hjemmeside: http://www.aarhus.dk/~/media/Fotos-og-film/Borgmesterens-Afdeling/Statistik-og-
Ledelsesinformation/50000-statistikkort-sognegraenser-ORIGINAL.pdf. 
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Tabel 1 nedenfor viser befolkningsgrundlaget for hver kunstgræsbane i alt og fordelt på forskellige 

alderskategorier samt den gennemsnitlige afstand i km til hver bane fra statistikdistrikterne.   

Tabel 1. Befolkningsgrundlag for og gennemsnitlig afstand til kunstgræsbaner i Aarhus Kommune. 
Antal indbyggere og afstand i km. 2013. 

Kunstgræsbaner 0-5 år 6-24 år 25-64 år 65+ år 
Indbyggere 

i alt 
Gennemsnitlig 

afstand i km 

Aarhus Fremad 3.191 19.296 33.943 5.558 61.988 2,6 

IF Lyseng 1.912 6.359 13.449 4.541 26.261 2,9 

Idrætshøjskolen 1.811 7.147 12.804 3.190 24.952 3,0 

Gellerup (ACFC) 3.404 12.416 20.256 4.947 41.023 3,2 

VRI 1.870 5.992 12.245 3.909 24.016 3,3 

AGF 4.576 19.497 40.893 10.346 75.312 3,4 

BMI 1.100 3.456 7.503 2.626 14.685 4,1 

TST-DBU 2.170 7.238 14.528 4.023 27.959 4,1 

HEI 1.906 5.514 11.493 4.571 23.484 4,6 

Note: Befolkningsgrundlag og afstand er beregnet med udgangspunkt i statistikdistrikter i Aarhus Kommune (se beskrivelse 
ovenfor). Gennemsnitsafstanden til en given kunstgræsbane er vægtet med befolkningstallet i de relevante 
statistikdistrikter, der har banen som nærmeste kunstgræsbane. 
Kilde: www.krak.dk; Aarhus Kommune samt egne beregninger.  

Tabellen viser en række interessante resultater. For det første viser tabellen, at der er flest 

indbyggere, der har kunstgræsbanen ved AGF som nærmeste bane (75.312 personer). Dette er 

særligt interessant, fordi AGF’s bane kun udlejes i mindre omfang. Også Aarhus Fremads 

kunstgræsbane og den planlagte bane i Gellerup (ACFC) har et relativt stort befolkningsgrundlag, 

mens de to kommende baner ved BMI og HEI vil have et relativt lavere befolkningsgrundlag 

(henholdsvis 14.685 og 23.484 personer). I gennemsnit er der 35.520 indbyggere per 

kunstgræsbane. 

Et er det samlede befolkningsgrundlag per kunstgræsbane. Noget andet er befolkningsgrundlaget i 

forskellige alderskategorier. Her viser tabellen, at kunstgræsbanen ved AGF er den bane, som har 

størst befolkningsgrundlag i alle alderskategorier. I den alderskategori, hvor andelen af 

fodboldspillere er størst, nemlig de 6-24-årige, er der dog næsten lige så stort befolkningsgrundlag 

for Aarhus Fremads bane. 

For det tredje ses af tabellen, at den korteste gennemsnitlige afstand til en kunstgræsbane er til 

banen ved Aarhus Fremad (2,6 km), mens den største gennemsnitlige afstand vil være til den 

kommende boldbane ved HEI (4,6 km). Tallene skal ses i lyset af, at den gennemsnitlige afstand for 

en borger i Aarhus Kommune er 3,3 km (se Tabel 4 i bilaget). Langt de fleste borgere i kommunen 

har altså en kunstgræsbane inden for en overskuelig afstand. 
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Som det fremgår ovenfor, giver placeringen af en ny bane i Gellerup god mening i forhold til, hvor i 

kommunen befolkningsgrundlaget er størst, mens befolkningsgrundlaget for banerne ved BMI og HEI 

vil være noget mindre. Til gengæld giver placeringen af banerne ved BMI og HEI god mening i forhold  

Tabel 2. Nærmeste kunstgræsbane for hvert lokalsamfund i Aarhus Kommune. Afstand i km, antal 
indbyggere nu og fremover samt forskel i antal indbyggere. 2013-2020. 

Lokalsamfund 
Nærmeste 
kunstgræsbane 

Afstand 
i km 

Indbyggere 
2013 

Indbyggere 
2020 

Forskel 
(2020-2013) 

