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Spørgsmål: 

Jeg ønsker i videst muligt omfang at få viden om, hvem der lejer kom-

munens idrætsfaciliteter, herunder fx fodbold, badminton-, tennis-, 

squashbaner osv. Jeg ønsker info om de private lejere, ikke om klubber 

osv., der benytter faciliteterne. Jeg vil derfor bede om følgende: 

 

• Statistik på, hvilke køn, alder (samt evt. yderligere karakteristika) 

lejerne af byens idrætsfaciliteter har. Opdelt på type af facilitet 

og hvis muligt også tidsrum. 

• En prisliste, der angiver, hvad private betaler for at leje de en-

kelte faciliteter. 

 

Spørgsmål 1 

Der spørges til statistik på, hvilke køn, alder (samt evt. yderligere karak-

teristika) lejerne af byens idrætsfaciliteter har. Opdelt på type af facilitet 

og hvis muligt også tidsrum. 
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Svar:  

BookByen er København Kommunes system til selvbetjent booking af 

faciliteter henvendt til borgere. Nedenfor er der vist forskellige data 

trukket fra BookByen1.  

 

Data er fra september, oktober og november 2021, da der i resten af 

2021 har været lange perioder med nedlukning som følge af Covid-19.    

 

Når borgerne opretter sig i BookByen for at leje en facilitet, spørges der 

ikke om køn, alder eller lignende personoplysninger. Det er derfor ikke 

muligt at trække data herom på de borgere, der booker faciliteterne. 

Brugerne opretter sig kun med brugernavn og e-mail. 

 

Privatbookinger fordelt på tider 

I figur 1 og figur 2 kan man se privatbookinger fordelt på tider i hen-

holdsvis hverdage og weekender. Den samlede udbudte tid anvendes 

både af private og foreninger. I nedenstående figurer medtages udeluk-

kende private bookinger.  

 

Figur 1: Privatbookingers andel af den udbudte tid fordelt på klokke-

slæt i hverdage efteråret 2021.  

 

 
1 Blandt andet på grund af manglende ensartet registrering er data-
kvaliteten ikke høj på data fra BookByen. Dette kan medføre misvi-
sende tal. 
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Figur 2: Privatbookingers andel af den udbudte tid fordelt på klokke-

slæt i weekender efteråret 2021. 

 
 

Privatbookinger fordelt efter aktivitetstype 

I Tabel 1 vises privatbookinger efter aktivitetstyper for at give et overblik 

over typen af facilitet, der bookes af private. Data viser, at den mest 

bookede kategori af aktivitet er bat- og ketsjer sport med over 80 pct. af 

alle bookinger. Badminton er den mest bookede enkeltaktivitet med 

godt 50 pct. af bookingerne. 

 

Tabel 1: Fordeling af privatbookinger på aktivitetstype i efteråret 

2021 

Kategori Aktivitet Procent 

Bat-og ketsjersport Total 83,3 

Badminton 50,5 

Squash 24,5 

Padeltennis 6,5 

Tennis 1,4 

Pickleball 0,2 

Minitennis 0,1 

Skumtennis 0,1 

Boldspil Total 14,3 

Basketball 3,4 

2v2 Fodbold 3,3 

Indendørs fodbold 3,3 

Futsal 2,3 

Floorball 0,6 
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Håndbold - harpiks ikke tilladt 0,5 

Streetbasket 0,3 

Fodbold, 7-mands 0,3 

Volleyball 0,2 

Fodtennis 0,2 

Håndbold - harpiks tilladt 0,1 

Dans Dans 1,7 

Gymnastik Gymnastik 0,2 

Kampsport Kampsport 0,3 

Øvrige  Øvrige  0,1 

I alt    100 

OBS: I figuren medtages ikke alle faciliteter, da ikke alle er registreret kor-

rekt i Book Byen – eksempelvis skøjtebaner.  

Spørgsmål 2 

Der spørges til en prisliste, der angiver, hvad private betaler for at leje 

de enkelte faciliteter. 

 

Svar 

Nedenstående takster i tabel 2 og 3 er taget fra takstkataloget, der be-

sluttes af KFU, ØU og BR hvert år. Taksterne er de samme på tværs af 

byen. KFU skal behandle taksterne for 2023 på mødet d. 21. april 2021. 

 

Taksterne nedenfor er delt op to kategorier: 

• idrætsbaner 

• særlige idrætsfaciliteter 

 

Den første kategori har differentierede priser ift., om der er tale om peak 

tid eller off-peak tid. 

 

Tabel 2: Prisliste fra takstkatalog for leje af idrætsbaner i Kultur- og Fri-

tidsforvaltningen 

Prisliste for leje af idrætsbaner  

Type bane Takstpris i kr. per time  
Peak* Off-peak* 

Hel bane 20x40 m 

(fx håndbold) 

500 350 

Halv eller 1/3 bane 

(fx basketbane) 

250 175 

1/4 til 1/6 bane (fx 

squash, badminton) 

120 80 

Udendørs 11-mands 

bane (græs eller 

kunstgræs) 

700 550 
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Udendørs 7-mands 

bane (græs eller 

kunstgræs) 

450 300 

Svanemøllehallen/ 

Ryparken tennisbane 

250 175 

*Peak gælder kun ved takst og på hverdage kl. 16-20 og i weekender kl. 

10-16. Øvrig tid betegnes som off-peak. 

 

Tabel 3: Prisliste fra takstkataloget for leje/entré særlige idrætsfaciliteter 

i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Kommune 

Prisliste for leje/entré særlige idrætsfaciliteter  

Type bane Takstpris i kr. per time 

Padeltennis bane 195 

2v2 bane 150 

Bordtennis, petanque, billard 50 

Bordfodbold og airhochey 30 

Prismen indendørsklatring 60 

Ørestad streethal betonbane 20 

Ørestad og Østre skøjtehal - hel 

skøjtebane 

1.000 

Ørestad Skøjtehal og Østerbro 

Skøjtehal - entré voksen 

40 

Ørestad Skøjtehal og Østerbro 

Skøjtehal - entré barn 

20 

Sundby Idrætspark - atletikfacili-

teter 

360 

Østerbro Stadion - atletikfacilite-

ter op til 30 personer 

500 

Østerbro Stadion - atletikfacilite-

ter - 31-49 personer 

750 

Østerbro stadion - atletikfacilite-

ter 55-99 personer 

1.000 

Østerbro Stadion - atletikfacilite-

ter over 100 personer 

1.500 

GMC legeland - entré 65 

GMC floating - én person 250 

GMC floating - to personer 400 

 

Til sidst kan vi oplyse, at øget og forbedret brug af data i forbindelse 

med booking og brug af vores faciliteter er et fokusområde i forvaltnin-

gen. Konkret i dag er eksisterende muligheder få og små, men f.eks. ses 

der på øgede muligheder i kommende genudbud af besøgstællere. 

 

Med venlig hilsen 
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Esben Danielsen 
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