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Indledning 

Der mangler idræts- og 
fritidsfaciliteter i Aarhus Kommune 

Borgere og foreninger er ikke i tvivl! 
Der mangler idræts- og fritidsfaciliteter 
overalt i Aarhus Kommune. Da Sport 
& Fritid i 2020 spurgte, hvad Aarhus 
mangler, indsendte borgere og fore-
ninger over 700 forskellige forslag til 
nye faciliteter. Der var borgerønsker fra 
samtlige lokalområder i kommunen. 

Data og analyser viser det samme. 
Der mangler idræts- og fritidsfaciliteter 
i Aarhus Kommune, der aktuelt er num-
mer 93 ud af landets 98 kommuner, når 
man ser på den samlede dækning 
af idrætsfaciliteter pr indbygger. 

Med befolkningsvæksten forventes tillige 
en stigende efterspørgsel efter idræts- 
og fritidsfaciliteter over de kommende år, 
nogle lokalområder mere end andre. 
Undersøgelser af kapacitetsbehovet målt 
op mod den markante befolkningsudvik-
ling i kommunen som helhed har vist, 
at det er svært at følge med på bl.a. 

halkapacitet i flere byområder. Derfor 
fik sport og fritidsområdet også et 
løft ved budgetforlig 2021, men der er 
fortsat lang vej i mål, når vi ser på be-
folkningsudviklingen og sammenligner 
os med andre kommuner. 

Facilitetsstrategien skal sætte retning 
på de nuværende anlægsmidler, sikre 
at pengene bruges rigtigt i forhold til 
byrådets ønsker og foreningernes behov. 
Strategien skal sikre, at vi i Aarhus 
Kommune har de rette rammer for et 
aktivt liv. Det er meningen, at strategien 
skal bruges som værktøj til at analysere, 
prioritere og beslutte. Det gælder både 
for udvikling og renovering af eksisteren-
de faciliteter og for nye faciliteter. 

Samtidig med Facilitetsstrategien udvik-
les en Outdoorstrategi for de udendørs 
idræts- og fritidsfaciliteter. Begge strate-
gier indgår i den overordnede Sport og 
Fritidspolitik. Facilitetsstrategien behand-

les af byrådet i efteråret 2021 sammen 
med Sport og Fritidspolitikken. 

400.000 
indbyggere 

i 2030 

En varieret by i vækst 
Aarhus Kommune er i stor udvikling, 
og kommunen vokser med ca. 5.000 
indbyggere hvert år. Befolkningstallet 
forventes at stige fra 349.983 i 2020 til 
404.000 indbyggere i 2030. Udviklingen 
betyder udover mange års efterslæb på 
området, at efterspørgsel på sports- og 
fritidsfaciliteter fortsat vil stige. 
Aarhus Kommune er ikke alene i vækst. 

Det er også en særdeles varieret kom-
mune med oplandsbyer, forstæder og 
bykvarterer. Hvert byområde kende-
tegnes ved egne og meget forskellige 
behov. Den mangfoldighed er en stor 
kvalitet, som vi med facilitetsstrategien 
gerne vil understøtte. Det betyder bl.a., 
at vi skal være dygtige til at forstå, hvilke 
ombygninger og tilføjelse af nye faci-
liteter, der bedst bidrager til det enkelte 
byområde og til Aarhusmålene. 

Idrætslivet forandrer sig 
Der gennemføres løbende undersøgelser 
af danskernes idræts- og bevægelsesvan-
er, og hvordan de forandrer sig, målt på 
aldersgrupper, køn og geografi. Hen over 
seks årtier er der sket rigtigt meget. Først 
og fremmest er danskerne blevet meget 
mere aktive. Men vi er også blevet aktive 
på andre måder. Fx betyder natur og 
outdoor mere for den måde, især voksne 
er aktive på. Mange voksne er ude at 
løbe, cykle og bevæge sig i naturen som 

Fa
ci

lit
et

ss
tr

at
eg

i 

3



Udk
ast

aldrig før. Hvad angår især børnene er 
de fortsat stærkt afhængige af klassiske 
faciliteter som haller, boldbaner og 
spejderhytter og et aktivt, velorganiseret 
foreningsliv. Tilsvarende har samfundet 
fortsat stærkt behov for foreningerne i 
forhold til frivillighed, fællesskaber, lokalt 
engagement og aktivt civilsamfund. 
Det betyder bl.a. at vi skal balancere 
indendørs- og udendørs faciliteter, og at 
vi skal være målrettet foreningerne sam-
tidig med at vi er målrettet alle borgere. 

