BROBOLD
Tre brokvarterer - ét fælles mål
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Overblik
Brobold er en ny tilgang til foreningsfodbold, hvor mindre faciliteter rundt om i kvartere rne tages i brug til
foreningsidræt – især for børn og ældre. Vi vil gerne arbejde decentralt på små baner af tre grunde:
•

•

•

Der bliver flere københavnere på brokvartererne. Børnefamilier udgør en voksende andel, og børn
vil gerne gå til foreningsidræt. Der er for få boldanlæg, og det resulterer i ventelister og lav grad af
foreningsdeltagelse i centrale København til følge.
Børn i København har en gennemsnitsmobilitet på 300 m i forhold til fritidsaktiviteter ( KILDE).
Undersøgelser viser, at jo mere forældreopbakning, des mere mobilitet. Det vil sige, at børn med
ringe forældreopbakning er meget afhængige af, at der er tilbud tæt på dem.
Det er gennemførligt, fordi der findes mange oversete boldbure og minibaner rundt om i kvarteret,
men som desværre er i for dårlig stand til, at vi kan tilbyde foreningsidræt på dem. Dog er et
ansigtsløft med et nyt kunstgræs underlag, renovering af hegn, evt. lys og et lille skur til materialer
relativt overkommeligt både i projektering, tid og økonomi ift. til et nyt, sammenhængende
superanlæg.

•
Brobold er et initiativ mellem de frivillige foreninger Boldklubben Skjold (2300 medlemmer) Vestia (1200
medlemmer) og Nørrebro United (1700 medlemmer). Foreningerne er alle breddeklubber, som mener at
alle børn har ret til et fritidsliv og en plads i foreningslivet, og som har et stort engagement i foreningslivets
dannende og demokratiske potentiale. Projektet bakkes op af DBU og DBU København, som ser projektet
som en meget lovende løsning på Københavns facilitetsudfordringer.
Hvordan
•
•

Gennem en infrastruktur, som tænker banestørrelser sammen med alderssvarende behov.
Foreningerne identificerer 25-30 eksisterende baner fordelt ud over det centrale København (indre
by, Nørrebro, Vesterbro og Østerbro)

•

Eksempelvis har Nørrebro United har fundet 8 små baner, som vil være ideelle, fordelt ud på
Nørrebro. Nogle af banerne er ejet af almene boligforeninger, andre er kommunale. Vi har indgået
aftaler med boligforeningerne, hvor vi i nogle tilfælde samarbejder med boligsociale helhedsplaner
om at holde tilsyn med hold. Vi er i dialog med kommunen om muligheder for at booke baner til
foreningstider.
På Nørrebro laves forsøg med infrastrukturen, og det vil kunne gøre det meget hurtigere med flere
baner. Banerne kunne anlægges over vinteren og være klar til forårssæsonen

•

Umiddelbare mulige udfordringer
•
•
•

Projektet er aldrig set før, og man må forestille sig, at der kan være uforudsete problemstillinger.
Ejerskab og brugsret– hvem ejer banerne og hvilke vilkår foregår booking under?
Administration – for klubberne er det mere besværligt/dyrere at sprede deres aktiviteter ud over
flere faciliteter. Det kræver et centralt overblik og koordinering ikke at lave parallelklubber-iklubben, og de kræver flere fællesarrangementer at etablere en sammenhængskraft mellem
forskellige områder.

•

Drift og vedligehold af banerne. Minibaner er relativt simple at vedligeholde, og men det kræver
nogle få arbejdstimer. Klubberne vil måske være interesserede i en driftsaftale.

Vi har indgået mange samarbejdsaftaler over hele byen og på flere niveauer. Særligt relevant er Lokale- og
Anlægsfonden og RealDanias partnerskab Fælles Rum om nye fællesskaber, der skal binde byen sammen.
Her har vi fået midler og støtte til en prækvalificering af et antal minibaner på Nørrebro. Til efteråret skal
det kvalificerede forslag bedømmes ift. op imod 50 % medfinansiering fra fondene.

ABC-tilgang til baner
Kriterier for:
A-bane (fx Vestias anlæg)
Traditionel klubbærende facilitet med ordentlige klubhusfaciliteter. Nærværende oplæg beskæftiger sig
ikke med A-baner.
B-bane (eksempelvis Nandrupvej eller Frederiksbergs skoler)
Facilitet til regulær foreningsidræt, kapacitet som hjemmebane for børn og til afvikling af fx ministævner.
Mulighed for omklædning. Rummer større børn og større grupper
Kapacitet for en B-bane med areal som en 5v5 bane vil være op til 30 medlemmer i alderen 4-8 år. Ældre
medlemmer vil kunne være færre på banen. Er banen tilgængelig til træning i 20 timer pr. uge, vil det give
op til 600 ugentlige persontimer.
C-bane (eksempelvis Lundtoftegade-banen)
Mindre bane der egner sig som træningsfacilitetet. Areal helst ikke mindre end en 3v3 bane, evt. irregulær
form, mulig at booke ugentligt, kunstgræs, lys til kl 18/19, minimum to mål, aflåst opbevaringsmulighed til
drikkedunke, bolde, veste og kegler.
Kapacitet for en C-bane med areal som en 3v3 bane vil være op til 15 medlemmer i alderen 4-8 år. Ældre
medlemmer vil kunne være færre på banen. Er banen tilgængelig til træning i 10 timer pr. uge, vil det give
op til 150 ugentlige persontimer.