02 Frederiksbjerg AGF 2,6 16.512 17.189 677 

12 Viby AGF 3,2 30.263 30.685 422 

21 Tranbjerg AGF 4,9 8.584 9.920 1.336 

22 Hasselager-Kolt AGF 6,8 6.061 6.457 396 

31 Beder-Malling BMI 2,7 9.524 9.997 473 

32 Mårslet BMI 5,4 5.518 5.723 205 

33 Solbjerg BMI 6,7 5.169 6.055 886 

13 Hasle Gellerup (ACFC) 2,9 23.014 22.122 -892 

16 Åby Gellerup (ACFC) 3,0 11.768 12.583 815 

23 Stavtrup-Ormslev Gellerup (ACFC) 7,6 5.368 5.257 -111 

24 Brabrand-Gellerup Gellerup (ACFC) 2,7 20.063 20.907 844 

34 Harlev-Framlev Gellerup (ACFC) 4,1 4.652 4.848 196 

28 Skæring-Egå HEI 3,1 9.784 10.658 874 

37 Hårup-Mejlby HEI 10,7 2.033 2.274 241 

38 Hjortshøj HEI 5,4 3.523 3.606 83 

39 Løgten-Skødstrup HEI 5,5 8.141 9.153 1.012 

26 Skejby-Lisbjerg Idrætshøjskolen 2,9 3.788 7.250 3.462 

36 Trige-Spørring Idrætshøjskolen 11,6 4.472 5.418 946 

11 Holme-Højbjerg-Skåde IF Lyseng 0,6 23.704 24.380 676 

25 Tilst-Brabrand Nord TST-DBU 2,0 15.543 15.380 -163 

35 Sabro-Borum TST-DBU 5,6 4.387 4.445 58 

15 Vejlby-Risskov VRI 1,0 24.654 25.974 1.320 

27 Lystrup-Elsted-Elev VRI 4,8 11.490 11.868 378 

01 City/Midtbyen Aarhus Fremad 2,5 10.902 12.630 1.728 

03 Vesterbro Aarhus Fremad 3,6 20.418 23.919 3.501 

04 Trøjborg Aarhus Fremad 1,4 11.130 12.719 1.589 

05 Havnen Aarhus Fremad 2,6 893 4.450 3.557 

14 Christiansbjerg Aarhus Fremad 1,3 18.322 18.082 -240 

Note: Lokalsamfundene fra før ’Kommuneplan 2009’ er benyttet for at opnå overensstemmelse med befolkningsdata. 
Dette påvirker i mindre grad resultaterne for Christiansbjerg, Trige-Spørring og Skejby-Lisbjerg; dog primært Lisbjerg. 
Kilde: www.krak.dk; Aarhus Kommune samt egne beregninger.  
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til at mindske afstanden til kunstgræsbaner. Banen ved BMI (mellem Beder og Malling) vil således 

blive den sydligst placerede kunstgræsbane i Aarhus Kommune, mens banen ved HEI (Skæring) vil 

blive den nordligst placerede. På den måde reduceres afstanden til nærmeste kunstgræsbane for 

mange indbyggere både i den nordligste og sydligste del af kommunen. 

Tabel 2 ovenfor viser resultaterne, når man i stedet tager afsæt i lokalsamfundene. Dels ses, at den 

længste afstand til en kunstgræsbane er i Trige-Spørring (11,6 km), mens der også er over 10 km fra 

midten af lokalsamfundet i Hårup-Mejlby (10,7 km). Dels ses, at alle kunstgræsbaner undtagen tst 

forventes at få et større befolkningsgrundlag i 2020 som følge af befolkningstilvækst i de fleste 

lokalsamfund. Tilvæksten vil være størst i forhold til kunstgræsbanen ved Aarhus Fremad (10.135 

ekstra personer).   

På næste side er de eksisterende og planlagte kunstgræsbaner vist på et kort over Aarhus Kommune. 

På kortet er der skraveret tre områder med forskellige farver. Ud fra de rent geografiske og 

befolkningsmæssige forhold, der indgår i denne analyse, er disse tre områder alle relevante i forhold 

til placeringen af eventuelle fremtidige kunstgræsbaner: 

 Det blå område i den nordlige del af kommunen har de største afstande til eksisterende og 

planlagte baner. Her er samtidig et nogenlunde stort befolkningsgrundlag og en betydelig 

befolkningstilvækst i de kommende år. 

 Det røde område i den sydvestlige del af kommunen har ligeledes forholdsvis store afstande 

til eksisterende og planlagte baner og et stort befolkningsgrundlag. En ny bane i dette 

område vil desuden primært ”aflaste” AGF’s bane og den kommende bane i Gellerup, hvor 

der i forvejen er et meget stort befolkningsgrundlag. 

 Det lilla område i det centrale Aarhus har ikke specielt store afstande til de nærmeste 

kunstgræsbaner, men til gengæld et meget stort befolkningsgrundlag. En ny bane i dette 

område vil primært ”aflaste” de tre baner, der i forvejen har det største 

befolkningsgrundlag, nemlig AGF, Aarhus Fremad og Gellerup (ACFC). 
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Figur 3. Placering af eksisterende og planlagte kunstgræsbaner. 
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Øvrige kriterier i forhold til placering af kunstgræsbaner: 

Som nævnt er der ovenfor alene fokuseret på kriterier vedrørende afstand og befolkningsgrundlag. I 

praksis er der dog en langt række andre faktorer, der også spiller en meget stor rolle i forhold til 

placeringen af kunstgræsbaner. Blandt de øvrige forhold, der skal indgå i vurderingen, kan nævnes 

følgende: 

 Organisatoriske forhold: Der skal en solid organisation til at drive banen. Det er derfor en 

fordel at etablere baner på anlæg, hvor der i forvejen er en større fodboldklub med et 

betydeligt antal medlemmer, en sund økonomi og en god organisation. 

 De fysiske rammer: Det vil som regel være en fordel at etablere en kunstgræsbane på et 

eksisterende anlæg – især hvis der mangler banekapacitet på anlægget. De fysiske rammer 

(jordbund, bevoksning, afstand til naboer, osv.) har stor betydning for udgifterne. Det er 

samtidig en betydelig fordel, hvis omklædningsfaciliteter mv. i forvejen er i orden. 

