
 

 

 
   

 
Forslag til placeringer og tiltag  

Forvaltningen har indtil videre identificeret følgende 

grunde, som med fordel kan undersøges nærmere i forhold 

til at placere en kunstgræsbane på Nørrebro.  

Listen indeholder både tidligere foreslåede placeringer 

samt andre relevante arealer og har til formål at give et 

dækkende billede af mulighederne i området. Desuden er en 

række andre tiltag, der kan medvirke til øget kapacitet 

beskrevet.  

 

Placeringer 

Nørrebroparken 

Det kan undersøges, om der kan laves et nyt og mindre 

indgribende projektforslag om anlæg i Nørrebroparken i 

forbindelse med den eksisterende bane. Det kan med fordel 

samtidig undersøges, hvilke muligheder der er for at 

imødekomme de udfordringer, der er med den eksisterende 

bane med hensyn til slitage, type af gummigranulat, 

belysning og hegn. Nørrebroparken er fredet.   

Nuuks Plads (Del af grøn kile med rundt boldbur)  

Det kan undersøges, hvorvidt der kan placeres en 5-

mandsbane på arealet. Et sådant projekt vil kræve, at det 

eksisterende boldbur med basketballkurve nedlægges. En 

placering på Nuuks Plads ville kunne fungere i synergi med 

den kommende bane i Hans Tavsens Park og vil samtidig være 

en udvikling af udearealerne for Nørrebro Park Skole. 

Hans Tavsens Park 

Det kan undersøges. hvorvidt det er muligt at udvide den 

kommende 5-mandsbane eller finde en alternativ placering i 

parken til en 8-mandsbane eller 11-mandsbane. Dette vil 

kræve en omprojektering af det nuværende projektforslag 

for skybrudsprojektet, der afventer politisk godkendelse i 

Teknik- og Miljøudvalget, forventeligt i 2023. Både det 

nuværende eller et evt. nyt projektforslag vil kræve en 

dispensation fra fredningen af parken.  
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Mimersparken 

Det kan undersøges, hvorvidt det er muligt at placere en 

8-mandsbane mellem den eksisterende 11-mandsbane og 

cykelstien ved Nordvestpassagen. Denne placering vil kræve 

en omlægning af parken, cykelforbindelsen samt muligvis 

den kommende foreningsfacilitet i parken. Mimersparken er 

ikke fredet.  

Nørre Allé (Københavns Universitet)  

Der har løbende været dialog mellem Kultur- og 

Fritidsforvaltningen og Københavns Universitet om, 

hvorvidt den eksisterende 11-mandsbane ved universitetet 

vil kunne omlægges til kunstgræs og benyttes af foreninger 

i området. Københavns Universitet har dog i august 2022 

meddelt, at man forventer at benytte arealet til andre 

formål.  

Banedanmarks areal ved Bispebjerg Station (Vingelodden)  

Det kan undersøges, om det er muligt at placere en 5- 

eller 8-mandsbane på arealet. Det vil kræve en dialog med 

grundejer, der skal anlægge ungdomsboliger på dele af 

området. 

Græsbane på Birkedommervej 

Det kan undersøges, om den eksisterende, kommunalt ejede 

8-mands græsbane i boligkarré kan omlægges til kunstgræs. 

Nærheden til banen fra Nørrebro højnes, når 

Nordvestpassage ibrugtages.  

BaNanna Park  

Det kan undersøges, om det er muligt at anlægge en 5-

mandsbane i parken, hvor der i dag ligger en mindre bane. 

Parken er ikke fredet.   

Guldbergs Plads  

Det kan undersøges, om den eksisterende multibane på 

pladsen kan omlægges til en 5-mandsbane. Udgangspunktet 

kunne med fordel være, at kunstgræsset også kan anvendes 

til andre formål end fodbold.  

Øvrige undersøgte arealer  

En række foreslåede arealer er indledningsvist undersøgt, 

men vurderet som ikke egnede med baggrund i, at det enten 

pladsmæssigt, tidsmæssigt eller teknisk ikke vil kunne 

give tilstrækkelig kapacitet. Blandt arealerne er den 

nederste del af den grønne kile, området under 

Bispeengbuen, et parkeringsareal på Baggesensgade, 

boldburene på Lersø Park Allé samt Skøjtehalsgrunden.  
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Andre tiltag 

Booking 

De eksisterende fodboldbaner med foreningstider på 

Nørrebro, Nørrebroparken (to 8-mandsbaner) og Mimersparken 

(en 11-mandsbane), kan bookes i tidsrummet mandag-fredag 

kl. 16.00- 22.00 og lørdag-søndag kl. 09.00-17.00, jf. 

