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I LEDER I

Græsser er altid grønnere
”De har meget bedre vilkår i nabokommunen!”. Det er svært at
sætte tal på, hvor ofte lokalpolitikere må lægge ører til den påstand,
og det er uvist, hvor tit påstanden er rigtig.
Når borgerne i Halsnæs Kommune siger det om idrætsfaciliteter,
passer det tit. Den facilitetsdatabase, dette nummer af Tribune
handler om, viser, at der er dobbelt så mange indbyggere pr. idrætshal i Halsnæs som i nabokommunen Gribskov. Facilitetsdatabasen,
som Lokale og Anlægsfonden har fået opdateret med friske 2013tal, afslører også, at Gribskov har en kunstgræsbane. Det har Halsnæs ikke.

I Vesttyskland fik den olympiske komité i 1960 udarbejdet Der
Goldene Plan. Byplanlæggere, arkitekter, ingeniører, økonomer, læger og sociologer regnede sig frem til, at der skulle være 0,15-0,20
kvadratmeter idrætshal pr. indbygger. På den måde kunne idrætsinvesteringer styres, så de gjorde mest muligt gavn.
I Danmark er det lokalpolitikerne og dermed vælgere, som på grundlag af viden om forholdene i resten af landet kan beslutte niveauet
for deres kommune. Opgørelserne i facilitetsdatabasen kan danne
grundlag for at sætte fritidsfaciliteter på den lokale dagsorden.

Til gengæld har kommunen ved Roskilde fjord kun 1700 indbyggere
pr. naturgræsfodboldbane, mens 2000 indbyggere i Gribskov må deles om hver almindelig fodboldbane. Græsset er altså kun nogen
gange grønnere på den anden side af Esrum sø.

Med den positive vinkel ser Halsnæs Kommune også på opgørelserne. Formanden for udvalget for Kultur, Fritid og nærdemokrati,
Helle Lunderød, har sagt til Halsnæs Posten, at tallene ansporer hende til at arbejde for, at kommunen ikke falder mere bagud. Hun peger også på, at sådan en opgørelse kun viser en del af idrætsbilledet.

I Fonden vil vi gerne bidrage til, at prioriteringsdiskussionerne i
kommunerne foregår på så oplyst et grundlag som muligt. Derfor
bruger vi tid og kræfter på at få kommunerne til at registrere deres
idræts-, kultur- og friluftsfaciliteter.

Det har hun en vigtig pointe i. Facilitetsdatabasen er ren optælling. Den fortæller intet om kvaliteten af de idrætsfaciliteter, der er
opgjort. Den problemstilling kan der blandt mange andre ting læses
om på de kommende sider i Tribune.

Men selv om databasen kan bruges til konkrete sammenligninger
mellem kommunerne, producerer den ikke nogen form for facitliste.
Den dokumenterer, at der i gennemsnit er 3.600 indbyggere pr.
idrætshal i Danmark, at der er 5.200 pr. hal i Halsnæs og 2.500 i
Gribskov. Men vi har ingen instanser, der beslutter, hvad der er det
rigtige tal.

Og husk så, at lidt viden altid er bedre end ingen viden.
God læselyst.
Torben Frølich
Direktør, Lokale og Anlægsfonden
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Facilitetsindeks 2013
19-258
259-293
294-374
375 og herover
Indekset bygger på de typer faciliteter,
som Lokale og Anlægsfonden har
efterprøvet.
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Bananen er
vendt om for
de store byer
Facilitetsindeks I Der tales meget om et Udkantsdanmark, der har form som en rådden banan.
Men bananen ser anderledes ud, når der måles på, hvem der har lettest adgang til idrætsfaciliteter.
De store byer har færrest tilbud og i Vestjylland er der mest plads til de idrætsaktive.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Analysevirksomheden Kaas & Mulvad konkluderer på baggrund af Lokale og Anlægsfondens opdaterede facilitetsdatabase, at det med 95 procents sikkerhed kan siges, at de mest ressourcestærke kommuner tilbyder deres borgere et lavere niveau
med hensyn til adgang til fritidstilbud end de kommuner, der er
dårligst stillede.
Kaas & Mulvad har sammensat et facilitetsindeks, hvor værdierne er baseret på det samlede antal idrætsfaciliteter i forhold til
indbyggertal. Hverken facilitetsdatabasen eller analysen fortæller noget om årsager og sammenhænge i den forbindelse. Vi får
heller ikke viden om kvaliteten af idrætsfaciliteterne, kun om

antallet. Med de nævnte forbehold giver det nogle interessante
perspektiver.
På top 10 over kommuner, hvor borgerne har lettest adgang til
idrætsfaciliteter, finder man flere kommuner, der ofte bliver omtalt, når diskussionen falder på de områder i landet, der har det
svært og får det endnu sværere i fremtiden.
På bund 10 over de kommuner, hvor borgerne er flest om at dele
idrætsfaciliteterne, er det ikke kun små og/eller fattige kommuner, der dukker op. Det er også befolkningsmæssige og økonomiske sværvægtere som København og Frederiksberg.
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Det overordnede billede
Overordnet går det en anelse tilbage for kommunerne, når det
gælder om at skaffe rum og rammer for danskernes idrætsudfoldelser. Der er samlet set for seks udvalgte kategorier af idrætsfaciliteter blevet tre procent (svarende til 372) færre faciliteter over
de seneste ca. 12 år. Men tallene dækker over udsving til begge
sider.
Ifølge Facilitetsdatabasens tal er den største stigning sket
inden for idrætshaller over 800 kvadratmeter, mens det
største fald er sket inden for udendørs tennisbaner.

2001

2013

Forskel

Idrætshaller over
800 kvm

3863

3694

-4 %

Fodboldbaner,
11 mands

1046

1076

3%

Ikke
opgjort

34.709

19.426

21.308

10 %

Heraf med kunstgræs

Facilitetstyper
- antal

2001

2013

Forskel

Idrætshaller over
800 kvm

1383

1494

111

Svømmehaller
minimum 25 m.
(herunder også
svømmehaller min.
50 m.)

Fodboldbaner,
11 mands

5105

5128

23

Skøjtehaller/
Isstadioner

281.160

212.257

-25 %

Ikke
opgjort

Skydecentre

6745

9944

47 %

159

Tennishaller/
specialhaller

Ikke
opgjort

66.490

275

259

Tennisbaner,
udendørs

2422

2854

Lysløjper / oplyste
motionsstier rettet
mod løb

Ikke
opgjort

137.967

Multibaner /
Bandebaner
minimum 13*21 m

Ikke
opgjort

9032

Heraf med kunstgræs
Svømmehaller
minimum 25 m.
(herunder også
svømmehaller min.
50 m.)

-16

Skøjtehaller/
Isstadioner

19

26

7

Skydecentre

792

555

-237

Tennishaller/
specialhaller

Ikke
opgjort

83

Tennisbaner,
udendørs

2206

1934

Lysløjper / oplyste
motionsstier rettet
mod løb

Ikke
opgjort

40

Multibaner /
Bandebaner
minimum 13*21 m

Ikke
opgjort

-272

611

18 %

Nedenstående fordeling på regioner viser, at trængslen i de
udvalgte facilitetstyper er klart størst i Hovedstadsregionen og
mindst i Jylland og på Fyn.
Regional bestand af
idrætsfaciliteter

Hvis man holder antallet af de samme typer faciliteter op mod
antallet af indbyggere, bliver resultatet, at vi i snit er 545 om at
dele hver facilitet. Men der er jo stor forskel på, hvor mange faciliteter, der er etableret til de forskellige idrætsgrene, hvad der også
resulterer i store forskelle i, hvor mange indbyggere der må deles.
Dette eksemplificeres senere i rapportens kommunefordelte
trængselsoversigter.
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Facilitetstyper
– indbyggere pr.
facilitet