 Naboer: Som tidligere nævnt er det væsentligt at nye kunstgræsbaner kan placeres, hvor de 

ikke er til væsentlig gene for de nærmeste naboer. 

 Tilgængelighed: Infrastrukturen omkring anlægget har også betydning, herunder dels om der 

er sikker vej til/fra anlægget for børn og unge og dels tilgængeligheden med kollektiv 

transport. 

 Efterspørgsel: Udover at banerne skal placeres i et område med et tilstrækkeligt stort 

befolkningsgrundlag, er det en fordel, hvis der er potentielle lejere i nærområdet, fx andre 

fodboldklubber/idrætsforeninger, skoler, uddannelsesinstitutioner mv. 

 

På den fremadrettede workshop blev der peget på en række mulige konkrete placeringer af 

fremtidige kunstgræsbaner. Som tidligere nævnt er det en politisk (og subjektiv) vurdering, hvordan 

de mange forskellige forhold, der bør tages i betragtning ved placering af kunstgræsbaner, skal 

afvejes imod hinanden. Vi vil derfor ikke fremhæve enkelte af forslagene, men redegøre for de 

fordele og ulemper, der på workshoppen blev nævnt i forhold til de forskellige forslag. 

Tabel 3. Forslag på workshoppen til konkrete placeringer af kunstgræsbaner. 

Placering Fordele Ulemper 

AIA Tranbjerg  Stor klub 

 Tæt på skole 

 Ikke tæt på naboer 

 Forholdsvis tæt på den 
kommende bane hos BMI 

AGF (ekstra 
bane) 

 Har erfaring i forvejen 

 Evt. stordriftsfordele ved at 
have to kunstgræsbaner 

 Giver ikke kunstgræsbane et 
nyt sted i kommunen 
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ASA 
(Frederiksbjerg) 

 Stor klub 

 Central placering med stort 
befolkningsgrundlag 

 Tæt på ny, stor midtbyskole, 
gymnasium og andre 
uddannelsesinstitutioner 

 Tæt på naboer 

 Den eksisterende grusbane er 
ikke så stor 

Brabrand IF  Stor klub 

 Elitehold 

 Forholdsvis tæt på den 
kommende bane i Gellerup 

Ellekærskolen 
(bl.a. IHF) 

 Flere/større klubber 

 Stort, velegnet anlæg med to 
eksisterende grusbaner 

 Ingen naboer tæt på 

 

Havnen (pt. ingen 
baner) 

 Central placering 

 Stor befolkningstilvækst 

 Ingen baner pt. 

 Vanskeligt at placere en bane 
på havnearealerne 

 Intet eksisterende anlæg og 
ingen fodboldklub 

 Vanskelige adgangsforhold 

IF Lyseng (ekstra 
bane) 

 Har erfaring i forvejen 

 Evt. stordriftsfordele ved at 
have to kunstgræsbaner 

 Giver ikke kunstgræsbane et 
nyt sted i kommunen 

KHIF (Kolt-
Hasselager) 

 Stor klub 

 Godt befolkningsgrundlag, jf. 
ovenfor 

 Tæt på skole 

 Grusbanen er muligvis for lille 

 Forholdsvis tæt på naboer 

Lisbjerg FC  Stor befolkningstilvækst  Meget lille eksisterende anlæg 

Lystrup IF  Stor klub 

 God geografisk placering 

 Kan umiddelbart anlægges på 
eksisterende grusbane 

 Tæt på naboer 

 Forholdsvis tæt på den 
kommende bane i HEI 

Stautrup IF  Stor klub 

 Kan umiddelbart anlægges på 
eksisterende grusbane 

 Ingen naboer tæt på 

 Forholdsvis tæt på den 
kommende bane i Gellerup 

 Dårlig tilgængelighed fra nord 
pga. Brabrandsøen 

VRI (ekstra bane)  Har erfaring i forvejen 

 Evt. stordriftsfordele ved at 
have to kunstgræsbaner 

 Giver ikke kunstgræsbane et 
nyt sted i kommunen 

Aabyhøj IF  Stor klub 

 Mangel på baner 

 Ingen oplagt placering af en 
kunstgræsbane på anlægget, 
da grusbanen formentlig er for 
lille 
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 SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE, 5.3

FORENINGER OG ØVRIGE 

De eksisterende kunstgræsbaner er alle blevet til efter stort set samme model. Denne model giver 

foreningerne ejerskab til banerne, med det medfølgende økonomiske ansvar for driften.10 Generelt 

vurderes denne model positivt både af kommunen og af foreningerne.  Andre 

ejerskabskonstruktioner kan måske være relevante i særlige tilfælde, fx i områder hvor det skønnes 

formålstjenligt at placere en kunstgræsbane, men hvor der ikke er tilstrækkelig kapacitet i den lokale 

forening til at kunne løfte ansvaret og arbejdsbyrden.  

Fra kommunens side ses den eksisterende model, som den mest fleksible model, fordi den gør det 

muligt for foreningerne at vælge, hvem de vil samarbejde med, hvilken type bane de ønsker etc.  