Banekort

Baneliste
Alle baner er inddelt efter bydel, og banerne er i prioriteret rækkefølge. Alle baner er listet op efter
nedenstående skema.
Navn
Banestr.
Placering i byen (lokalområde)
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Underlagets kvalitet
Mulighed for aftenbelysning
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Sociale rum ved banen
Kapacitet på banen.
Samlet vurdering

Østerbro
Østerbro bane 1 – Kildevældsparkens legeplads .
På legepladsen i parken findes en asfalteret + gummieret boldbane. Forslag går på at skifte underlag,
montere lys og forbedre de sociale rum ved banen.

Banestr.
2x Ca. x x m bane, samt plads til basketbane og mødested Total længde inkl. buer er ca 40 m. Vurderet til et samlet
areal på 630 m2
Placering i byen (lokalområde)
Placeret ved et udfordret boligområde
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Bemandet legeplads og Boligselskab
Underlagets kvalitet
Der er en asfaltbane og en gummieret. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag.
Mulighed for at perforere asfalten, og opnå lokal nedsivning af regnvand.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksisterer begrænset
belysning. Belysningen vil kræve godkendelse af naturfredningsforeningen. Baneområdet er hvor et antal lamper vil
kunne placeres. Der må nok laves vurdering af miljøpåvirkning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er offentligt toilet ved legepladsen, og evt. mulighed for at opbevare materialer i bygningerne
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forslås nye trappetrin (minitribune) langs banens
ene langside (siden der vender væk fra den øvrige legeplads – her findes i dag areal som ikke benyttes til noget)
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn pr bane samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
Mindre B baner ved den rette indretning. Oplagt mulighed for at nå ikke foreningsvante børn/unge

Østerbro/Kbh.K bane 2 – Østre Anlægs legeplads.
På legepladsen i parken findes et asfalteret boldbur, legeplads og stort asfalteret areal. Forslag går på at
skifte underlag, montere lys og forbedre de sociale rum ved banen samt evt supplere med en mindre bane

Banestr.
En bane mindre end 7-mandsbane men større end normale boldbure. Stort bart asfaltareal der kan have en mindre
bandebane i hjørnet
Placering i byen (lokalområde)
Placeret inde i parken, skjult udefra. I et område uden idrætsfaciliteter
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Teknik- og Miljøforvaltningen, Danmarks Naturfredningsforening
Underlagets kvalitet
Den eksisterende asfaltbane og asfaltarealet er ikke egnet til foreningsfodbld. For at kunne benyttes til
foreningsfodbold må der skiftes underlag.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, Der eksisterer begrænset belysning. Belysningen vil kræve godkendelse af
naturfredningsforeningen. Baneområdet er hvor et antal lamper vil kunne placeres. Der må nok laves vurdering af
miljøpåvirkning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er offentlig toilet ved legepladsen, og evt. mulighed for at opbevare materialer i bygningerne
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forsl ås nye trappetrin (minitribune). Der findes i dag
areal som ikke benyttes til noget langs boldburet
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 25 mindre børn på banen samtidigt plus evt 10 -14 ekstra ved etablering af
bandebane. Ved aften belysning vil der også være mulighed for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
B/C bane + evt B bane. Oplagt mulighed for at nå lokale børn og med en kapacitet der kan skabe grobund for
aktivitet der er større en de fleste foreninger bygger på.

Østerbro/Kbh. K bane 3 – Kongens Have
I parken findes to asfalterede boldbure. Forslag går på at skifte underlag, montere lys og forbedre de
sociale rum ved banen.
Banestr.
2 indhegnede mindre baner med plads mellem hegn og omkransende beplantning
Placering i byen (lokalområde)
Placeringen i Kongens Have kan ikke blive mere centralt i byen og i kbh. K uden idrætsfaciliter
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Underlagets kvalitet
Der er to asfaltbaner For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag. eksisterende nedsivning af
regnvand kan bruges
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksisterer ikke belysning.
Belysningen vil kræve godkendelse af naturfredningsforeningen. Banerne er afskærmet fra havens øvrige
aktiviteter ved kraftig høj beplantning. Der må nok laves vurdering af mi ljøpåvirkning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er offentlig toilet i haven tæt ved banerne, og areal indenfor beplantning giver mulighed for at etablere
opbevaring materialer
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forslås nye trappetrin (minitribune) langs banens
ene langside, der er ledigt areal indenfor den afgrænsende beplantning
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn pr bane samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C baner ved den rette indretning. Oplagt mulighed for at nå de lokale, der har langt til idrætsfaciliteter

