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Spørgsmål stillet til skriftlig besvarelse den 2. marts 2022 af 

Frederik Werner Kronborg om brug af harpiks på baner på 

Nørrebro 

 

For at skabe et overblik over mulighederne for at spille håndbold på 

Nørrebro i de aldersgrupper der bruger harpiks bedes forvaltning be-

svare følgende: 

 

Spørgsmål 1 

Hvor mange spillere er der i dag tilknyttet klubber med tilknytning til 

Nørrebro i de aldersgrupper der anvender harpiks? 

 

Svar 

Det er klubberne Team Nørrebro og Nørrebro United, som har spillere, 

der bruger harpiks på baner på Nørrebro. Team Nørrebro har 111 med-

lemmer, der bruger harpiks, og Nørrebro United har 40. Det er kun spil-

lere fra 14 år og opefter, der bruger harpiks. 

 

Spørgsmål 2 

Hvor mange 40 x 20 baner findes der i dag på Nørrebro, hvor harpiks 

må anvendes? 

 

Svar 

Der må kun anvendes harpiks på en enkelt bane Nørrebrohallen med 

målene 40 x 20 meter. 

 

Spørgsmål 3  

For de baner hvor harpiks i dag ikke må anvendes, hvad er årsagen her-

for? 
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Svar 

Årsagerne til den begrænsede brug af harpiks er øgede udgifter til ren-

gøring samt klager fra aktiviteter på banerne efter håndbold. Klagerne 

går erfaringsmæssigt på mangelfuld rengøring samt risikoen for skader, 

hvis der er harpiksrester på banerne. 

 

Hvis der skal være rengøring efter hver håndboldaktivitet, skal der af-

sættes tid til det, og det medvirker til lavere kapacitet og belægning på 

idrætsaktiviteter. En harpiksrengøring på en 40 x 20 bane tager ca. 1–1½ 

time. 

 

I Nørrebrohallen lægges håndboldaktiviteter i forlængelse af hinanden, 

således at der kun skal rengøres efter sidste anvendelse til håndbold. 

 

Spørgsmål 4 

Hvad er muligheden for, at der i fremtiden må spilles med harpiks i 

Korsgadehallen bl.a. for at lempe presset på Nørrebros øvrige haller? 

 

Svar 

Hvis der skal indføres brug af harpiks i Korsgadehallen, vil det have kon-

sekvenser i forhold til belægning, planlægning og økonomi. Dette skyl-

des, at der i modsætning til i Nørrebrohallen i Korsgadehallen kun er en 

40 x 20 bane i forhold til boldspil.  

 

Generelt vil brug af harpiks kræve en ekstraudgift i forhold til en ekstra 

og målrettet rengøring af harpiks. Denne ekstra udgift er der ikke på nu-

værende tidspunkt midler til. Den ekstra rengøring af hallen vil yderli-

gere betyde, at der skal afsættes ekstra tid i hallen til rengøring. Her kan 

man forestille sig to scenarier:  

1. Der indsættes rengøringspause på 1-1,5 time efter hver aktivitet med 

harpiks (idet flere aktiviteter med harpiks dog lægges i forlængelse af 

hinanden, så der kun skal rengøres efter den sidste aktivitet). I dette 

tidsrum vil der ikke kunne foregå idrætsaktivitet på banen, hvilket vil be-

tyde en mindre kapacitetsudnyttelse.  

2. Aktiviteter med harpiks lægges kun i ydertiderne (de sene aftenti-

mer), således at rengøring af harpiks i hallen kan foregå fra ca. kl. 22.30.  

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Lautrup 
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