Denne fleksibilitet anerkendes fra foreningernes side, men de efterspørger generelt mere støtte fra 

kommunen.  

På workshoppen med foreninger pegede deltagerne på, at støtten fra kommunen primært skulle 

gives i etableringsfasen, hvor det for nogle klubber er en meget stor mundfuld for de frivillige. Der 

blev især peget på, at myndighedsbehandlingen og det administrative omkring ansøgninger kunne 

lettes for foreningerne. Der blev givet fire konkrete forslag til, hvordan kommunen kan facilitere 

processen: 

1. Det blev foreslået, at kommunen opretter en ”one-stop-shop” for foreninger, der vil 

etablere en kunstgræsbane. Dette vanskeliggøres dog formentlig af, at kommunen på 

samme tid har en bevilgende rolle og en myndighedsrolle.  

 

2. Der blev også peget på, at kommunen kan lette arbejdet for de ansøgende foreninger ved at 

stille ekspertise til rådighed, som kan rådgive om arealtyper, støj, lys, ansøgningsprocedurer, 

etc. Det kan være et udvalg med specialister, som klubberne kunne henvende sig til, måske 

endda allerede, når de overvejer at ansøge om etablering af en kunstgræsbane. Eller det kan 

være i form af en kommunal kontaktperson eller koordinator. 

 

                                                           

 

 

10
 Ejerskabet for den kommende bane i Gellerup er dog uafklaret. 
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3. En tredje forslag er at skabe mere vidensdeling og -overførsel omkring etablering og drift af 

kunstgræsbaner, fx ved at etablere et dialogforum eller en erfa-gruppe bestående af 

repræsentanter for de foreninger, der i dag har en bane. Erfa-gruppen kunne både hjælpe 

nye baneejere, og udgøre et forum for udveksling af erfaringer og viden om optimering af 

driften af banerne for de eksisterende baneejere.  

 

4. Endelig blev der peget på, at erfaringerne måske kan samles i en drejebog eller en tjekliste 

for potentielle baneejere. Flere workshopdeltagere pegede på, at DBU optimalt set skulle stå 

for en sådan drejebog, da erfaring og anbefalinger går på tværs af kommunegrænser.11  

Alternativt kan den udarbejdes af Aarhus Kommune. Uanset hvem, der skal stå i spidsen for 

udarbejdelse af og vedligeholdelse af en sådan drejebog, blev det på workshoppen 

understreget, at produkter og retningslinjer i forhold til kunstgræsbaner udvikler sig hurtigt, 

så anbefalinger og gode råd kan hurtigt blive forældede. Derfor skal et sådan materiale 

løbende opdateres og det er mere hensigtsmæssigt, at pege på forhold, som baneejerne skal 

være opmærksomme på, end at komme med konkrete anbefalinger i forhold til fx 

materialevalg osv. I bilag 3 er angivet en overordnet tjekliste over aspekter, som er vigtige at 

overveje i forbindelse med etableringen af en kunstgræsbane.  

Hvad angår driften af banerne, blev det på workshoppen diskuteret, om kommunen kunne spille en 

mere aktiv rolle. Et af de områder, der blev nævnt, var booking af baner, hvor flere af de lejere, som 

har været involveret i evalueringen, har foreslået, at kommunen etablerer en fælles bookingportal 

for at lette overblikket. De foreninger, der ejer en kunstgræsbane, mener dog, at der er så store 

forskelle i deres måde at anvende/udleje kunstgræsbanerne, at en sådan fælles bookingportal ikke 

giver mening – eller i hvert fald vil være vanskelig at etablere. Der er rimelig enighed om, at 

oplysninger om banerne med links til klubbernes egne sider med fordel kan samles et sted. Som 

nævnt i afsnit 3.5 har Idrætssamvirket Aarhus etableret en linksamling til klubberne hjemmesider. 

Et sidste udviklingsområde, som workshoppens deltagere pegede på, var samspillet mellem 

kunstgræsbanerne, deres foreningsejere og de omkringliggende skoler. Her kunne deltagerne 

sagtens se et potentiale i at øge skolers og andre institutioners brug af banerne i dagtimerne, hvor 

de ofte står tomme. Det blev dog understreget, at forholdene er forskellige fra bane til bane. Det 

                                                           

 

 

11
 DBU har udarbejdet en vejledning og beskrivelse om ”Anlæg af kunstgræsbaner – fodbold” fra 2012 samt en 

række anbefalinger og gode råd, som er tilgængelig på DBU’s hjemmeside: 
http://www.dbu.dk/Faelles/ARKIV/klubservice/Baner/Graes%20og%20Miljoe/anlaeggelse_og_pasning/kunstg
raesbaner.aspx 
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blev fra flere sider fremhævet, hvordan man i Tilst har haft held med at etablere en model, hvor 

DBU, tst, gymnasiet og skolen bruger banen sammen. Skolens tekniske personale hjælper med 

vedligeholdelse og til gengæld bruger de banen uden beregning. En tilsvarende model, hvor skoler 

primært medfinansierer banen ved hjælp af arbejdskraft, kan man sagtens forestille sig, kan 

anvendes andre steder. Endelig er det naturligvis en mulighed, at kommunen i forbindelse med 

anlægstilskuddet stiller krav om, at skoler mv. kan råde over banen i et vist antal timer om ugen i 

dagtimerne. 