Østerbro/Kbh.NV bane 4 – Lundehusparken.
Ved Lundehusskolen og Lundehusparken findes i dag en kunstgræs 8-mandsbane + 1,5 græs 11-mandsbane
i parken, som suppleret med en eller to minibaner vil være ideelt til at opbygge et A/B-anlæg
Banestr.
1 eller 2 Ca. 15x30 m bane
Placering i byen (lokalområde)
Placeret ved et udfordret boligområde ved skole
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Teknik- og Miljøforvaltningen, Lokale folkeskole
Underlagets kvalitet
Det er et ”skævt” græsareal i tilknytning til eksisterende kunstgræsbane.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksisterer belysning på
kunstgræsbanen. Og vil kunne etableres i forlængelse af dette
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er ikke tilknyttet omklædning eller toiletter til den eksisterende bane men med den nyopførte bane er vil kunne
gives adgang til toiletter, og evt. mulighed for at opbevare materialer i hallen.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Etablering af mødested ved banerne vil hæve
brugskvaliteten og gøre det attraktivt at have foreningsaktivitet. Der er masser af tomme arealer rundt om banerne
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn pr bane samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold og banerne vil supplere aktiviteterne på den større kunstgræsbane
Samlet vurdering
Mindre C baner der vil gøre anlægget til et A/B. Et gevaldigt løft og mulighed for at give de lokale udfordrede børn
og unge større tilknytning til foreningslivet

Østerbro bane 5 – Vibenhus skole.
Skolegården har boldareal der er rigeligt stort til foreningsaktivitet
Banestr.
1 bane ca 20x35m
Placering i byen (lokalområde)
Placeret i skolegården med mulighed for tæt skolesamarbejde
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Skolen og naboer
Underlagets kvalitet
Der er et asfaltareal i tilknytning til øvrige legearealer
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der vil være udfordringer med
naboer
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Skolens faciliteter vil kunne bruges ligesom der vil være mulighed for at opbevare materialer på skolen
Sociale rum ved banen
Der er allerede socialerum i skolegården
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn samtidigt. Afstanden til naboerne vil nok gøre det nødvendigt at
slukke lyset ved afslutning af børneaktiviteterne
Samlet vurdering
Mindre C bane. Vil kunne føre skole-foreningssamarbejde til et nyt niveau med aktivitet umiddelbart efter skoletid
og dermed vil der kunne nås elever som normalt ikke vil komme i foreningerne

Østerbro bane 6 – Rymarksvænge.
Børneinstitutionen har boldbur med asfalt belægning
Banestr.
1 bane ca 15x28m
Placering i byen (lokalområde)
Placeret på institution i belastet boligområde
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Institutionen og nabo institutioner
Underlagets kvalitet
Der er et asfaltareal. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være et krav for at benytte banen i vinterhalvåret.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Institutionerne faciliteter vil kunne bruges ligesom der vil være mulighed for at opbevare materialer på
institutionerne
Sociale rum ved banen
Der er begrænset areal udenom banen men der kan etableres mindre mødested
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn samtidigt
Samlet vurdering
Mindre C bane. Vil kunne danne baggrund for nye samarbejder mellem forening og institutioner og dermed vil der
kunne nås elever som normalt ikke vil komme i foreningerne

Nørre Allé
Københavns Universitets faciliteter på Nørre Allé kan få afgørende indflydelse på fritidslivet både på
Østerbro og Nørrebro. Faciliteten kunne eksempelvis være et centrum for pigeidræt, hvor de ellers nogle
gang trængte piger vil kunne mødes på tværs af klubber og adresser.

Østerbro bane 7 – Classenshave.
Asfalteret boldbur i Classenshave
Banestr.
1 bane ca 16x30m
Placering i byen (lokalområde)
Placeret i parken sammen med offentlig legeplads og rekreativ have. Boldbanen er adskilt fra resten af haven og
legepladsen
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Boligforening og evt TMF
Underlagets kvalitet
Der er et asfaltareal. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Beliggenheden peger i retnig af tidlig slukning af lys
og derfor et udpræget børneanlæg
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Ingen faciliteter til omklædning og opbevaring med offentlige toiletter
Sociale rum ved banen
Der er ikke indrettet til ophold rundt om banen, men der kan etableres mindre mødested
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn samtidigt
Samlet vurdering
Mindre C bane. Vil kunne skabe lokal aktivitet for yngre børn

Nørrebro
På Nørrebro har banerne ved BaNanna Park og under Bispeengbuen et stort arkitektonisk potentiale, men
pga. sociale overvejelser, mener Nørrebro United, at man skal prioritere de områder, hvor der ingen
idrætsfaciliteter er. Nørrebro United arbejder med decentral træning på de almene boligforeningers
faciliteter. Som beskrevet tidligere har Nørrebro United ved at søge RealDania og Lokale- og Anlægsfondens
Fælles Rum-pulje, fået midler til at prækvalificere udviklingen af baner på Nørrebro, som om et års tid skal
tages i betragtning til finansiering.