Hovedstaden

Faciliteter

Indbyggere
pr. facilitet

2.008

842

Midtjylland

2.691

457

Nordjylland

1.313

442

Sjælland

1.449

563

Syddanmark

2.669

450

Hovedtotal

10.130

545

Facilitetsindeks
For at få et overordnet billede af, om de respektive kommuners
borgere har lige god adgang til idrætsfaciliteter, er her udregnet
et samlet facilitetsindeks. For hver af de anvendte idrætsfacilitetstyper er de 98 kommuner tildelt en rang sat i forhold til,
hvor mange eller hvor få indbyggere, der må deles om det antal
faciliteter, der eksisterer inden for hver kommune.
Derefter er der på basis af disse rangordner beregnet en sum
og fundet en endelig samlet rang. I indekset indgår kun de ni
idrætsfaciliteter, der er blevet efterprøvet af LOA.
Princippet bag facilitetsindekset er: Jo flere indbyggere, der må
deles, jo lavere rang. Rang 98 er bedst. Rang 1 er dårligst. Stiller
kommunen ikke faciliteter til rådighed, eller har kommunen
oplyst, at den ikke stiller faciliteter til rådighed, tildeles kom
munen automatisk rang 0.
Herunder ses de 10 kommuner, der scorer højest i det samlede
facilitetsindeks. Her har borgerne altså de potentielt bedste
muligheder for at have adgang til udvalgte idrætsfaciliteter.
Indbyggertal

Facilitetsindeks

Varde

49.969

524

Struer

21.846

514

Ringkøbing-Skjern

57.529

508

Faaborg-Midtfyn

51.409

478

Skive

47.291

474

Allerød

24.073

460

Herning

86.595

444

1839

443

Odsherred

33.452

433

Guldborgsund

61.322

431

Læsø

Disse ti kommuner scorer lavest i det samlede facilitets
indeks. Her har borgerne altså de potentielt dårligste muligheder for at have adgang til udvalgte idrætsfaciliteter.

Sorø

Indbyggertal

Facilitetsindeks

29.288

183

Stevns

21.818

175

Odder

21.800

175

102.029

162

Frederiksberg
Hvidovre

51.341

150

Vesthimmerland

37.586

145

Halsnæs

30.803

142

26.901

129

559.440

100

13.917

19

Lejre
København
Dragør

9

blank side
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Ser man på regional fordeling er mulighederne bedst i Nordjylland,
Syddanmark og Midtjylland. Værre står det til i Region Sjælland og
værst i Region Hovedstaden. Altså er billedet af den rådne banan
vendt om, når det kommer til adgangen til idrætsfaciliteter.
Det er det overordnede billede, men hvad sker der, hvis man zoomer
ind og ser nærmere på grundene til top og bundplaceringerne. Lad os
starte i toppen.
I Varde Kommune er landets førende kommune I

Varde Kommune er landets førende kommune, når det kommer til
let adgang for borgerne til idrætsfaciliteter. Kommunen er en sammenlægning af fem kommuner, der alle havde tradition for et rigt foreningsliv. De stærke idrætsforeninger betød, at der blev opført mange
idrætsfaciliteter i hver kommune, og det kan nu ses på Varde Kommunes fordeling af idrætsfaciliteter i forhold til indbyggertal. Fx er
der næsten lige så mange fodboldbaner til de 49.969 borgere i Varde
Kommune som til de 559.440 indbyggere i Københavns Kommune.
Der er 92 11 mands-græsbaner i Varde Kommune, mens københavnerne har 96. Borgerne i Varde Kommune mangler heller ikke adgang
til idrætshaller, hvis man ser på kommunen som helhed. 18 haller i
fuldstørrelse ligger der i kommunen.
Det er dog ikke kun traditioner, der gør, at borgerne i Varde Kommune har landets letteste adgang til idrætsfaciliteter. Det forklarer
Lisbet Rosendahl (V), der er formand for Kultur- og Fritidsudvalget.
”Vi har da mange idrætshaller og svømmehaller i forhold til, hvor
mange mennesker, der er om at bruge dem. Det med, at der skal være
en idrætshal til alle, det er noget vi har fået ind med modermælken.
I forbindelse med sammenlægningen af de fem kommuner var der en
politisk vilje til fortsat at hjælpe idrætshallerne til et liv fremover.
Det betød omstruktureringer af drift og økonomi samt nedbringelse
af hallernes milliongæld. Men selvfølgelig er det ikke alle haller, der
bliver brugt lige meget. Derfor har vi fra politisk side også set på, hvor
der var tomgang, og i samarbejde mellem flere forvaltninger etableret
en særlig pulje, som hallerne kunne søge til alternative og uformelle

idrætsaktiviteter, der ikke handler så meget om seriøs træning og turneringskampe.”
Varde Kommune forsøger at altså meget bevidst at holde liv i de mange idrætshaller, selv om idrætsmønstrene også her ændrer sig ligesom
i resten af landet.
”Da jeg voksede op, kunne jeg gå til dans og gymnastik og det var jeg
glad for. Men der kom mange flere idrætsmuligheder, da idrætshallerne blev bygget. Vi har et fortsat fokus på udvikling af idrætsfaciliteter i Varde Kommune. Vi skal forholde os til samfundets udvikling og
tilpasse os nye behov, og vi er ved at etablere et område med stier til
løbere og mountainbikecyklister. Vi kunne også godt bruge nogle flere
og større skateanlæg. Her er der dog noget på vej i Varde by,” fortæller
Lisbet Rosendahl, og tilføjer, at kommunen i 2009 var en af syv første
kommuner, der blev udpeget som ”Breddeidrætskommune” i en satsning etableret af Kulturministeriet i samarbejde med Nordea-fonden.
I Dragør Kommune helt i bund I

I facilitetsindekset ligger Dragør Kommune helt i bund. Den lille
kommune med 13.917 indbyggere har oplyst, at der kun er to idrætshaller og syv græsfodboldbaner i fuld størrelse. Der er ikke nogen
multibane eller andet anlæg til selvorganiseret gadeidræt. Det er
lidt, selv set i forhold til kommuner med næsten samme indbyggertal
som Langeland (14 fodboldbaner, syv idrætshaller, 4 multibaner) og
Vallensbæk (6 fodboldbaner, 4 idrætshaller og en rulleskøjtebane).
For et par år siden var Dragør Kommune nødt til at lukke en nedslidt
svømmehal, hvilket ikke har hjulpet på placeringen i Kaas & Mulvads
indekstal, hvor Dragør ligger solidt i bunden under København.
Det ser altså ud som om, at det står galt til med adgangen til idrætsfaciliteter i Dragør.
På spørgsmålet om, hvorfor der er så få idrætsfaciliteter i Dragør Kommune, svarer borgmester Allan Holst (S):
”Jamen, er der det? Vi har to idrætshaller og fire gymnastiksale på
skolerne, udendørs fodbold- og tennisanlæg, to kunstgræsbaner på
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vej og vi opfører et aktivitetsområde ved havnen
med plads til parkour og en lille kunstgræsbane.
Endelig er vi på vej med et udbud af et nyt svømmecenter med wellness. Jeg er altid lidt kritisk
overfor den slags registreringer. I Dragør Kommune ligger vi også lavt, når man kigger på, hvor
mange kroner og ører vi afsætter pr. borger på
fritidsområdet. Men det er fordi, vi har en stor
frivillig indsats i foreningerne, der er gode til at
skaffe sponsorater. Jeg synes, at vi har en god
idrætstradition i Dragør Kommune, hvor mange
borgere er medlem af mere end en forening.”
I Hvad var det med København? I

Men hvad var det med København? Hovedstaden. Kommunen med det suverænt største indbyggertal. Og omkring lige så mange fodboldbaner, som man har i Varde, og en placering som
næstsidst i Kaas & Mulvads indeks – kun foran
en lille kommune som Dragør.
Der er mange indbyggere på lidt plads, og det gør
det traditionelt svært at følge med efterspørgslen
på idrætsfaciliteter. Den lokale politiske debat
tog fart efter offentliggørelsen af tallene i facilitetsdatabasen, men set over en bred politisk kam,
var de politiske partier i en række interviews i
Dagbladet Politiken enige om, at der skal ske
noget med idrætsfaciliteterne i hovedstadskommunen.
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev (V)
mener, at det er mislykkedes at udnytte mulighederne for flere idrætsfaciliteter under etablerin-

gen af det nye byområde i Ørestad, og håber, at
det går bedre med udviklingen af Nordhavn som
nyt beboelses- og erhvervsområde. Sundheds- og
omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF) vil
også gennemgå planerne for idrætsfaciliteter i de
nye byområder, og opfordrer til at udnytte byens
rum til aktiviteter, da der ikke er mange grønne
marker i København, hvor der kan opføres nye
idrætsanlæg.
Socialdemokraternes politiske ordfører i den
københavnske borgerrepræsentation, Ikram Sarwar, vil have en større udnyttelse af de eksisterende faciliteter. Fx ved at uddele nøglekort, så
brugerne kan komme i hallerne og være aktive
i et bredere tidsrum – også når der ikke lige er
nogle medarbejdere til stede i hallerne.
Endelig mener de konservatives politiske leder,
Rasmus Jarlov, at kommunens byplanlægning
skal tage højde for, der også bliver bygget idrætshaller og andre sportsanlæg hver gang der etableres nye boligområder.