”Inddrag institutioner, skoler, organisationer og naboer i nærområdet, så de oplever et ejerskab til 

banen. Så sparer man også på vedligeholdelseskontoen.” 

 

 DELKONKLUSION 5.4

Der findes ikke ét objektivt mål for, hvor mange kunstgræsbaner, der er behov for, men vurderet ud 

fra dels den nuværende efterspørgsel efter banerne – særligt om eftermiddagen og aftenen – og 

dels ud fra antallet af indbyggere og organiserede fodboldspillere pr. kunstgræsbane, vurderes 

behovet for kunstgræsbaner i Aarhus Kommune ikke at være dækket på nuværende tidspunkt. 

Særligt når det ses i sammenhæng med antallet af græsbaner, hvor Aarhus med ca. 103 

fodboldspillere pr. græsbane er den kommune i Jylland, der har næstflest fodboldspillere pr. 

græsbane, er vurderingen, at behovet for flere kunstgræs- eller græsbaner er relativt stort i Aarhus. 

Behovet for flere kunstgræsbaner i Aarhus Kommune i fremtiden skal også ses i lyset af den 

forventede befolkningstilvækst med forventet ca. 24.000 nye indbyggere inden 2020. 

Der er mange forhold, der bør indgå i vurderingen af, hvor eventuelle nye kunstgræsbaner skal 

placeres. Vurderet alene ud fra de rent geografiske og befolkningsmæssige forhold, viser analysen, 

at der især er et stort potentiale i at placere en ny kunstgræsbane i den nordlige del af kommunen, i 

den sydvestlige del af kommunen eller i det centrale Aarhus. Som nævnt bør placeringen også 

afhænge af en række øvrige faktorer, herunder: 

 Organisatoriske forhold – herunder især en eksisterende, større fodboldklub med en stærk 

organisation og økonomi 

 De fysiske rammer (eksisterende anlæg, jordbund, omklædningsfaciliteter, osv.). 

 Naboer 

 Tilgængelighed og infrastruktur 

 Efterspørgsel (banekapacitet og potentielle lejere i området) 

Generelt opleves samarbejdet mellem foreningerne og kommunen som velfungerende, selvom 

flere foreninger efterspørger mere støtte og rådgivning fra kommunens side i forbindelse med 

etableringen af banen og et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen, så indsatsen 
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fokuseres overfor klubberne. Det foreslås blandt andet, at kommunen opretter en ”one-stop-

shop” for foreninger, der vil etablere en kunstgræsbane, stiller specialister eller en særlig 

kontaktperson til rådighed, etablerer en erfa-gruppe for nuværende og kommende baneejere 

samt eventuelt udarbejder en tjekliste over forhold, man som kommende baneejer skal være 

opmærksom på i etableringsfasen. 

Endelig er der fokus på, at Folkeskolereformen kan medføre øget behov og efterspørgsel fra 

skolernes side på arealer til idræt og bevægelse, herunder eventuelt kunstgræsbaner. Der er derfor 

et væsentligt potentiale – både for idrætsforeningerne og skolerne - i at øge skolers og andre 

institutioners brug af banerne i dagtimerne, hvor de ofte står tomme. En mulig model kan 

eksempelvis være, hvor skoler primært medfinansierer banen ved hjælp af arbejdskraft, da skolerne 

i forvejen har tilknyttet teknisk personale. Denne model anvendes allerede ved tst/DBU’s 

kunstgræsbane i Tilst. 

  

http://www.pluss.dk/
http://www.orbicon.dk/


  
 

39  Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

 

           

 

6. METODE 

Evalueringen kombinerer en række forskellige kvalitative og kvantitative datakilder, som kort 

beskrives nedenfor. 

 

Desk research 

Med henblik på at opnå så præcis viden som muligt om de strategiske mål bag beslutningen samt at 

bygge videre på de resultater og erfaringer, der allerede er indsamlet, har konsulenterne 

gennemgået relevant skriftlig materiale. Følgende skriftlige datakilder indgår: 

 ”Anlæg af kunstgræsbaner fodbold – Vejledning og beskrivelse”, DBU, 2012 

 Arealleje- og tilskudsaftaler med de eksisterende kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

 Byrådsindstillingen ”Anlægstilskud på 3,14 mio. kr. til en kunstgræsbane i regi af 
Idrætsforeningen TST i samarbejde med DBU og Langkjær Gymnasium og HF” af 11. februar 
2011 

 Byrådsindstillingen ”Anlægstilskud på 6,225 mio. kr. samt indtægtsbevilling på 1,25 mio. kr. 
til delvis finansiering af privatejede kunstgræsbaner i Århus Kommune” af 1. juni 2005 

 Byrådsindstillingen ”Anlægstilskud på 6,27 mio. kr. til to foreningsejede kunstgræsbaner i 
Århus Kommune” af 28. juni 2010 

 Byrådsindstillingen ”Anlægstilskud til en kunstgræsbane i regi af Idrætsforeningen Lyseng” af 
11. februar 2011 

 Byrådsindstillingen ”Reduktion af nabo-gener fra kunstgræsbane ved Bellevue” af 14. maj 
2013 