1 Wesselgade (offentlig) / Stengade (almen)
2 Krakas Plads (offentlig) / Beboerhuset i Vermundsgade (almen)
4 Under Bispeengbuen (offentlig) / AKB Lundtoftegade (almen)
3 BaNanna Park (offentlig)
5 Guldbergs Plads (offentlig)

Stengade
Banestr.
16*29 m
Placering i byen (lokalområde)
Banen er ejet af FSB Blågården og er en del af området omkring Blågårds Plads, hvor der bor mange børn, som ikke
er foreningsaktive
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Det Gode Naboskab, FSB Blågården, Folkets Hus, Områdefornyelsen Indre Nørrebro og Korsgadehallen.
Underlagets kvalitet
Banen er med grusunderlag, som ikke har været vedligeholdt.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksisterer et ældre hegn langs
banen, hvor et antal lamper vil kunne placeres. FSB Blågården har indvilliget i at arbejde på det.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Banen ligger tæt på Stengadepavillonen, Folkets Hus, medborgerhuset Støberiet og Blågårdens beboerhus
Sociale rum ved banen
Der er skåret et hul i hegnet og placeret nogle tribuner udenfor hegnet, så buret bliver åbnet op, noget forældre er
glade for. Vi så gerne at tribunen blev trukket helt frem og blev en del af banen, så grænsen mellem tilskuende
forældre og hjælpetræner blødes yderligere op.
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 20 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C bane med stort potentiale. Meget centralt placeret i bydelen og med flere oplagte muligheder for
samarbejdspartnere

Krakas Plads
Banestr.
Banen er nedlagt, men kunne fx være 16x29 m
Placering i byen (lokalområde)
Placeret på kanten mellem ydre Nørrebro og ydre Østerbro i et område, hvor der ingen idrætsfaciliteter er.
Området er for tiden mest kendt for utryghed. Derudover ligger banen tæt på beboerhuset i Vermundsgade som
har en minibane på taget.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Beboerforeningen i Sigynsgade, helhedsplanen Sigynsgade, Medborgerne.
Underlagets kvalitet
Der har tidligere været anlagt en fodboldbane, men som er blevet erstattet af gadefitness -maskiner, mv.

Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksistere et ældre hegn langs
banen, hvor et antal lamper vil kunne placeres. Der må nok laves vurdering af miljøpåvirkning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Banen ligger godt placeret ift. Sigynsgades beboerhus i Vermundgade, hvor det vil være muligt at opmagasinere
udstyr og som har toiletfaciliteter.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forslås nye trappetrin (minitribune) langs banens
ene langside
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 25 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C bane. . Ligger godt i et kvarter, hvor der er meget få øvrige tilbud og med flere oplagte muligheder for
samarbejdspartnere

AKB Lundtoftegade
Banestr.
Ca. 16 x 29 m bane
Placering i byen (lokalområde)
Ligger i det udsatte boligområde Lundtoftegade på ydre Nørrebro og i nabogården til en anden bane i
Lundtoftegade, hvor Nørrebro United har startet fem hold op siden foråret sammen med beboerbestyrelsen og den
boligsociale helhedsplan Nørrebrobyggerne
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
AKB Lundtoftegade, Fritidsklubben i Lundtoftegade, Den bemandede legeplads i lundtoftegade og
Nørrebrobyggerne
Underlagets kvalitet
Asfaltbane
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Vi har gode muligheder for opbevaring i Lundtoftegade, hvor vi fx har et kælderlokale, som kan bruges til
opbevaring, mv.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forslås nye trappetrin (minitribune) langs banens
ene langside (siden der vender væk fra den øvrige legeplads – her findes i dag areal som ikke benyttes til noget)
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15-20 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også være
mulighed for at motionister og andre mindre senior hold

Samlet vurdering
C bane med stort potentiale. Meget centralt placeret i bydelen og med flere oplagte muligheder for
samarbejdspartnere

Taget af beboerhuset i Vermundsgade
Banestr.
16*29
Placering i byen (lokalområde)
Banen er placeret ovenpå beboerhuset knyttet til det almene boligområde og den boligsociale helhedsplan i
Sigynsgade. Det er altså bane i tredjesals højde med en metalbande rundt om.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Beboerforeningen i Sigynsgade, helhedsplanen Sigynsgade, Medborgerne.
Underlagets kvalitet
Banen er med gummiunderlag
Mulighed for aftenbelysning
Der er belysning på banen.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Beboerhuset i Sigynsgade
Sociale rum ved banen
Der er ikke oplagt mulighed for at lave rum for tilskuere ved banen
Kapacitet på banen.
20 børn af gangen

Samlet vurdering
C bane med stort potentiale. Ligger godt i et kvarter, hvor der er meget få øvrige tilbud og med flere oplagte
muligheder for samarbejdspartnere