Udvikling over tid – alle facilitetstyper
Regional bestand
af idrætsfaciliteter

2001

2013

Forskel

Hovedstaden

3324

4803

44 %

Midtjylland

4336

5321

23 %

Nordjylland

2411

2612

8%

Sjælland

2514

3089

23 %

4270

5567

30 %

16.855

21.392

27 %

Syddanmark
Hovedtotal

Ovenstående sammenligning af facilitetsbestanden
(kun idræt) viser en udbygning, der varierer geografisk.
Størst tilvækst af faciliteter er sket i Hovedstadsregionen.
Mindst i Nordjylland, mens de øvrige regioner ligger tættere
på hinanden.
Da regionerne ikke eksisterede i 2001, har vi til brug for analysen først omregnet antallet af faciliteter i de gamle kommuner
til tilsvarende i de nye kommuner. Der er brugt en metode, hvor
vi for de kommuner, der blev delt ved strukturreformen, har
set på, hvor stor en del af indbyggerne der gik til hver af de nye
kommuner. Antallet af faciliteter i disse ophørende kommuner
er forsøgt delt på samme vis. I denne omregning er der opstået
en mindre difference på 19 faciliteter, svarende til 1 promille af
antallet af faciliteter i 2001.

Forhistorien, ambitionerne, udfordringerne og
mulighederne er altså vidt forskellige for landets
kommuner, når man ser lidt bag om tallene i indekset over, hvilke kommuner, der tilbyder den
letteste adgang til idrætsfaciliteter. Samtidig er
det også værd at hæfte sig ved, at det faktisk er
i Region Hovedstaden, at den største tilvækst af
nye idrætsfaciliteter findes i perioden 2001 til
2012. Så måske ser situationen lidt anderledes
ud næste gang facilitetsdatabasen bliver opdateret.
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Sværere at
komme i
svømmehallen
Svømmehaller I Siden årtusindeskiftet er mere end en svømmehal blevet lukket om
året. Flere er i farezonen på grund af manglende vedligeholdelse og tilpasning til nye
brugergrupper. Lokale og Anlægsfonden har været involveret i flere projekter med bud
på nye løsninger for svømmehaller.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Et af de mest slående resultater af kommunernes indberetninger til Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase er nedgangen i antallet af svømmehaller. 16 svømmehaller er lukket siden 2001 og flere må forventes at
være på vej, da manglende vedligeholdelse og manglende udvikling af en af de klassiske idrætsfaciliteter,
har gjort mange af svømmehallerne for gammeldags til
moderne vandaktiviteter som vandparkour, kajakpolo,
undervandsrugby fitness og wellness – samt fri leg for
både store og små.
Fonden har været involveret i flere projekter, som skal
omdanne nedslidte svømmehaller til moderne svømmeanlæg, der kan imødekomme nye brugergruppers
14

forskellige ønsker til en tur i svømmehallen. Dertil
kommer en lang erfaring med etablering af store nye
svømmehaller.
I Vand er et fantastisk aktivitetsmateriale I

Fællesnævnerne for både små og ældre svømmehaller
og de store nye anlæg er alsidighed og fleksibilitet. Turen i svømmehallen kan handle om meget mere end
at svømme frem og tilbage på 25 eller 50 meter lange
baner. Igen og igen og igen. Vand er et fantastisk aktivitetsmateriale, som med lethed kan hældes ned i
meget forskellige bassinformer, som kan opdeles og forandres med relativt simple løsninger.

Svømmehaller min. 25 m bassin (herunder også
kategorien ”Svømmehaller min. 50 m bassin”)
Antal

Indbyggere pr.
facilitet

2001

2013

Forskel

275

259

-16

2001

2013

Forskel

19.426

21.308

10 %

Mindst trængsel
Kommune
Lemvig

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

21.223

5

6527

1

6527

48.211

7

6887

Brøndby

34.210

4

8553

Billund

26.357

3

8786

Ærø
Ballerup

Ringkøbing-Skjern

4245

57.529

6

9588

Varde

49.969

5

9994

Odsherred

32.452

3

10.817

21.818

2

10.909

45.868

4

11.467

Stevns
Hedensted
Mest trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Skanderborg

58.094

1

Frederiksberg

102.029

2

51.015

Hillerød

48.315

1

48.315

Kalundborg

48.294

1

48.294

Greve

47.980

1

47.980

559.440

12

46.620

Kolding

89.556

2

44.778

Horsens

84.871

2

42.436

København

58.094

Gribskov

40.655

1

40.655

Odense

193.370

5

38.674

7 kommuner har ifølge oplysningerne ikke svømmehaller med
min. 25 m bassin.
Landsgennemsnittet er 21.308 borgere pr. facilitet.
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Projektforslag til Rønne Svømmehal
af Aarstiderne Arkitekter

16

Lokale og Anlægsfonden har været drivkraft i en række nye svømmehalsløsninger. Fra det berømte ovale bassin i DGI-byen i København, til den internationalt præmierede grønlandske svømmehal ved
navn Malik (bølgen) i Nuuk og svømmefaciliteterne i DGI Huset i
Herning. Alle med det tilfælles, at de med stor succes brød med de almindelige forestillinger om, at svømmehaller kun kan bestå af seks til
otte baner på 25 eller 50 meters længde. Fondens projekter viste, at
de faste baner i svømmehallerne kan udfordres og varieres fleksibelt,
uden at svømmehallerne omdannes til vandlande uden idrætsformål.
I Traditionelle svømmehaller blev mere og mere pressede I

I 2010 kunne Fonden se, at de traditionelle svømmehaller blev mere
og mere pressede. Der var et stigende antal meldinger om faldende
brugertal og manglende penge til vedligeholdelse. I skolerne blev
svømmetimerne sparet væk og begrebet ”tørsvømning” blev lanceret. Klare krisetegn for svømmehallerne, der lignede udviklingen i
fx Norge og Tyskland, hvor den ene svømmehal er lukket efter den
anden i de senere år.
Svømmehallerne trængte til nye løsninger og dem besluttede Lokale
og Anlægsfonden sig for at udvikle i samarbejde med kommuner med
mod på at redde svømmehallerne med nye tiltag og lyst til at åbne det
varme vand for nye brugergrupper. Det skete med udviklingsprojektet
”Nyt liv i gamle svømmehaller”.

Projektforslag til Rønne Svømmehal
af Aarstiderne Arkitekter

I Rønne på Bornholm blev der efter en arkitektkonkurrence udviklet
et projekt, som også ville kombinere den traditionelle svømning med
en række nye aktiviteter. Til sidst i projektforløbet valgte repræsentantskabet bag svømmehallen i Rønne dog ikke at realisere projektet.
Da Rønne Svømmehal på mange måder er en meget typisk svømmehal, kan mange af løsningerne nemt overføres til et andet sted.

I Den nye svømmehal fik en storslået start I

Ringkøbing-Skjern Kommune kom først med i et samarbejde. I 2012
kunne Ringkøbing Svømmehal slå dørene op til et nyt bud på en
moderne svømmehal med fleksible bassiner til både leg, fitness og
almindelig motionssvømning. Der blev også plads til klatrevæg, nyt
udspringstårn og forskellige elementer til vandparkour, varmtvandsbassiner, saunaer og et helt nyt arkitektonisk udtryk, som gør svømmehallen mere spændende at opholde sig i. Den nye svømmehal fik
en storslået start, da den blev besøgt af over 4.000 gæster allerede i
den første uge efter åbningen.