Teknik- og Miljøudvalget beslutning den 5. november 2012.  

På nuværende tidspunkt er der fuldt booket i hverdagene, 

men der er mindre belægning på banerne lørdag-søndag, hvor 

fodbolden historisk set har fokus på at afvikle stævner og 

kampe. Samlet set er der for hver bane 46 spilletimer til 

foreningslivet om ugen året rundt.  

Forvaltningen vil blandt andet undersøge, om der er et 

potentiale i at anvende banerne mere i weekenderne, og om 

udnyttelsesgraden kan øges ved at udvide tidsrummet for 

spilletimer til foreningslivet i hverdagene. Som 

supplement hertil vil det blive undersøgt, om der er 

mulighed for, at offentlige boldbure og lignende arealer 

vil kunne indgå i en eller anden form for booking til 

foreningslivet, hvis de omdannes til kunstgræs.  

For foreningslivet er det dog typisk en udfordring at 

benytte udbudte tider, der ligger tidligere end klokken 

16.00. For at kunne udnytte en eventuel udvidelse af 

banetiderne i hverdagene til også at inkludere tidlig 

eftermiddag vil det forudsætte nye konstellationer og greb 

ift. børn og frivillige. Det er ligeledes en typisk 

udfordring at placere træning for børn og unge i 

weekenden, da en del af tiderne her vil være optaget af 

afvikling af turneringskampe og stævner.  

Opgradering/ombygning 

En række eksisterende byrumsbaner og boldbure vil 

potentielt kunne udnyttes i højere grad, hvis de kan 

opgraderes eller ombygges med optimeret belægning, 

opbevaringssteder, overdækning mv. Dette vil forudsætte, 

at man undersøger mulighederne for at samarbejde med fx 

daginstitutioner, boligforeninger eller andre, der har 

adgang til baner. Der er også muligheder for at samtænke 

andre funktioner og idrætter med fodboldfaciliteterne.  

En bedre udnyttelse af bydelens mindre baner kan ifølge 

det lokale foreningsliv fungere som supplement til store 

baner, men ikke erstatte behovet herfor.   

Udformning af baner 

Da mindre baner primært benyttes af mindre børn, kan de 

udformes anderledes end større baner, som skal leve op til 

krav for kampafvikling. Det peger på et potentiale i at 

undersøge, hvordan de mindre baner kan udformes, så de i 
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højere grad indordner sig bedre ind i landskabet i fx 

parker med fokus på åbenhed, begrønning mv. for at 

imødekomme den voksende modstand mod store baner med fx 

hegn. Det er desuden oplagt at undersøge, hvordan man i 

højere grad kan designe banerne, så de inviterer til flere 

forskellige aktiviteter. 

Midlertidige baner  

Man kan med fordel undersøge mulighederne for at anlægge 

midlertidige kunstgræsbaner med inspiration fra fx Ørestad 

Idrætspark. Banerne kunne fx placeres på byggegrunde eller 

lignende i kortere perioder. Anlæg af midlertidige baner 

vil samtidig give bedre mulighed for at teste mulige 

placeringer og udformninger af baner. Det kan fx gøres ved 

at gå i dialog med grundejere, der står overfor en længere 

planproces.  

Boldbaner på tagflader 

I forbindelse med at det bliver fortsat sværere at finde 

tomme arealer til kunstgræsbaner, er der blevet drøftet 

mulighederne for at anlægge kunstgræsbaner på tagflader. 

Der er dog store udfordringer forbundet med at anlægge 

baner på tage af eksisterende bygninger. Det gælder særlig 

i forhold til anlægsomkostninger, brandsikring, 

adgangsforhold og drift. Det er derfor afgørende for 

realiserbarheden, at eventuelt anlæg af boldbaner på en 

tagflade indgår i planlægningen fra begyndelsen ved nyt 

byggeri. 

Partnerskaber/samarbejder 

Det lokale foreningsliv, særligt repræsenteret ved 

fodboldklubben Nørrebro United, er optaget af, at 

facilitetsudviklingen sker i dialog med lokale aktører, og 

at der i god tid etableres dialog og gerne samarbejde. Der 

kan derfor være et potentiale i at udarbejde modeller for 

foreningsbrug af fx offentlige institutioners og 

boligselskabers baner. Baggårdsbold er et eksempel på 

brugen af lokale partnerskaber, hvor Nørrebro United 

samarbejder med de almene boligforeninger, eventuelle 

boligsociale helhedsplaner, lokale institutioner og 

beboere. 