BaNannaparken
Banestr.
20x13 meter – ønske om 20x13x2 etager.
Placering i byen (lokalområde)
Placeret på Ydre Nørrebro i en lommepark afskærmet fra naboer. Banen ligger op ad en gavl uden vinduer, som gør
banen særligt velegnet til at opstå i to etager, hvor gavlen kan fungere afstivende.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Placeret på Ydre Nørrebro i en lommepark afskærmet fra naboer. Banen ligger op ad en gavl uden vinduer, som gør
banen særligt velegnet til at opstå i to etager, hvor gavlen kan fungere afstivende.
Underlagets kvalitet
Boldburet har et nedslidt, blåt, kort førstegenerationskunstgræsunderlag. Underlaget er uegnet til foreningsidræt,
men skal nok udskiftes uana
Mulighed for aftenbelysning
Der er optimale betingelser for belysning, som vil genere ganske få.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Banen ligger klods op af en institution, som er interesseret i at samarbejde, hvor det vil være muligt at opbevare
materialer.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra fors lås nye trappetrin (minitribune) langs banens
ene langside (siden der vender væk fra den øvrige legeplads – her findes i dag areal som ikke benyttes til noget)
Kapacitet på banen.
Hvis der anlægges Københavns første toetagers fodboldbane, vil der være kapacitet til op imod 24 små børn ad
gangen. Banen vil sågår kunne bruges til ministævner.
Samlet vurdering
B bane med stort potentiale. Meget centralt placeret i bydelen og med flere oplagte muligheder for
samarbejdspartnere

Guldbergs Plads
Banestr.
Banen er 16x29 m
Placering i byen (lokalområde)
Placeret centralt på Indre Nørrebro på et område uden idrætsfaciliteter
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Guldberg Skole, Klub Guldberg, Områdefornyelsen Indre Nørrebro
Underlagets kvalitet
Der er en god gummibane
Mulighed for aftenbelysning
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)

Banen er ikke så langt fra Guldberg skole og klub guldberg, hvor vi i forvejen har materialer
Sociale rum ved banen
Banen ligger godt i parken
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 20 mindre børn på banen
Samlet vurdering
C bane

Wesselsgade
Banestr.
20x13 meter + 15x7 m
Placering i byen (lokalområde)
Indre Nørrebro, tæt på Blågården – langt fra andre offentlige baner.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Det Gode Naboskab og Den Bemandede Legeplads
Underlagets kvalitet
Der er asfalt på banen. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag. Mulighed for at
perforere asfalten, og opnå lokal nedsivning af regnvand.
Der til er også en mindre gummibane med bande, som kan bruges til øvelser.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksisterer et fint hegn langs
banen, hvor et antal lamper vil kunne placeres.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Legepladsen har fine faciliteter til opbevaring. Her er også plads til omklædning, men vi har ingen konkrete aftaler
ift adgang.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge et socialt rum ved banen. Herfra forslås nye trappetrin (minitribune) la ngs banens
ene langside.
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 15 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også være mulighed
for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C bane med stort potentiale. Placeret godt ift institutioner og samarbejdspartnere og langt fra øvrige faciliteter.

Under Bispeengbuen

Banestr.
40x30
Placering i byen (lokalområde)
Placeret i et dødt område mellem Frederiksberg og Nørrebro under motorvejsbroen.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
AKB Lundtoftegade, Den bemandede legeplads i Lundtoftegade, Urban 13 (som forvalter området)
Underlagets kvalitet
Banen er endnu ikke anlagt, så asfalt
Mulighed for aftenbelysning
Der er optimale betingelser for belysning, som vil genere ganske få.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Urban13 har opholdsrum og faciliteter til at opbevare i. gode muligheder for ophold
Sociale rum ved banen
Der er mange opholdsrum ved Urban 13s område, banen kunne placeres så disse kunne bruges.
Kapacitet på banen.
30-40 børn af gangen
Samlet vurdering
B bane med stort potentiale. Flere oplagte muligheder for samarbejdspartnere og mulighed for at lave god
udnyttelse af rum, som ellers ikke ligger brak.

Vesterbro/Kgs. Enghave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bavnehøj Skole (44 x 70 m)
Litauens Plads (22 x 42 m). 2.1 Alternativ bane i Skydebanehaven
Sct. Annæ Skole, Valbygårdsvej (45 x 62 m)
Ellebjerg Skole (63 x 68 m)
Tag på P-hus i DGI byen (2 arealer – ca. 16,5x90 m og 21x45 m – 5 stk 3v3 baner og en 5v5 bane)
Sdr Boulevard (15 x 25 m). 6.1 Alternativ bane på Enghaveplads (diameter ca. 25 m eller ca 500 m 2)