I Kommuner velkomne til at henvende sig til Fonden I

Lokale og Anlægsfonden arbejder derfor fortsat aktivt for at introducere de mange spændende løsninger i Aarstiderne Arkitekters
projektforslag i en anden svømmehal i en kommune, der tør tage
springet og hoppe ud på det dybe vand, hvor fremtidens muligheder findes. Kommuner der tør tænke nyt og udvikle de gamle slidte
svømmehaller er velkomne til at henvende sig til Fonden og indgå i
et samarbejde, som kan gøre det nemmere for alle at komme en tur i
svømmehallen – på deres måde.
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Barndommens land
og det kommunale
facilitetskort
Sammenhæng I Med facilitetsdatabasen er der åbnet mulighed for at se antallet af faciliteter
og ikke mindst, hvor mange mennesker, der skal deles om dem. Hvis vi skal have mere viden,
skal vi dog også interessere os for sammenhængen med driften og ikke mindst kvaliteten af
dem.
Af Bo Vestergård Madsen, analysechef

Fra mit barndomshjem var der under én kilometer til min lokale håndboldhal og fodboldbanerne med klubhuset. Små to
kilometer væk lå banerne, hvor vi spillede udendørs håndbold.
Gymnastikken blev trænet på den lokale skole ligeledes et par
kilometer væk. Lige rundt om hjørnet og undervejs til hallen lå
en mindre, kommunal fodboldbane, hvor vi jævnligt samledes
og spillede – ofte kvarter mod kvarter.
Så var der selvfølgelig villavejen, som blev brugt til fodbold,
badminton og tennis (man trådte bare lige væk, når der kom

en bil), selve huset, som akkurat ét sted – over kældertrappen
– kunne bruges til at spille tennis op ad muren (med kontant
afregning, hvis man ikke var præcis, skulle man ned og hente
bolden ved kælderdøren). Haven: et sted for diverse lege og så
igen fodbold, naturligvis.
Da vi blev større, cyklede vi ud i den anden ende af byen, hvor
der var bedre forhold til gymnastikken (den fjedrende springbane, som var det helt nye på det tidspunkt). En tur på godt fem
kilometer. Og da ambitionerne rakte til den store håndboldklub
19
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i byen, måtte jeg også udenfor mit eget lokalområde. Men
værre var det heller ikke. Fire kilometer på jernhesten. Altså
alle faciliteter i rimelig cykelafstand.
I Afstanden betyder meget for idrætsdeltagelsen I

Fra flere undersøgelser ved vi, at afstanden betyder meget for
idrætsdeltagelsen og brugen af de grønne områder. Facilitetsdatabasen siger dog ikke noget om borgernes afstand til faciliteterne, men den giver et billede af det udbud af faciliteter,
som de enkelte kommuner rummer. Og hvor stor trængslen er
om disse anlæg, dvs. hvor mange personer, der må deles om
de forskellige faciliteter – det, der i rapporten kaldes facilitetsindekset.
Det giver forhåbentlig anledning til politiske diskussioner og
prioriteringer på kommunalt plan. Og anledning til at komme
mere i dybden med kortlægninger og undersøgelser af hele facilitetsområdet, som er så vigtig i idrætten. Op mod 90 procent af alle udgifter til idræt på kommunalt plan går til drift og
anlæg af faciliteter. For et er antallet af faciliteter, noget andet
er den udnyttelse man har af disse anlæg. Og noget tredje og
helt afgørende er kvaliteten af dem.
I Undersøgelser af flere kommuner I

Syddansk Universitet har lavet undersøgelser af flere kommuner, som mere præcist afdækker facilitetsdækningen og placeringen, sammenholdt med lokalbefolkningens idrætsvaner.
Senest har man foretaget en analyse af brugen og udnyttelsen
af de indendørs idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut.
Det har ført til interessante resultater, der bl.a. viser, at i de 11
store haller i kommunen, er kapaciteten blot udnyttet i omtrent to tredjedele af tiden. Flere andre forstudier har vist sam-

me tendens, så det er næppe et specifikt problem i Rudersdal
eller udtryk for en særlig dårlig planlægning netop her. Ofte
er problemet forholdet mellem booking og så den reelle brug.
Hvordan man i kommunerne kan udvikle værktøjer i samar
bejde med foreninger til at afdække den reelle brug og organisatoriske incitamenter for bedre udnyttelse, forskes der i
i Aalborg og Faaborg-Midtfyn.
Men ligesom antallet af faciliteter ikke er det eneste parameter for en kommunes facilitetssucces, kan udnyttelsesgraden i
kolde tal heller ikke stå alene. Kommer der nye brugergrupper til? Understøtter hallerne nye aktiviteter? Er folk tilfredse
med at komme i hallen? For kommunen er det både legitimt
og fremadrettet at registrere og optimere hallernes udnyttelsesgrad. Det er helt oplagt. Blot skal man være opmærksom
på, at det til syvende og sidst handler om mennesker, der skal
have en god oplevelse. Udnyttelsesgraden i procenter bør ikke
være det eneste mål. Facilitetspolitik handler nemlig også om
at skabe arkitektonisk kvalitet, som kan understøtte sociale
aktiviteter og fremme mødet mellem mennesker. Det handler
om at understøtte, at de forskellige aktiviteter får gode rammer, der spiller sammen med de mennesker, de rummer.
I Brug for flere undersøgelser af forholdet mellem
antal, brug og kvalitet I

Idrætshallerne bør have fleksible muligheder, så flere kan
komme til og generationer mødes. Og fremfor alt handler det
om at bygge tidssvarende, så faciliteterne afspejler nutidens
idræts- og livsmønstre. Vi har brug for flere undersøgelser af
forholdet mellem antal, brug og kvalitet, der kan styrke de
kommunalpolitiske prioriteringer til glæde for borgerne. Men
viden alene gør det ikke. Det handler også om visioner. Om
at turde og om at afprøve. Det er i det spænd, at udviklingen
sker. Og så må man en gang i mellem ned og hente bolden.
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Tennisbaner I Antallet af
medlemmer i Dansk Tennis
Forbund er blevet halveret
siden 1990. Det kan nu
også ses på antallet af
tennisbaner, som der er
blevet 272 færre af siden
optællingen i 2001. Men
der er stadig store mulig
heder i tennisanlæg, hvis
der bliver tænkt nye tanker.
Af Lars Hjorth Bærentzen,
kommunikationskonsulent

Nedtur kan
skabe
nytænkning
Det almindelige tennisanlæg har ikke ændret
sig meget siden den moderne form for tennisspillet blev etableret i Storbritannien for mere
end 130 år siden. En række baner i fast konkurrencestørrelse med hegn om – og kun med
adgang for medlemmer af en tennisklub.
Da tennissporten eksploderede i popularitet i
Danmark fra 1970’erne til starten af 1990’erne
var den løsning mere end nok. Udenfor de
indhegnede tennisbaner stod nye tennisspillere nærmest i kø med ketcherne i hænderne.
Men siden populariteten toppede i 1990 med
118.173 medlemmer i tennisklubberne, har faldet været lige så imponerende som den foregående fremgang.
I 2001 var der kun 73.106 tennisspillere til at
brede sig på landets daværende 2.206 tennisbaner. I 2012 er der 60.921 tennisspillere tilbage.
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Antallet af baner er samtidig faldet til 1.934.
Tilbagegangen kan altså virke total for tennissporten med fortsat faldende medlemstal og
færre baner at spille på.
Er tennis blevet et kedeligt spil for den moderne
dansker? Et spil uden fremtid, når kommunerne
skal investere i idrætsanlæg, der passer til fremtidens aktivitetsmønstre i befolkningen? Ikke
nødvendigvis.
I Anderledes og meget mere åbent end
de almindelige tennisanlæg I

Tåsinge Tennis Klub blev stiftet i 2009. I den
første tid spillede klubbens få medlemmer på banerne i Svendborg, mens bestyrelsen arbejdede
med planerne om klubbens eget anlæg. Efter et
møde med Lokale og Anlægsfonden stod bestyrelsesmedlemmerne med et godt tilbud. Fonden

Tennisbaner
Antal

2001

2013

Tennishaller/
specialhaller

Ikke
opgjort

Forskel

83

Tennisbaner,
udendørs

2206

1934

-272

Indbyggere pr.
facilitet

2001

2013

Forskel

Tennishaller/
specialhaller

Ikke
opgjort

66.490

Tennisbaner,
udendørs

2422

2854

18 %

Tennisbaner udendørs
Mindst trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Læsø