 DBU’s projekt: Årets jyske fodboldkommune 

 Diverse anlægsbudgetter og –regnskaber fra de eksisterende kunstgræsbaner i Aarhus 
Kommune 

 Evaluering af kunstgræsbanerne ved AGF og Idrætshøjskolen i 2007 

 ”Fremtidens fritid – Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012” 

 ”Idræt og bevægelse med kvalitet og mangfoldighed” af 22. juni 2010 

 ”Idrætsforeninger i Danmark – Rammer og vilkår”, Danmarks Idrætsforbund, oktober 2013 

 ”Information om novemberkampe” fra Aarhus Kommunes hjemmeside 

 ”Kunstgræsbaner i Aarhus Kommune: evaluering af anlæg og drift”, notat til rådmanden af 9. 
september 2013 

 Natur og Miljøklagenævnets afgørelse af 19. december 2013 i sag om støjgener ved Hellerup 
om anvendelse af kunstgræsbane i Gentofte 

 Notat til Kulturudvalget om ”Udlejning af kunstgræsbaner – svar på spørgsmål stillet på 
Kulturudvalgsmøde den 17. september 2013” af 24. oktober 2013 
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 Rambøll for Københavns Kommune, "Kløvermarken - Miljøundersøgelser. Støj, belysning og 
kunstgræsbaner", november 2007. 

 Referat af fællesmødet om kunstgræs den 26. juni 2013 

 Referat af kommunefodboldmøde i Århus den 4. april 2013 

 

Personlige interview og fokusgruppeinterview 

Der er gennemført personlige, kvalitative interview med en repræsentant fra hver af de seks 

foreninger, der ejer en kunstgræsbane.12  

Derudover er der gennemført tre fokusgruppeinterview med henholdsvis: 

 5 repræsentanter for øvrige idrætsforeninger, herunder repræsentanter for foreninger, der 
(a) skal i gang med at etablere en kunstgræsbane, (b) lejer kunstgræsbaner og (c) er 
interesserede i at leje en kunstgræsbane, men endnu ikke har gjort det. 

 6 repræsentanter for lokalsamfund og interesseorganisationer, herunder naboer til en 
kunstgræsbane, forældre til børn, der anvender en kunstgræsbane samt repræsentanter fra 
Idrætssamvirket Aarhus, Aarhus Fodbold Forum og DBU. 

 10 repræsentanter for Aarhus Kommune fordelt på Magistratsafdelingen for Kultur og 
Borgerservice, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, Magistratsafdelingen for Sundhed og 
Omsorg samt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.  

 
 
Faktuelle oplysninger om de eksisterende baner 

Ovennævnte skriftlige kilder er blevet suppleret af faktaark om anvendelsen af kunstgræsbanerne, 

som er blevet udfyldt af de seks foreninger, der ejer en kunstgræsbane. Derudover har DBU bidraget 

med oplysninger om medlemstal for fodboldklubber i Aarhus Kommune. DBU’s medlemsopgørelser 

er baseret på foreningernes medlemsindberetninger til DIF på vegne af specialforbundene. 

 

Data om afstande og indbyggertal 

Analyserne i afsnit 5.2 om geografiske forhold og befolkningsgrundlag er beskrevet nærmere i dette 

afsnit. Som beskrevet er analyserne baseret på to datakilder: 

                                                           

 

 

12
 I et enkelt tilfælde er interviewet gennemført med to repræsentanter for foreningen. 
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 Estimater for køreafstanden af korteste rute fra et centralt punkt i hvert statistikdistrikt og 

lokalsamfund til nærmeste kunstgræsbane opgjort via www.krak.dk. 

 Aarhus Kommunes egne opgørelser over befolkningstal per. 1. juli 2013 opdelt på 

statistikdistrikter og lokalsamfund (baseret på GADESTAT, som stammer fra et udtræk fra 

CPR-registeret) samt kommunens befolkningsprognose for perioden 2013-2023. 

 

Fremadrettet workshop 

Endelig er der gennemført en samlet fremadrettet workshop med deltagelse af 20 repræsentanter 

for: 

 De nuværende og kommende ejere af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

 Aarhus Kommune (Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø) 

 Idrætssamvirket Aarhus 

 Aarhus Fodbold Forum 

 DBU 
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BILAG 1: FAKTA OM DE EKSISTERENDE BANER 

 Idrætshøjskolen AGF VRI tst IF Lyseng Aarhus Fremad 

Ibrugtagelse 2005 2005 Nov. 2011 Jan. 2012 Apr. 2012 Aug. 2012 

Medlemstal (2012/13)  ca. 500 583* 413 1.076 ca. 350 

Kunstgræsbanens størrelse 
(m2) 

10.800 9.630 8.684 13.000 11.000 8.800 

Anlægsudgifter (mio. kr. 
ekskl. moms) 

7,16 5,66 4,03 6,05 6,29 ca. 4,77 

Årlige driftsudgifter (ekskl. 
afskrivninger og renter) 

ca. 180.000 ca. 240.000 ca. 171.500 ca. 230.000 ca. 110.000 ca. 240.000 

*Medlemstal: Medlemstal er baseret på foreningernes egne indberetninger i faktaark (sæsonen 2013/2014). Medlemstal markeret med en * er dog baseret på 

Idrætssamvirkets oplysninger om medlemstal i 2012.
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BILAG 2: AFSTAND FRA 

STATISTIKDISTRIKTER 

Tabel 4. Nærmeste kunstgræsbane for hvert statistikdistrikt i Aarhus Kommune. Afstand i km og 
antal indbyggere. 2013. 