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 1 – Bavnehøj Skole
Kategori B - Skolen har en græsbane i dårlig stand, omkranset af en løbebane med gummi belægning. Her
anbefales at lave en samlet kunstgræs belægning med aftegning af løbebaner m.m. Således sikres en
multianvendelig belægning for både skole og foreningsidræt.
Banestr.
Ca. 44 x 70 m bane (inkl. løbebane)
Placering i byen (lokalområde)
Centralt i Bavnehøj kvarteret med kort afstand til Bavnehøj Idrætsanlæg. Praktiske udfordringer med
opbevaring af materialer, omklædning og sammenhæng med den øvrige klub, vil være meget små ved
denne bane. En fornyet bane på Bavnehøj Skole vil kunne indgå i den samlede indsats for både området
(områdefornyelse + kvarteret er defineret som udsat byområde).
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Bavnehøj Skole er selvfølgeligt den helt store interessent. Andre parter vil være områdefornyelsen, de
lokale beboere, LU for Kgs. Enghave og lokale daginstitutioner.
Underlagets kvalitet
Der er pt. en slidt græsbelægning, omkranset af en løbebane.
Mulighed for aftenbelysning
Det bør undersøges om man kan montere lamper i det eksisterende hegn rundt om banen.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Skolen har alle faciliteter, men nærhed til Bavnehøj Idrætsanlæg gør at dette ikke er afgørende.
Sociale rum ved banen
Der er nu bygget et opholdsrum i form af høje trin/minitribune, langs løbebanen. Disse er placeret inde
på arealet, og begrænser det areal hvor det er muligt at spille bold. Det bør overvejes at lave ny
minitribune ude langs banens kanter/langs hegnet.
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 40 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også
være en oplagt mulighed for at oprette lokale hold for motionister.
Samlet vurdering
B bane med stort potentiale. Meget centralt placeret i Bavnehøj bydelen og med flere oplagte
muligheder for samarbejdspartnere, og sociale tiltag.

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 2 – Litauens Plads.
Kategori C – Der eksisterer en relativt nyrenoveret boldbane på pladsen – tidligere kendt som ”de røde
baner”. Her er lys, sociale opholdsrum, skur til materialer og alt andet – det eneste der mangler er en
kunstbelægning på banen

Banestr.
Samlet areal på 22 x 42 m – en 20 x 40 m bane + 1 m på hver led.
Placering i byen (lokalområde)
Centralt på Vesterbro i et område med meget få idrætstilbud.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
På pladsen ligger Oehlenschlägergade Skole, Fritidshjem og flere daginstitutioner. Banen vil ligge i tæt
boligområde, men her eksisterer allerede en belyst boldbane, og dermed skabes ikke nye udfordringer.
Studenter Settlementet afvikler nogen gadeidræt på pladsen. Det må undersøges hvordan der både kan
afvikles Gadeidræt og foreningsaktivitet på pladsen
Underlagets kvalitet
Der er asfalt på banen. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag. Mulighed for
at perforere asfalten, og opnå lokal nedsivning af regnvand.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning eksisterer.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der kan evt. skaffes adgang til toilet og omklædning i skolen eller fritidshjem. Materialer burde kunne
opbevares i det skur der allerede benyttes at Gadeidrætten
Sociale rum ved banen
Eksisterer allerede
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 30 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også
være mulighed for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C bane - Meget centralt placeret på Vesterbro. En god størrelse bane der nærmest er nybygget, men blot
mangler en ny belægning. Der er flere oplagte muligheder for samarbejdspartnere

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 2.1 – Skydebanehaven.
Kategori C – Ligger blot 250 m fra ovenstående bane på Litauens Plads, og skal ses som et alternativ, hvis
ikke bane 2 er mulig. På legepladsen i haven findes en asfalteret boldbane. Forslag går på at skifte underlag,
montere lys og forbedre de sociale rum ved banen.

Banestr.
Ca. 16 x 29 m bane, samt store halvbuer i hver ende af banen. Total længde inkl. buer er ca 40 m.
Vurderet til et samlet areal på 630 m 2
Placering i byen (lokalområde)
Centralt på Vesterbro på en meget benyttet legeplads. Der er langt til øvrige fodboldbaner
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Vesterbro Ungdomsgård, bemandet legeplads og Boligselskab i Saxogården ses som mulige
samarbejdspartnere. Banen vil ligge i tæt boligområde.
Underlagets kvalitet
Der er gammel asfalt på banen. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag.
Mulighed for at perforere asfalten, og opnå lokal nedsivning af regnvand.
Mulighed for aftenbelysning
Belysning vil være en stor fordel, og et krav for at benytte banen i vinterhalvåret. Der eksistere et ældre
hegn langs banen, hvor et antal lamper vil kunne placeres. Der må nok laves vurdering af miljøpåvirkning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er offentlige toiletter i haven. Omklædning kan være en udfordring, men det kan undersøges om
materialer kan opbevares i bygningen for bemandet legeplads., eller lignende nærliggende sted.
Sociale rum ved banen
Det bør overvejes at anlægge trapper/minitribune som socialt opholdsrum ve d banen. Dette kunne
bygges ved banens ene langside (siden der vender væk fra den øvrige legeplads – her findes i dag et
ubenyttet areal)
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 20 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også
være mulighed for at motionister og andre mindre senior hold
Samlet vurdering
C bane Centralt placeret i bydelen og med flere oplagte muligheder for samarbejdspartnere

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 3 – Sct. Annæ Skole, Valbygårdsvej (45 x 62 m)
Kategori B – Stor asfalt bane i forbindelse med Sankt Annæ skole/Gymnasie.