1839

3

613

Fanø

3237

5

647

Rudersdal

54.827

45

1218

Hørsholm

24.543

20

1227

Aabenraa

59.208

48

1234

Aabenraa

59.208

48

1234

Rebild

28.866

19

1519

Varde

49.969

32

1562

47.291

30

1576

24.073

15

1605

Skive
Allerød
Mest trængsel
Kommune
Hvidovre

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

51.341

5

559.440

68

8227

40.468

5

8094

Vesthimmerland

37.586

5

7517

Odder

21.800

3

7267

København
Ikast-Brande

Slagelse
Thisted
Ballerup

10.268

77.167

12

6431

44.494

7

6356

48.211

8

6026

Hedensted

45.868

8

5734

Tønder

38.686

7

5527

4 kommuner har ifølge oplysningerne ingen udendørs tennis
baner.
Landsgennemsnittet er 2854 borgere pr. facilitet.
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ville gerne hjælpe med både udvikling og finansiering af et nyt tennisanlæg, men kun hvis det
blev helt anderledes og meget mere åbent end de
almindelige tennisanlæg, der var ved at spille fallit
i kampen om de idrætsaktive danskeres interesse.

dervisning, frikvarterer og efter skoletid har også
bidraget til anlæggets succes. Der er mange børn
i området, som ikke tidligere har været idrætsaktive, der er kommet i gang med en form for tennis
efter åbningen.

Bestyrelsen i Tåsinge Tennis Klub sagde ja tak. Og
allerede i 2012 blev Tåsinge Tennis Park åbnet
som et første eksempel på, hvordan tennissporten
kan udvikles gennem nye typer af idrætsanlæg.

Tåsinge Tennis Park er et bud på fremtiden for
tennis i Danmark. En fremtid, hvor tennis er
åbent og lettilgængeligt. En fremtid, hvor tennis
er mere end et fast struktureret spil på grusbaner,
men også kan være uforpligtende sjov på forskellige underlag og med baner i forskellige størrelser.
Selv boldene og ketcherne kan være forskellige.

I Plads til nye og varierede former for
tennis I

Der er egentlig tale om en revolution indenfor
tennisanlæg. På de 5.500 m² som anlægget fylder, er der kun etableret to almindelige grusbaner
i fuld størrelse. Det har givet plads til nye og varierede former for tennis. Padeltennis, beachtennis,
shorttennis, speedtennis, særlige ”nøglehuller” til
træning af flugtspil og endelig udendørs bordtennis. Det hele er kendetegnet ved at være åbent
for alle. Indhegningen er væk og alle kan gå lige
ind og bruge alle de forskellige baner hvad enten
de er medlemmer af Tåsinge Tennis Klub eller ej.
Sjovt nok har de åbne baner givet flere medlemmer. På kun en måned fra åbningen af Tåsinge
Tennis Park steg klubbens medlemstal fra 40 til
140.
Tennisparkens placering lige ved siden af en
skole, hvor eleverne frit kan bruge banerne i un-

I Tennisparken er også et lokalt samlings
sted I

Det sociale element skal heller ikke glemmes.
Tåsinge Tennis Park kan mere end forskellige
former for tennis. Tennisparken er også et lokalt
samlingssted, hvor der er plads til leg, ophold og
en god grillaften.
Tåsinge Tennis Park er et af Lokale og Anlægsfondens eksempler på, hvordan de mest traditionelle
idrætsanlæg målrettet – og ensrettet – enkelte
idrætsgrene, kan åbnes, udvides og benyttes af
mange flere brugergrupper. Ligesom Fodboldeksperimentarium i Herning og SDU's atletikanlæg
i Odense, der også kan bruges til en lang række
andre idrætsgrene og som rekreativt udflugtsmål.
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Hvor privat er du?
Idrætsfaciliteter I Hvis du dyrker atletik indendørs eller spiller 11-mandsfodbold, sker det med garanti på et offentligt ejet anlæg. Bowler du, eller er
du rytter i en ridehal, er du med stor sandsynlighed på et privatejet anlæg.
Af Torben Frølich, direktør

De fleste idrætsudøvere er nok ligeglade med, hvordan ejerforholdet er på deres foretrukne idrætsfacilitet, bare anlægget fungerer. Men i et idrætspolitisk
perspektiv er det for at forstå udviklingen nødvendigt
at vide, om det er markedskræfterne, som sætter rammerne for en sportsgren, eller det er det offentliges tilskudspolitik, der ligger bag.

historiske sammenligninger. Derfor er år 2013 lig med
år 0 i denne sammenhæng.

Men der er det problem, at dataindsamling for at afdække området gennem årene har været for usikre.
Der er allerede på definitionen af privat og offentlig
opstået tolkningsproblemer. Er en selvejende idrætshal fx offentlig eller privat?

Det er et uoverkommeligt arbejde at krydstjekke kommunernes indrapporteringer på dette område. Derfor
fremstår der fortsat en vis usikkerhed, men man kan
dog glæde sig over, at opgørelsen svarer fint til de
flestes fordomme: Fitness, golf, bowling og ridning er
private. Boldspil, atletik og motionsstier er offentlige.
Og midt i mellem med store andele af både offentlige
og privatejede faciliteter ligger squashbaner, lystbådehavne og motorsportsanlæg.

Ved den seneste indsamling af data til facilitetsdatabasen er der forsøgt ryddet op i kategorierne (se faktaboksene), men det forhindrer, at der foretages nogle

De overordnede konklusioner på data fra kommunerne er, at inden for otte typer idræts- og fritidsfaciliteter
er der flest privatejede anlæg. For 55 faciliteters vedkommende er der flest offentlige anlæg.
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Private faciliteter
Private faciliteter indbefatter kommercielle tilbud. Det
er naturligvis kun faciliteter som den brede offentlighed
har mulighed for at benytte (enten gennem medlemskab
af en forening eller selvorganiseret) som skal opgøres i
denne undersøgelse. Private swimmingpools, tennisbaner
m.v., der kun kan benyttes af få på forhånd navngivne
privatpersoner, indgår naturligvis ikke i undersøgelsen.
Det er op til en individuel vurdering om fx private
virksomheders svømmehaller, idrætshaller m.v.
skal tælles med eller ej. Hvis de i vidt omfang
lejes ud til lokale foreninger/lokale
borgere, er de relevante at
tælle med.

Offentlige faciliteter
Ved offentlige faciliteter forstås alle
kommunale, regionale, statsligt ejede
lokaler og anlæg samt selvejende
institutioner - uanset om de er
forbeholdt foreningsmedlemmer
eller kommunens borgere
i almindelighed.
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Balancen mellem offentlig og privat
(min. 10 faciliteter på landsplan)

Andel offentlige / selvejede
Andel private

Indendørs atletikanlæg - ...

Idrætshal på 800 m2 eller ...

Fodboldbaner (11 mands) ...

Svømmehaller min. 25 m ...

Biblioteker (ikke ...

Ro-, kano- og kajakanlæg

Cricketbaner

Tennisbaner udendørs

Parkourbaner (udendørs)

Squashbaner

Andre udendørs boldbaner

Musikhuse

Mobile skøjtebaner og andre ...

Skaterbaner/anlæg ...

Fodboldbaner (11 mands)

Lejrpladser og andre ...

Amerikansk fodboldbaner

Badmintonhaller

Rugbybaner

Andre svømmefaciliter

Mindre atletikanlæg

Museer

Idrætslegepladser

Faciliteter til vinterbadere ...

Strandsportsbaner ...

Kulturhuse

Friluftsscener

Ro-, kano- og kajakfaciliteter

Atletikanlæg med 400 m ...

Petanque og bocciabaner

Skøjtehaller /isstadioner

Skydeanlæg

Idrætslokaler og ...

Lystbådehavne

Skøjtehaller min. 50 m ...

Tennishaller

Softballbaner

Klublokaler til ...

Motionsstier

Klublokaler til andre ...

Øvelokaler til musik

Teater - professionelle

Skaterbaner/anlæg ...

Teater - amatør

Bandebaner (multibaner)

Motorsportsanlæg

Klatreanlæg

Forsamlingshuse

Træningspavillioner og andet ...

Kurbade, velværecentre o.lign

Havne- og søbade

Biografer

Atletikanlæg med 200 m ...

Motionscentre/styrketræning ...

Fodboldbaner (11 mands) ...