Statistikdistrikt Nærmeste kunstgræsbane Afstand i km Antal indbyggere 

00.10 + 00.11 AGF 3,0 960 

00.20 Aarhus Fremad 3,3 1.096 

00.30 Aarhus Fremad 3,2 938 

00.40 Aarhus Fremad 3,4 1.449 

00.50 Aarhus Fremad 3,5 494 

00.60 AGF 4,1 662 

00.70 Aarhus Fremad 3,2 597 

00.80 Aarhus Fremad 4,4 876 

00.90 Aarhus Fremad 3,9 496 

01.00 Aarhus Fremad 0,8 6.396 

01.10 Aarhus Fremad 1,9 1.127 

01.20 Aarhus Fremad 1,7 1.221 

01.31 Aarhus Fremad 3,1 3.930 

01.32 Aarhus Fremad 2,4 2.337 

01.40 Aarhus Fremad 2,8 7.524 

01.50 Aarhus Fremad 3,6 4.268 

01.60 Aarhus Fremad 4,5 4.774 

01.70 AGF 3,4 4.173 

01.80 AGF 3,4 8.590 

01.90 AGF 2,7 7.871 

02.00 AGF 2,4 6.558 

02.10 AGF 2,1 2.741 

02.20 AGF 0,5 7.040 

02.30 AGF 1,7 3.713 

02.40 AGF 2,8 8.118 

02.50 IF Lyseng 2,3 10.467 

02.60 IF Lyseng 1,6 3.986 

02.70 IF Lyseng 1,9 6.280 

02.80 AGF 3,8 4.981 

02.91 AGF 4,9 8.584 

http://www.pluss.dk/
http://www.orbicon.dk/


  
 

44  Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune 

 

02.92 AGF 3,0 74 

02.93 AGF 3,9 16 

03.00 Aarhus Fremad 3,1 4.238 

03.10 Aarhus Fremad 3,0 5.003 

03.21 Aarhus Fremad 3,4 1.424 

03.22 ACFC 3,4 916 

03.30 AGF 3,9 393 

03.40 ACFC 3,4 4.409 

03.51 ACFC 2,8 7.363 

03.52 TST-DBU 3,1 1.295 

03.60 ACFC 3,0 3.573 

03.71 ACFC 2,4 2.994 

03.72 ACFC 2,2 461 

03.80 ACFC 3,1 3.902 

04.00 HEI 4,9 8.151 

04.10 HEI 4,9 3.511 

04.20 HEI 2,9 9.778 

04.30 VRI 5,2 10.352 

04.40 VRI 2,3 2.349 

04.50 VRI 1,0 4.994 

04.60 VRI 1,3 2.303 

04.70 VRI 1,5 2.880 

04.81 Idrætshøjskolen 0,5 12.242 

04.82 Idrætshøjskolen 0,8 526 

05.00 VRI 7,1 1.138 

05.10 Idrætshøjskolen 6,1 890 

05.21 Idrætshøjskolen 2,8 2.902 

05.22 Idrætshøjskolen 1,8 791 

05.30 Idrætshøjskolen 1,2 3.126 

05.40 Aarhus Fremad 3,3 1.914 

05.50 Aarhus Fremad 0,2 2.282 

05.60 Aarhus Fremad 0,7 2.595 

05.70 Aarhus Fremad 1,3 4.054 

05.80 Aarhus Fremad 1,8 2.116 

05.90 Aarhus Fremad 2,3 839 

06.00 TST-DBU 3,4 197 

06.10 TST-DBU 1,2 8.711 

06.20 TST-DBU 3,3 5.388 
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06.31 TST-DBU 6,3 8.221 

06.32 ACFC 1,1 10.946 

06.33 ACFC 2,2 104 

06.40 ACFC 4,8 933 

06.50 ACFC 7,8 586 

06.61 AGF 7,4 6.095 

06.62 AGF 5,7 4.743 

07.00 IF Lyseng 6,3 5.528 

07.10 BMI 1,5 4.570 

07.20 BMI 1,7 4.949 

07.30 BMI 8,5 2.374 

07.40 BMI 5,3 189 

07.50 BMI 8,0 1.557 

07.60 BMI 11,5 403 

07.70 BMI 10,6 643 

08.00 TST-DBU 7,2 2.911 

08.11 TST-DBU 5,9 689 

08.20 TST-DBU 7,9 547 

08.30 ACFC 6,9 194 

08.40 ACFC 7,4 3.550 

08.50 ACFC 11,4 1.092 

09.00 HEI 12,8 647 

09.10 HEI 10,6 1.397 

09.20 Idrætshøjskolen 14,1 1.088 

09.30 Idrætshøjskolen 10,0 3.192 

09.40 Idrætshøjskolen 8,7 195 

Aarhus ---- 3,3 319.680 

Note: Gennemsnitsafstand for Aarhus er vægtet med befolkningstallet i hvert statistikdistrikt. Kort over statistikdistrikterne 

findes på Aarhus Kommunes hjemmeside (http://www.aarhus.dk/~/media/Fotos-og-film/Borgmesterens-

Afdeling/Statistik-og-Ledelsesinformation/50000-statistikkort-sognegraenser-ORIGINAL.pdf) 

Kilde: www.krak.dk; Aarhus Kommune samt egne beregninger.  
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BILAG 3: OVERORDNET TJEKLISTE 

Som nævnt i afsnit 5.3 vil foreninger, der overvejer eller er i gang med at etablere en 

kunstgræsbane, have stor gavn af en ”tjekliste” over forhold, som er vigtige at overveje i forbindelse 

med etableringen. Nedenfor er givet et overordnet bud på en række sådanne forhold. 