Banestr.
Bane str. på 45 x 62 m – Stor nok til 7v7 kampe (8v8 kampe for børn).
Placering i byen (lokalområde)
Placeret i Sjælør kvarteret i et område med lav grad af foreningsdeltagelse. Kvarteret er et omfattet af
KK´s politik for udsatte boligområder.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Den primære interessent er skolen/gymnasiet. Lokale beboere kan udgøre en udfordring i forhold til en
øget aktivitet på banen. Der findes en række boligselskaber og sociale indsatser der udgør mulige
samarbejdspartnere. Det åbne gymnasie vil evt. også have interesse i at benytte en forbedret boldbane.
Underlagets kvalitet
Der er asfalt på banen. For at kunne benyttes til foreningsfodbold må der skiftes underlag. Mulighed for
at perforere asfalten, og opnå lokal nedsivning af regnvand.
Mulighed for aftenbelysning
Der er ikke belysning, men muligheden bør undersøges.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der kan evt. opstilles container/pavillon med toilet og lille omklædningsfacilitet. Skolen har allerede en
række fragtcontainere på arealet.
Sociale rum ved banen
Ikke til stede. Bør overvejes – evt. i forbindelse med ovenstående container/pavillon
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 50 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også
være mulighed for at motionister og andre mindre senior hold. Banen vil også kunne benyttes til 3v3, 5v5
og 7v7 kampe.
Samlet vurdering
B bane - Her er mulighed for at bygge en særdeles regulær facilitet, i et lokalområde med få
foreningsaktiviteter. Projektet kan evt. kompliceres af ejerforhold, miljøhensyn og manglende
toilet/omklædnings muligheder.

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 4 – Ellebjerg Skole
Kategori B – Her eksisterer allerede en kunstbane med lysanlæg. Belægningen er glat og bør udskiftes, hvis
banen bevares. Banen er omstridt, og der arbejdes fra anden side for at den nedlægges. Der er i bevilliget
midler til Pio Parken på skolens område, hvilket vil reducere arealerne til boldspil radikalt. I lys af den
generelle mangel på idrætsfaciliteter er Vestia uforstående overfor, at der bruges midler på at nedlægge en
facilitet med stort potentiale.

Banestr.
Bane str. på 63 x 68 m – Stor nok til 7v7 kampe (8v8 kampe for børn).
Placering i byen (lokalområde)
I denne del af Sydhavn findes en af landets laveste grader af foreningsdeltagelse. Kvarteret er et
omfattet af KK´s politik for udsatte boligområder. Der er ca 1,5 km til nærmeste klubhus i Valby IP, og
marginalt kortere til Bavnehøj Idrætsanlæg. Trods de korte distancer er det svært at hæve
foreningsgraden, og den lave mobilitet er en realitet.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Den primære interessent er Ellebjerg Skole. Frederiksholm Kirke og lokale spejdere er ligeledes
tilhængere af en ny Pio Park. Der er et klart politisk spændingsfelt omkring denne bane. Vestia har
træningstid på Ellebjergskole banen, men er ikke blevet set som interessent i forløbet der førte til Pio
Park projektet. Vi håber stadigt at der kan findes en mellemvej, og at reel dialog er en mulighed.
Underlagets kvalitet
Kunstgræs beregnet til Hockey. Banen er glat og mindre egnet til fodbold. Belægningen bør udskiftes.
Vestia anbefaler at der tegnes løbebaner, hinke sti og andre lege aftegninger i overfladen. Dette vil evt.
forhindre brug af banen til DBU kampe, men vil på ingen måde berøre muligheder for træning. Den rette
kunstbelægning vil også kunne fungere som drænet faldeunderlag til leg og andre skole aktiviteter.
Mulighed for aftenbelysning
Lysanlæg eksisterer.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Der er omklædningsrum mv. på skolen. Hidtil skolen ikke ønsket at fodboldhold kan benytte disse
faciliteter, men det kunne der evt. arbejdes på at ændre.
Sociale rum ved banen
Ikke til stede, men bør overvejes .
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 60 mindre børn på banen samtidigt. Banen vil også kunne benyttes til
3v3, 5v5 og 7v7 kampe.
Samlet vurdering
B bane - Her er mulighed for at skabe en særdeles regulær facilitet, i et lokalområde med få
foreningsaktiviteter. Situationen kompliceres af den politiske situation omkring anlægget.

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 5 – DGI byen
Kategori C – 2 arealer på taget af P-huset i DGI byen. De 4 små boldbure (10 x 18 m), er meget lidt
benyttede, og er for små til foreningsfodbold. Ved at lave sammenhængende flader (fjerne boldbure), kan
arealerne gøres anvendelige til foreningsfodbold. Der bør laves et nyt hegn rundt om hele spillefladen.