Ridebaneanlæg

Strandsportsbaner (udendørs)

Hytter

BMX, dirt jump og andre ...

Golfanlæg

Rulleskøjteløjper/baner og ...

Bowlinganlæg
0%

Idrætshaller, idrætslokaler ...
0%

20%

40%

20%

40%

60% 80% 100%

60% 80% 100%
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Forandring
i fodbold
Fodboldbaner I Fra 2001 til 2012 er Dansk Boldspil-Union vokset med 70.000
medlemmer. I den samme periode er der på landsplan kun etableret 23 nye græs
fodboldbaner i fuld størrelse, mens antallet af multibaner og kunstgræsbaner er
vokset. Fodboldspillerne har altså fundet nye måder at dyrke deres idræt på.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Mange af de 356.754 fodboldspillere registreret under DBU i 2012 – samt de mange, der spiller fodbold
under andre forbund eller som selvorganiserede –
har fundet nye underlag og banestørrelser at dyrke
fodbold på.
Hvor væksten i antallet af nye græsbaner til
11-mands fodbold fra 2001 til 2012 må siges at være
lille i forhold til udviklingen i boldspilunionens
medlemstal, er der kommet 159 flere kunstgræsbaner og 611 multibaner. To facilitetstyper, der var næsten ikke eksisterende i 2001. I hvert fald var facilitetstyperne så sjældne, at de slet ikke blev talt med,
da landets idrætsfaciliteter blev opgjort dengang.
Væksten i kunstgræsbaner er særligt markant i Region Hovedstaden, hvor der er anlagt 74 baner siden
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2001. Meget groft skitseret kan man sige, at fodbold
foregår på græs på den jyske muld, mens det er en
idrætsgren, der i stadig højere grad foregår på plasticunderlag i hovedstadsområdet.
Antallet af multibaner er også størst i Region Hovedstaden (165), men på grund af det større befolkningstal er der stadig færre indbyggere pr. multibane
i de tre jyske regioner (i alt 360). Kun i Region Sjælland (70) er det i virkeligheden sværere at finde
plads på en multibane end i hovedstadsregionen.
I Fonden har fra starten været involveret i
etableringen af multibanerne I

Lokale og Anlægsfonden har fulgt udviklingen af de
mange nye facilitetstyper, som fodbold kan spilles på.

Region
Syddanmark

Region
Nordjylland

Region
Hovedstaden

Region
Midtjylland

Region
Sjælland

Fodboldbaner
(11 mands)
naturgræs

1285
(Forholdstal 934)

791
(Forholdstal 732)

675
(Forholdstal 2489)

1342
(Forholdstal 934)

646
(Forholdstal 1270)

Fodboldbaner
(11 mands)
kunstgræs

24
(Forholdstal 50011)

10
(Forholdstal 57962)

74
(Forholdstal 22705)

27
24
(Forholdstal 46444) (Forholdstal 34190)

Bandebaner
(multibaner)

133
(Forholdstal 9024)

86
(Forholdstal 6739)

165
(Forholdstal 10182)

157
(Forholdstal 7987)

Boldbaner

70
(Forholdstal 11722)

Forholdstal er indbyggere pr. bane.
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Fodboldbaner

Fonden har fra starten været involveret i etableringen af multibanerne, der har haft en særlig
status i Fondens pulje til mindre projekter, da
multibanerne fungerer fremragende som både
aktivitetssted og socialt mødested, hvor mange
hænger lige så meget ud med vennerne, som de
egentlig er aktive. Det førte i 2011 til en særlig udviklingsproces, hvor en række arkitektvirksomheder blev inviteret til at udvikle en
ny generation af multibaner i samarbejde med
Lokale og Anlægsfonden. De første baner er allerede opført og viser, at multibaner ikke kun er
funktionelle, men også kan indeholde en solid
mængde arkitektonisk kvalitet.
Almindelige kunstgræsbaner støtter Fonden
ikke etableringen af. Men to projekter har fået
støtte til træningsanlæg, der også involverer
kunstgræs – og en helt ny tilgang til idéen om
et fodboldanlæg.
I Næsby i nærheden af Odense fik den lokale
– og meget fremsynede – boldklub fordoblet sit
medlemstal, da klubben sammen med Fonden
anlagde et fodboldlegeland, der kan bruges af
alle som åbent aktivitetssted, men som samtidig
er specialdesignet til udvikling af fodboldspilleres teknik og fysik.
I Et traditionelt træningsanlæg til en
enkelt sportsgren kunne gøres til meget
mere I

Den helt store satsning lancerede Lokale og Anlægsfonden sammen med Herning Kommune og
Boldklubben Herning Fremad, da Herning Fodboldeksperimentarium blev etableret som Fon-
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dens første eksempel på, hvordan et traditionelt
træningsanlæg til en enkelt sportsgren kunne
gøres til meget mere. Og gøres meget mere åbent
for omgivelserne. Hegnet om banerne blev pillet ned, de naturlige omgivelser udnyttet til udflugtsmål, løbestier og udendørs styrketræning.
Endelig blev der præsenteret helt nye løsninger
indenfor fodboldtræning
Blandt de nye tiltag, der ikke var set tidligere,
var der en interaktiv multibane uden almindelige mål, men med fire rammer, som spillerne
eller spilleren skal sigte efter, når det angives
i højtalere og med lys, hvilken ramme, bolden
skal sparkes hen på. Men mest bemærkelsesværdigt er mulighederne for at eksperimentere med
boldens bane og kroppens fysiske evner. Mange
forskellige redskaber langs et ”bånd”, der går
igennem anlægget ved siden af en kunstgræsbane i fuld størrelse, kan bruges til lege sig bedre
til forskellige boldspil – ikke kun fodbold.
I Udlandet har fået øjnene op for
fremtidens fodboldanlæg i Herning I

De mange varierede muligheder for at dyrke fodbold, som Herning Fodboldeksperimentarium
byder på, er så unik i sin tankegang og så tilpasset den moderne udvikling blandt fodboldspillernes mange forskellige ønsker til at dyrke deres
idræt, at faciliteten i efteråret 2013 modtog en
prestigefuld bronzemedalje fra IAKS (Den internationale organisation for idræts- og fritidsarkitektur). Prisen uddeles bl.a. i samarbejde med
Den Internationale Olympiske Komité. Så også
udlandet har fået øjnene op for fremtidens fodboldanlæg i Herning.

Antal

2001

2013

Forskel

Fodboldbaner,
11 mands

5105

5128

23

Ikke
opgjort

159

Ikke opgjort

611

Indbyggere pr.
facilitet

2001

2013

Forskel

Fodboldbaner,
11 mands

1046

1076

3%

Heraf med
kunstgræs

Ikke opgjort

34.709

Multibaner /
Bandebaner
minimum 13*21 m

Ikke opgjort

9032

Heraf med
kunstgræs
Multibaner /
Bandebaner
minimum 13*21 m

Fodboldbaner (11 mands)

Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs

Følgende kategorier er medtaget:
Fodboldbaner (11 mands) naturgræs
Fodboldbaner (11 mands) kunstgræs
Fodboldbaner (11 mands) jord/grus

Kommune

Mindst trængsel
Kommune
Herning

Antal indbyggere

Bandebaner (multibaner)

Mindst trængsel

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Mindst trængsel
Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Allerød

24.073

3

8024

Læsø

1839

2

920

Brøndby

34.210

4

8553

Varde

49.969

25

1999

Furesø

38.236

4

9559

Skive

47.291

20

2365

Gladsaxe

66.030

5

13.206

Albertslund

27.824

10

2782

41.572

3

13.857

Langeland

12.861

4

3215

73.360

5

14.672

Fanø

3237

1

3237

86.595

201

431

RingkøbingSkjern

57.529

118

488

Lemvig

21.223

41

518

Vallensbæk

14.797

1

14.797

Favrskov

47.156

14

3368

42.111

81

520

Slagelse

77.167

5

15.433

Kerteminde

23.787

6

3965

Aalborg

203.448

50

4069

51.409

11

4674

Mariagerfjord

Tårnby
Gentofte

Tønder

38.686

74

523

Ringsted

33.217

2

16.609

Varde

49.969

94

532

Roskilde

83.554

5

16.711

Hjørring

65.767

120

548

Vesthimmerland

37.586

64

587

Assens

41.325

68

608

Nordfyns

29.224

48

609

Mest trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Mest trængsel
Kommune