 

Plangrundlag og myndighedsforhold 

Der kan udarbejdes en liste over de typiske ansøgninger og tilladelser, der skal søges/indhentes i 

forbindelse med baneetableringen. Eksempler kan være udarbejdelse af VVM-screening, 

støjkortlægning, ansøgning om byggetilladelse (typisk for lysanlæg, boldhegn), håndtering af jord, 

udledning af drænvand, tilladelse til etablering af indkørsler etc. 

 

Banestørrelser 

Hvilke baner er der behov for? Er der behov for en bane, der opfylder FIFA’s krav i forhold til 

størrelsen på baner til internationale kampe, eller skal banestørrelsen afstemmes i forhold til DBU´s 

anbefalinger for 11, 8, 7, 5, 3 mandsbaner, herunder sikkerhedsarealer? Skal der være areal uden for 

selve banen til opvarmning, tilskuere samt mulighed for oplag af sne, typisk i form af et ekstra areal 

langs kunstgræsbanens sidelinjer? 

 

Lysanlæg 

Et godt lysanlæg er vigtigt for brugen af en kunstgræsbane, men også vigtigt for at minimere 

eventuelle gener for banens omgivelser. Derfor er det vigtigt at overveje krav til lysanlægs 

udformning under henvisning til DS EN 12193. Der skal tages stilling til krav til lux, farvetemperatur 

mv., mastehøjde, masteplacering, afskærmning af lyskilder, tidsrammer for brug af banebelysning 

under hensyn til omgivelserne, fysisk mulighed for vedligeholdelse af belysningsarmaturer etc. 

 

Bekæmpelse af støjgener 

Støj fra brug af kunstgræsbaner kan virke generende på omgivelserne, specielt da banerne ofte 

bruges ud på aftenen og ofte i mange af ugens dage. Der kan udføres en støjkortlægning og på 

denne baggrund eventuelt iværksættes støjreducerende foranstaltninger. Det er kommunens 

miljømyndighed, der tager stilling til behov for støjværn for den konkrete kunstgræsbane. I 

forbindelse med støjværn skal der tages hensyn til pladsforhold og dermed hvilke støjdæmpende 

foranstaltninger, der er mulige (støjvold af jord, støjmur etc.). Endelig er det vigtigt med inddragelse 

af og information til naboer, så misforståelser undgås og gener minimeres. 
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Boldhegn og adgangsstyring 

Det vil som regel være en god idé at etablere et boldhegn for at beskytte omgivelserne for vildfarne 

bolde og for at øge undgå tidsspild under træning og kamp. Desuden kan det overvejes, om adgang 

til kunstgræsbanen skal reguleres, dels så uhensigtsmæssig adfærd undgås (hundeluftning, kørsel, 

fyrværkeri etc.), dels så adgang for nødvendig drift og vedligehold sikres. Overvejelserne kan omfatte 

hegnstype, højde og placering af hegn, antal låger og porte, portbredde, antal og udformning af 

boldhenteråbninger samt låsesystemer. 

 

Fast belægning 

Skal der etableres en fast belægning foran indgang til kunstgræsbanen og ideelt mellem 

omklædningsfaciliteter og banen. Herved mindskes risiko for forurening af kunstgræstæppet med 

jord og sten etc. Desuden kan evt. granulat, der bringes ud fra banen af spillere og tilskuere, lettere 

håndteres. 

 

Kvalitet af kunstgræs 

Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af kunstgræs, som hele tiden udvikler sig. Der findes 

forskellige standarder (f.eks. FIFA) som en ny kunstgræsbane kan etableres efter og der kan stilles 

supplerende kvalitetskrav til græstype og infill m.v. Hensyn til miljøforhold bør også indgå i 

overvejelserne. 

 

Afledning af drænvand 

Med stigende fokus på afledning af drænvand fra kunstgræsbaner kan der kræves håndtering af 

drænvand fra baner efter bestemte retningsliner, før udledning til recipient eller kloakledninger. 

Håndtering af drænvand bør afstemmes med de relevante myndigheder, så der kan opstilles nogle 

klare rammer for en tilfredsstillende håndtering af drænvandet. Valg af kunstgræsbelægningen har 

indflydelse på kvaliteten af drænvandet, ligesom typen af optøningsmidler ved drift af banen i 

vinterperioden. 

 

Vedligehold 

Det kan anbefales at udarbejde en vedligeholdelsesplan for kunstgræsbanen, herunder indkøb og 

drift af maskiner, granulat mv., valg af optøningsmidler i vinterperioden, brugsanvisning for 

publikum og spillere af bane, håndtering af affald mv.  
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