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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Jonas Bjørn Jensen den 12. 

maj 2022 om håndtering af manglende lys på kunstgræsbanen ved 

Grøndal MultiCenter 

 

Spørgsmål  

1. Hvornår er der en løsning for regulering af lyset på kunstgræsbanen 

ved Grøndal MultiCenter? 

2. Hvad bliver der lige nu gjort for at få lyset ved kunstgræsbanen ved 

Grøndal MultiCenter til at virke? 

 

Spørgsmål 1 

Hvornår er der en løsning for regulering af lyset på kunstgræsbanen ved 

Grøndal MultiCenter? 

 

Svar 

En tekniker fra Philips, der er leverandør af banelyset på kunstgræsba-

nen ved Grøndal MultiCenter, har netop tilset lysanlægget og konstate-

ret, at fejlen skyldes hærværk mod den antenne, der sender information 

fra styringspanel til lamperne. Ny antenne er bestilt, leveret og monte-

ret mandag i uge 21, hvorefter tidsindstillingen for lys på banen funge-

rer normalt. 

 

Spørgsmål 2 

Hvad bliver der lige nu gjort for at få lyset ved kunstgræsbanen ved 

Grøndal MultiCenter til at virke? 

 

Svar 

I henhold til Københavns Kommunes rammeaftale for indkøb af service-

ydelser har Kultur- og Fritidsforvaltningen adgang til at tilkalde el-in-

stallatør Andersen & Heegaard, når banelys på københavnske idrætsan-

læg ikke virker.  
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I det konkrete tilfælde har Andersen & Heegaard udført fejlfinding på 

lysanlægget for kunstgræsbanen ved Grøndal MultiCenter, hvor det 

blev konstateret, at der ikke er tekniske fejl på anlægget. Det er i stedet 

Andersen & Heegaards vurdering, at det er en software- eller program-

meringsfejl i det digitale panel, som styrer belysningen på banen, der 

forårsager, at banebelysningen allerede slukker kl. 20.30 og ikke kl. 

22.10. Da Andersen & Heegaard ikke selv har kompetencerne til at løse 

software- eller programmeringsfejlen, har de tilkaldt en specialtekniker 

fra Philips med henblik på at rette fejlen. 

 

Specialteknikeren har netop tilset banelyset og konstaterede, at fejlen 

skyldes hærværk mod antennen, der sender information mellem sty-

ringspanelet og lamperne. Denne antenne bliver nu udskiftet. Derud-

over etableres der mandag i uge 21 et ”manuel override”, der gør det 

muligt at betjene banelyset manuelt, hvis den digitale teknik igen bliver 

ramt af fejl. 

 

Derudover har forvaltningen med baggrund i nærværende sag truffet 

beslutning om, at der skal indledes et tættere samarbejde med Dansk 

Sportsbelysning, der har den førende ekspertviden på markedet om 

vedligeholdelse og reparation af lysanlæg. Dette kræver dog, at Køben-

havns Kommune indgår en rammeaftale om indkøb af serviceydelser 

med Dansk Sportsbelysning, hvilket forvaltningen derfor vil bede KEID 

om at iværksætte. 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Pedersen 

Administrerende direktør 
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