Banestr.
Taget af P-huset er i 2 forskudte niveauer: Dimensioner på hhv. ca. 16,5 x 90 m og 21x45 m. Her er plads
til 5 stk 3v3 baner. Det største areal kan også benyttes til en 5v5 bane.
Placering i byen (lokalområde)
DGI byen er en væsentlig idrætsfacilitet i København. Her samles en masse aktivitet, dog uden udendørs
facilitet for foreningsfodbold.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
DGI byen er den altovervejende interessent.
Underlagets kvalitet
Der findes en gummibelægning på arealet, hvilket bør ændres til kunstgræs
Mulighed for aftenbelysning
De 4 små boldbure har allerede aften belysning. Fjernes boldburene bør der laves en ny belysning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
DGI byen har alle relevante faciliteter
Sociale rum ved banen
Faciliteten har trappe arealer der egner sig til ophold og forskudte niveauer med handikap slisker. Der er
ikke behov for at tænke nye sociale rum ind i en ombygning.
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 40 mindre børn på banen samtidigt. Ved aften belysning vil der også
være en oplagt mulighed for at oprette lokale hold for motionister.
Samlet vurdering
C bane der vil kunne føje en ny gruppe af brugere til DGI byens aktiviteter. Sandsynligvis den
fodboldfacilitet nærmest Rådhuspladsen. Tæt på hovedbanegården, og dermed let tilgang med offentlig
transport.

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 6 – Sdr. Boulevard ude for nr. 120/ Enghave Kirke
Kategori C – Her findes i forvejen et 15 x 25 m boldbur. Forslaget går ud på placere endnu et bur i
forlængelse af det eksisterende, for derved at

Banestr.
2 baner a 15 x 25 m.
Placering i byen (lokalområde)
På grænsen mellem Vesterbro og Kgs. Enghave, op ad et tæt befolket boligområde, og nær Det nye
Carlsberg.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Området i forlængelse af det eksisterende boldbur er relativt ubenyttet. Her findes et bordtennisbord og
lidt bænke. Lokale beboere kan evt. have en mening om en øget brug af området, men her findes i
forvejen et boldbur, så der vil ikke være tale om en ny form for brug.
Underlagets kvalitet
Det eksisterende boldbur har et underlag med kort kunstgræs og sand infill. Det anbefales at et nyt bur
får noget lignende.
Mulighed for aftenbelysning
Der er gadebelysning henover det eksisterende boldbur. Det nye boldbur bør også få en form for
belysning.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Måske der kan laves en aftale med kirken om adgang til toilet og opbevaring af materialer. Er dette ikke
muligt bør det overvejes at placere en mindre container ved banerne.
Sociale rum ved banen
Bænke og evt. et halvtag bør overvejes.
Kapacitet på banen.
På 2 baner vil der kunne trænes med op til 25 mindre børn i alt.
Samlet vurdering
C bane – En mindre facilitet, der dog vil være meget synlig i byrummet. Det er meget sandsynligt at
begge baner også vil blive benyttet af selvorganiserede, i de tidsrum hvor der ikke sker foreningsaktivitet.

Vesterbro/Kgs. Enghave bane 6.1 – Enghaveplads.
Den runde grusbane foran Tove Ditlevsens Skole skal ses som et alternativ til Sdr. Boulevard.
Kategori C – Forslag går på at lægge ny belægning på boldbanen i center af cirklen. De store gamle træer
bør bevarer, men der er en fri cirkel i midten med godt 25 m i radius

Banestr.
Et samlet areal på ca. 500 m2.
Placering i byen (lokalområde)
På en central plads midt i Vesterbro. Området benyttes ofte som skolegård, men står ofte ubenyttet
udenfor skole tid. Der er hegn, hæk og store træer som giver en naturlig afskærmning mellem grusbane
og resten af pladsen.
Interessenter og mulige samarbejdspartnere (Hvem er for/imod banen)
Der vil altid være interessenter med en mening om ændringer på en central plads. Det vurderes dog at
både Tove Ditlevsens Skole, samt den nærliggende Børneinstitution Enghave vil få mere glæde af banen,
hvis underlaget skiftes. Den nuværende grus belægning er ujævn, hård at falde på, og samler store pytter
i vådt vejr.
Underlagets kvalitet
Grus ændres til kunstbelægning
Mulighed for aftenbelysning
Det er muligt at montere lamper i det eksisterende boldhegn.
Omkringliggende faciliteter (omklædning, materiale opbevaring)
Det kan undersøges om skolen kan stille faciliteter til rådighed.
Sociale rum ved banen
En bænk der afgrænser kunstgræs bør overvejes.
Kapacitet på banen.
Der vil kunne trænes med op til 20 mindre børn på banen
Samlet vurdering
C bane – En mindre facilitet, der dog vil være meget synlig i byrummet. Det er meget sandsynligt at
banen også vil blive benyttet af selvorganiserede, i de tidsrum hvor der ikke sker foreningsaktivitet.