Faaborg-Midtfyn
Mest trængsel

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Esbjerg

115.051

1

115.051

Hvidovre

51.341

1

51.341

Silkeborg

89.346

1

89.346

Hillerød

48.315

1

48.315

Næstved

81.163

1

81.163

Vordingborg

45.465

1

45.465

Sønderborg

75.732

1

75.732

Halsnæs

30.803

1

30.803

Frederiksberg

102.029

17

6002

Aalborg

203.448

3

67.816

Frederikshavn

60.775

2

30.388

København

559.440

122

4586

Frederikshavn

60.775

1

60.775

Sorø

29.288

1

29.288

73.360

17

4315

Aabenraa

59.208

1

59.208

Nordfyns

29.224

1

29.224

3237

1

3237

RingkøbingSkjern

57.529

1

57.529

RingkøbingSkjern

57.529

2

28.765

Holstebro

57.254

1

57.254

Herlev

26.958

1

26.958

Haderslev

56.051

1

56.051

Billund

26.357

1

26.357

Gentofte
Fanø
Hørsholm

24.543

10

2454

Rudersdal

54.827

23

2384

37.351

16

2334

Gladsaxe

66.030

31

2130

Glostrup

21.869

11

1988

28 kommuner har ifølge oplysningerne ikke Fodboldbaner
11 mands (kunstgræs).

11 kommuner har ifølge oplysningerne ikke Bandebaner
(multibaner).

Stevns

21.818

11

1983

Landsgennemsnittet er 34.709 borgere pr. facilitet.

Landsgennemsnittet er 9032 borgere pr. facilitet.

Rødovre

Landsgennemsnittet er 1076 borgere pr. facilitet.
Antallet af 11 mandsbaner varierer meget i de enkelte kommuner.
Det skyldes, at banestørrelsen årligt tilpasses, så den passer
til de brugergrupper, der skal anvende banerne, således at
11-mandsbanerne opdeles i hhv. 5- og 7 mandsbaner.
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Lys på
løberne
Lysløjper I Gode lamper langs landets 470 officielt udpegede løberuter er en
af de mest simple former for idrætsfaciliteter man kan forestille sig. Alligevel
er der kun lys på 40 af løberuterne. Lokale og Anlægsfonden har igennem
flere projekter forsøgt at belyse, hvor stor gavn løbere har af at kunne færdes
på lysløjper.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

I 2002 bevilgede Lokale og Anlægsfonden for
første gang støtte til en lysløjpe. I den oprindelige form var en lysløjpe et stiforløb på mellem to og tre kilometer, som kunne oplyses så
løberne bedre kunne færdes trygt og sikkert i
mørke skov- og parkområder om aftenen og i
de mørke vinterdage. Det var et krav, at lysløjpernes lamper kunne udvikles og placeres,
så de ikke skæmmede de naturlige omgivelser.
En af de første lysløjper, der blev opført i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden, var
en 2,1 km lang strækning ved et rekreativt
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område i Greve på Sjælland. Et område, der
både var centralt placeret nær bymidten og
som allerede var populært blandt løbere, men
også blev brugt flittigt til cykling, ridning og
ikke mindst stavgang, der var en af de helt
store nye trends i datidens idrætsmønster.
Lysløjpen blev suppleret af en af de første træningspavilloner, der samtidig blev udviklet af
Lokale og Anlægsfonden som en udendørs
styrketræningsfacilitet.
De simple krav til en lysløjpe i tiden lige efter,
at vi skulle vende os til at skrive 20 i stedet

Lysløjper / oplyste motionsstier rettet mod løb
Mindst trængsel
Kommune
Vallensbæk

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

14.797

2

45.868

6

7645

Assens

41.325

4

10.331

Lolland

44.436

3

14.812

Rødovre

37.351

2

18.676

Faaborg-Midtfyn

51.409

2

25.705

Billund

26.357

1

26.357

Albertslund

27.824

1

27.824

Odsherred

32.452

1

32.452

Jammerbugt

38.597

1

38.597

Hedensted

7399

Mest trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Aalborg

203.448

1

203.448

København

559.440

4

139.860

115.051

1

115.051

102.029

1

102.029

Viborg

94.333

1

94.333

Herning

86.595

1

86.595

Horsens

84.871

1

84.871

Sønderborg

75.732

1

75.732

Svendborg

58.296

1

58.296

RingkøbingSkjern

57.529

1

57.529

Esbjerg
Frederiksberg

71 kommuner har ifølge oplysningerne ikke lysløjper/oplyste
motionsstier rettet mod løb.
Landsgennemsnittet er 137.967 borgere pr. facilitet.

37

for 19 i årstallene, vidner om, hvor stort behovet var for at udvikle tidssvarende faciliteter
til danskernes moderne idrætsliv i Lokale og
Anlægsfondens første leveår. Projektet i Greve
blev hurtigt fulgt op af tilsvarende lysløjper i
Fredericia, Herning og Esbjerg.
I Der manglede noget nyt I

Da Lokale og Anlægsfonden støtter eksempelprojekter og ikke den samme udgave af en facilitet mange gange, blev der efter de første projekter lukket for bevillingerne til lysløjper. Der
manglede noget nyt, som kunne bringe idéen
om lysløjpen som idrætsfacilitet videre.
Selv om der ikke blev bevilget støtte til flere
projekter, gik idéudviklingen ikke i stå. Fonden
blev involveret i flere tiltag, der skulle gøre
lysløjperne mere interaktive. Det første forsøg
kan opleves i Søndermarken på Frederiksberg
i hovedstadsområdet. Den klassiske gamle park
midt i millionbyen skulle revitaliseres i 2011.
Da det grønne åndehul er et meget populært
område for løbere, var det oplagt at udvikle den
første interaktive lysløjpe i dette område.
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Resultatet blev en lysløjpe, som kunne bruges
til at motivere løberne endnu mere til træning
en. Lys alene giver sikkerhed og tryghed i en
ellers mørk park, men tilført muligheden for at
indtaste forskellige kilometertider og følge forskellige farver lys i lamperne – så bliver lys og
lamper pludselig til et samspil mellem løberen
og teknikken.
I Lamperne som ”harefunktion” I

I Søndermarken har den interaktive løbesti to
standere i hver sin ende af området, hvor løberne kan vælge en farve, der passer til den tid,
de løber en kilometer på. Hvert tidsinterval på
henholdsvis 3, 4, 5, 6, 7 eller 12 minutter har
sin egen farve på løjpens lamper. På den måde
kan løberne bruge lamperne som ”harefunktion”, der ”trækker” dem op i tempo og fastholder hastigheden under hele løbeturen.
Ligesom i de første projekter, blev lysløjpen i
Søndermarken også tilføjet forskellige aktivitetsområder. I den historiske park er der nu
foruden en lysløjpe også to styrketræningsområder, der også bruges flittigt af legende børn, og
en kulturplads til musik og dans.

Den nye løberute i Søndermarken blev omgående meget populær blandt løberne. Både
blandt dem, der har brug for ekstra motivation
i form af harefunktionen, og dem, der mest havde brug for mere tryghed og lys i parken.
Med de succesfulde og i virkeligheden ret simple projekter, kan det undre, at der på 10 år ikke
er etableret mere end 40 lysløjper i Danmark.
Forundringen bliver ikke mindre med tanke på,
at næsten hver tredje voksne dansker ofte tager
ud på en løbetur.
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I de dårlige
gamle dage
Historisk I Tallene i Facilitetsdatabasen viser både fremgang og tilbagegang fra 2001 til 2013.
Men set i et større historisk perspektiv, er der næsten kun godt at sige om udviklingen og
etableringen af idrætsfaciliteter i Danmark.
Af Torben Frølich, direktør

”I henved 70 kommuner blev det oplyst, at der
ikke var mulighed for at spille håndbold indendørs, men næsten alle kommuner havde udendørs håndboldfaciliteter. I mere end ¾ af kommunerne fandtes hverken svømmehal eller –sal.”
Der kan findes nostalgikere, som savner markhåndbold og svømmeundervisning i det kolde
havnevand. Men for de fleste vil et kig i ”Betænkning nr. 709, 1974, om idrætten og friluftslivet”
ikke skabe associationer til de gode, gamle dage.
Betænkningen, som er den første seriøse afdækning af dansk idræt nogensinde, indeholder den
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første opgørelse af idrætsfaciliteter i Danmark.
Tallene fra 1971 giver mulighed for at vurdere
udviklingen i idrætsbyggeriet over en længere
periode end de 12 år, som ellers er perspektivet i
dette nummer af Tribune.
I Evigt gyldige problemstillinger I