Sådan har vi gjort 
Der blev i efteråret 2019 udarbejdet en 
analyse af behov for udbygning af haller 
og fodboldbaner. Analysen beskriver 
dækningen af almindelige idrætsfacili-
teter (idrætshaller og boldbaner) og 
giver en kvantitativ status på haller og 
fodboldbaner i forskellige byområder 
fremskrevet over tid i forhold til forventet 
befolkningsvækst. Analysen suppleres af 
en overordnet afdækning af den til- 
svarende situation omkring fritidsfacili-
teter, herunder spejderhytter. 

Begge analyser viser et markant under-
skud på faciliteter. 

Efterfølgende er der i foråret 2021 gen-
nemført en deskresearch på nationale 
tendenser indenfor idræts- og forenings-
faciliteter, forskningsbaseret viden og 
erfaringer fra andre kommuner, hvad an-

går udvikling af tidssvarende faciliteter. 
Deskresearchen er forelagt Kulturudval-
get som opstart på processen. 
Kulturudvalget har endvidere senere i 
processen, deltaget i workshop sammen 
med udvalgte repræsentanter fra inter-
esseorganisationer og foreningslivet, 
hvor de har drøftet et udkast til strate-
giens temaer. Sidst men ikke mindst 
har vi talt med idrætten og fritidslivets 
aktører, og lyttet til deres behov for for-
ventninger til, hvordan idrætten kan 
udvikle sig i en by som Aarhus. Det er 
sket i 1:1 møder samt til en facilitets-
konference med ca. 80 deltagere fra 
foreningslivet. 

700
forslag til 

nye faciliteter 

Det fremadrettede 
samarbejde er afgørende 
Facilitetsstrategien er udarbejdet som 
et særskilt dokument, og der har som 
beskrevet været gennemført møder med 
forskellige repræsentanter fra idræts- og 

foreningslivet. Hvad angår dialogen 
mellem Sport og Fritid og kommunens 
øvrige forvaltninger og magistratsafde-
linger har Facilitetsstrategien har dialo-
gen været håndteret i regi af pr ocessen 
for Sport og Fritidspolitikken. 

Facilitetsstrategien er bygget op som 
seks anbefalinger. Det er anbefalinger til 
os selv som kommune og til de fore-
ninger og organisationer, der beskræfti-
ger sig med faciliteter og som vi samar-
bejer med. 

Anbefalingerne skal bruges, når der skal 
prioriteres økonomiske midler, herunder 
puljemidler og som et udviklingsredskab 
i vores dialog på tværs af kommunens 
afdelinger og ikke mindst i dialogen med 
foreninger og samarbejdspartnere. 

Det kan kun lykkes gennem samarbejde. 
Det gælder både for det udadrettede 
samarbejde med foreninger, borgere og 
lokale aktører og det interne tværgående 
kommunale samarbejde. 

I den fremadrettede indsats med at 
bruge og handle på anbefalingerne ven-
ter ligeledes et væsentligt arbejde med 
udvikling af samarbejder og snitflader 
på tværs af Aarhus Kommunes magi-
stratsafdelinger. Eksempelvis foreslås det 
at styrke samarbejdet mellem Børn og 
Unge og Kultur og Borgerservice. 

Facilitetsstrategien er udviklet i dialog med 
foreninger og borgere. Udover en række 1:1 
dialogmøder med bl.a interesseorganisationer, 
har der været offentlige dialogvandringer, 
et outdoormøde for borgere og en 
facilitetskonference målrettet byens foreninger.
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1 Anerkend byområdernes 
forskellige behov 
Aarhus Kommune har en mangfoldig demografi og bystruktur. Der findes 
både tætte midtbyområder, bynære lokalområder, forstæder og oplandsbyer. 
Samtidig etableres der helt nye byområder. 

