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Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i Aarhus Kommune

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.
Både foreninger, der ejer en kunstgræsbane, og foreninger, der lejer dem, er tilfredse med
kunstgræsbanerne. Kunstgræsbanerne giver mere aktivitet og bedre baner. Samtidig medfører
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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 De seks eksisterende og de tre planlagte kunstgræsbaner
fremgår af nedenstående tabel:
Forening/ejer
Idrætshøjskolen
AGF
VRI
IF Lyseng
tst
Aarhus Fremad
BMI
HEI
Gellerup (ACFC)

Placering
Vejlby Centervej, Risskov
Fredensvang, Terp Skovvej, Viby
Ved Bellevuehallerne, Vestre Strandallé, Risskov
Lysengvej, Højbjerg
Ved Tilst Skole, Tåstumvænget, Tilst
Riisvang Stadion, Hans Egedes Vej, Aarhus N
Egelund Idrætscenter, Bredgade, Malling
Skæring Skolevej, Egå
Mellem Gellerupbadet og FU-klubberne

Ibrugtagning
2005
20052
2011
2012
2012
2012
2014 (forventet)
2014 (forventet)

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. Der er tale om en ”360 graders

1
2

Ejerskab, driftsansvar mv. for den kommende bane i Gellerup er ikke endeligt afklaret.
AGF har i 2014 fået lagt ny belægning på kunstgræsbanen.
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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.
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.3
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 udnyttelsesgrad4, har
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.
I modsætning til langt størstedelen af græsbanerne, der er kommunalt ejede, ejes og drives samtlige
kunstgræsbaner i Aarhus Kommune af foreninger.5 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.

3 http://www.dbujylland.dk/Temaer/Aarets_fodboldkommune.aspx
4
Aarhus Kommunes Sports- og fritidspolitik 2013-2016: ”Forpligtende fællesskaber – et fælles ansvar”.
5
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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Denne rapport er en sammenfatning af den samlede evalueringsrapport. For en uddybning af
resultaterne og de anvendte metoder henvises til ”Evaluering af foreningsejede kunstgræsbaner i
Aarhus Kommune – lang version”.

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

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.
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 forhold til banen ved VRI er der fortsat betydelige uoverensstemmelser mellem
ejerne af kunstgræsbanen og de nærmeste naboer. 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. 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.
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.

5. ANBEFALINGER VEDRØRENDE
KOMMENDE KUNSTGRÆSBANER
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.
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,
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at der især er et stort potentiale i at placere en ny kunstgræsbane i et af de tre skraverede områder
på kortet nedenfor:
Figur 1. Placering af eksisterende og planlagte kunstgræsbaner.
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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).

Som nævnt bør placeringen dog 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)

Som tidligere nævnt efterspørger flere foreninger mere støtte og rådgivning fra kommunens side og
et mere formaliseret samarbejde internt i kommunen i forbindelse med etableringen af
kunstgræsbaner. På en workshop blandt centrale interessenter blev der blandt andet peget på disse
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.
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
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for en sådan drejebog, da erfaring og anbefalinger går på tværs af kommunegrænser.6
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 materialet 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.
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.

6

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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