Selv om forskellene mellem vilkårene for 42 år
siden og nutidens muligheder er markante, afslører betænkningen også nogle, åbenbart, evigt
gyldige problemstillinger. Der nævnes ”utidssvarende” faciliteter og en ”beklagelig tendens til, at
mange gymnastiksale og idrætspladser er blevet

nedlagt i forbindelse med nedlæggelse af skoler i
tidligere landkommuner”.
1974-betænkningen, som var resultatet af fire års
udvalgsarbejde under Ministeriet for kulturelle
anliggender, lancerer også en grundsynspunkt:
”Principielt burde ethvert menneske have adgang til idrætsfaciliteter i den daglige tilværelse”.
Spørgsmålet er, hvor langt vi er nået i den bestræbelse i 2013? Ifølge den nyeste opgørelse findes der ikke længere kommuner uden håndboldhaller. Der er syv kommuner, som ikke har et 25
meter svømmebassin.

I De store halbyggeriers tid I

Som det ses i faktaboksen, var perioden 19711983 de store halbyggeriers tid. Både antallet af
idrætshaller i håndboldbanestørrelse og svømmehaller med mindst et 25 meter-bassin blev tredoblet på bare 12 år.
I 1971 var der i København 45.000 indbyggere pr.
idrætshal i kommunen. I dag er tallet godt 11.000.
Men landsgennemsnittet er også faldet til ¼ af
1971-tallet (nu 3.600 indbyggere pr. hal), så hovedstaden halser stadig bagefter.

Historisk udvikling
1971

1983

2001

2013

365

1107

1383

1494

Svømmehaller

76

293

275

259

Fodboldbaner

3786

4472

5105

5128

931

1234

2206

1934

Idrætshaller

Tennisbaner

Udvalget bag betænkning nr. 709 fandt tilbage
i 1974, at ”der bør udarbejdes retningslinjer for
investeringer i idrætsanlæg for at angive, hvilke
aktivitetsmuligheder den enkelte borger bør være
berettiget til, og for at sikre, at samtlige kommuner kan gøres bekendt med i hvert fald visse minimumskrav”. De minimumskrav er her 40 år efter
ikke indført. Det er i stedet den enkelte kommune
og dens vælgere, som har muligheden for at definere lokale minimumskrav.
I Er der så slet ikke noget, der var bedre i
gamle dage? I

Men er der så slet ikke noget, der var bedre i gamle
dage? Jo, der var 948 skydebaner for 42 år siden. I
dag må skytterne nøjes med cirka det halve. Der
var også tre udendørs cykelbaner. Om et øjeblik er
Aarhus alene med den type facilitet, når cykelbanen i Odense er blevet til en indendørs facilitet.
Så lidt gode gamle dage var der dog.
41

Gang i gad
Street I Gadeidræt som facilitetstype lyder selvmodsigende, da idræt på
gaderne jo ikke behøver andet end – gader. Men med Lokale og Anlægsfonden
som drivkraft er gadeidrætten siden årtusindeskiftet blevet accepteret som en
stor idrætsgren, der har brug for faciliteter i både små og store byer.
Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Børn og unge, der udfolder sig i bymiljøerne
på skateboard, under streetbasketkurven eller
danser på asfalt og beton ved siden af små eller store mobile lydanlæg, er ikke et fænomen
forbeholdt storbyernes pladser og strøg.
For første gang er gadeidræt med som idrætsgren i Lokale og Anlægsfondens facilitetsdatabase. Kommunernes optælling af antal gadeidrætsfaciliteter viser tydeligt, at både de største
og de mindste kommuner har fokus på særlige
tilbud til udøverne af gadeidræt. Trods en status
som landets mindste kommune målt på indbyggertal, kan Læsø tilbyde sine 1.839 indbyggere
fire faciliteter til gadeidræt. Måske meget passende, at Læsøs største by med 400 indbyggere
hedder Byrum… På de næste pladser på den
kommunale top fem over tilgængeligheden af
42

gadeidrætsfaciliteter kommer Varde, Favrskov,
Ærø og Albertslund.
I Udvikling af særlige faciliteter til
gadeidræt I

Det vidner om en bred interesse for området.
En interesse som Lokale og Anlægsfonden også
har oplevet i forbindelse med udvikling af særlige faciliteter til gadeidræt. Fra det første lille
skateanlæg i Aalborg, der i år 2000 blev opført
for 1,2 mio. kr. til den store skatepark i Helsingør, der blev etableret i 2011 for en samlet
anlægssum af 20 mio. kr.
Men det er ikke kun de store projekter, der
har skabt udviklingen inden for gadeidrætten.
Igennem Lokale og Anlægsfondens pulje til

derne
mindre projekter er der gennem årene støttet
en lang række af mindre faciliteter og lokaler
til gadeidræt. Puljens formål er at støtte etableringen af samlingssteder for både organiseret
og selvorganiseret idræt og kultur. Et formål,
der ramte lige i plet i forhold til gadeidrættens
dobbelte funktion som aktivitet og ”hængeud”-sted. Den dobbelte effektivitet i kombinationen af at anlægge både aktivitetsplads
og socialt mødested kan også være en af grundene til den store interesse for gadeidrættens
faciliteter.
I Den største facilitets-hovedtype I

En interesse så stor, at analysebureauet Kaas
& Mulvad tilskriver gadeidrætsfaciliteter som
den væsentligste grund til, at facilitets-hovedtypen ”Øvrige idrætsfaciliteter” er vokset
med 65 procent siden 2001 og er blevet den
største facilitets-hovedtype i Danmark med i
alt 8708 faciliteter. Til sammenligning er den
traditionelt største facilitetshovedtype ”Boldbaner” kun steget med 12 procent (til 7.288)
mens den anden traditionelt store facilitetshovedtype ”Haller, idrætslokaler og gymnastiksale” faldet med 5 procent (til 4.030).

Gadeidræt
Følgende kategorier er medtaget:
BMX, dirt jump og andre cykelbaner (indendørs)
BMX, dirt jump og andre cykelbaner (udendørs)
Bandebaner (multibaner)
Idrætslegepladser
Parkourbaner (udendørs)
Parkourbaner (indendørs)
Rulleskøjteløjper/baner og speedskaterbaner (udendørs)
Rulleskøjteløjper/baner og speedskaterbaner (indendørs)
Skaterbaner/anlæg (udendørs)
Skaterbaner/anlæg (indendørs)
Mindst trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Læsø

1839

4

Varde

49.969

37

1351

47.156

29

1626

Favrskov
Ærø

460

6527

4

1632

Albertslund

27.824

16

1739

Skive

47.291

27

1752

Solrød

21.145

12

1762

Køge

57.771

30

1926

Lemvig

21.223

10

2122

Helsingør

61.613

27

2282

Mest trængsel
Kommune

Antal indbyggere

Antal Borgere pr.
faciliteter
facilitet

Syddjurs

41.894

1

Nyborg

31.350

1

41.894
31.350

Nordfyns

29.224

1

29.224

Hvidovre

51.341

2

25.671

Glostrup

21.869

1

21.869

Slagelse

77.167

4

19.292

Ringsted

33.217

2

16.609

Hjørring

65.767

4

16.442

Hillerød

48.315

3

16.105

Vordingborg

45.465

3

15.155

Tre kommuner har ifølge oplysningerne ikke gadeidrætfaciliteter.
Landsgennemsnittet er 4546 borgere pr. facilitet.
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Støtte til kultur-, fritids- og idrætsbyggeri

www.loa-fonden.dk
Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden
rådgivning på området. Der stilles krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder
for aktivitet.
Fonden lægger vægt på, at der er et lokalt engagement i planlægning, finansiering og
drift af faciliteterne, og at rammerne for aktiviteterne tager udgangspunkt i frivilligt
arbejde. Det er ligeledes vigtigt, at flere forskellige brugergrupper er involverede, og
at de på demokratisk vis har indflydelse på aktiviteterne.
Læs mere om os på www.loa-fonden.dk