Hvert lokalområde er forskelligt og 
behovet for idræts- og fritidsfaciliteter 
er dermed tilsvarende forskelligt. 
Nogle byområder har et veletableret 
foreningsliv og indbyggere, der er 
vant til at organisere sig, mens andre 
har udsatte boligområder og et knap 
så stærkt foreningsliv. Behovet for 
faciliteter afhænger blandt andet af ind-
byggertal, nuværende dækningsgrad, 
foreningstraditioner og befolkningens 
sammensætning. 

Hvert byområde har således forskellige 
karakteristika og behov. Byområderne 
bør derfor behandles ens ved at behand-
le dem forskelligt, når eksisterende og 
nye faciliteter udvikles. Eksempelvis kan 

det i nogle byområder være en kvalitet 
med selvejende faciliteter, mens det i an-
dre er bedre med kommunale faciliteter. 
Se dialog- og analyseredskabet på næste 
side. 

Det er med andre ord vigtigt at se på 
den forventede befolkningsvækst i et 
område for at vide, hvor mange facili-
teter, der skal til og hvor faciliteterne 
skal placeres. Men det kræver samti-
dig en forståelse af byområdet og for 
forandringer i idræts- og foreningslivet, 
herunder udvikling i medlemstal og op-
ståen af nye aktiviteter og foreninger. 

Som et eksempel kan det drøftes, om 
det er rimeligt at sige, at der skal være 

flere anlæg til de gængse idrætsgrene, 
fordi der generelt set kommer flere 
indbyggere, hvis vi samtidigt kan kon-
statere, at der ikke er sket en udvikling i 
medlemstallet. Hver situation kræver 
egen analyse og dialog. 

Aarhus Kommune vil derfor sammen 
med foreninger og andre aktører under-
søge og drøfte byområdernes specifikke 
behov forud for større renoveringsop-
gaver og anlæg af nye faciliteter. 

Vi bruger vores analyse- og dialogredsk-
ab (se næste side) til at afdække behovet 
og tale med lokale foreninger og aktører 
om forskellige muligheder for facilitet-
sløsninger. 

Tid 

Antal 

Udvikling i medlemstal i relevante 
foreninger og aktive udøvere 

Befolkningsudvikling 

Der er ikke nødvendigvis direkte sammenhæng 
mellem befolkningsvækst i et byområde og 
behov for almindelige idræts- og fritidsfaciliteter. 
Det vil ofte være tilfældet, men vi må også tage 
andre forhold i betragtning. Det kan eksempelvis 
være om der er positiv udvikling i medlemstallet 
indenfor en bestemt idrætsgren i et bestemt 
byområde.
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Mangfoldig geografi 
Aarhus kommune har alt 
fra midtby til landsbyer 

123 

1 Midtby 
2 Bynære lokalområder 

og forstæder 
3 Selvstændige bysamfund 

i oplandet 

Dialog- og analyseredskab 
til behovsafklaring af de enkelte byområder 

Knudepunkter Lokale basisfaciliteter 

Tæt byområde Åbent byområde 

Samlende 
idræts- og kulturcentre 

Spredte faciliteter 

Få foreningsaktive 
indbyggere 

Nye og små foreninger 

Nyt byområde 

Kommunal finansiering 

Kommunalt ejet 

Ung befolkning 

Mange foreningsaktive 
borgere 

Veletablerede foreninger 

Gammelt byområde 

Egenfinansiering 

Selvejende 

Ældre befolkning Fa
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2 Brug pladsen klogt 
I takt med at indbyggertallet vokser og byerne fortættes, øges efterspørgslen 
på idræts- og fritidsfaciliteter samtidig med, at pladsen bliver mindre. 
Behovet er stort, men pladsen trang og arealerne dyre. 

Etablering af nye idræts- og fritidsfaci- 
liteter kræver plads at bygge på. Men 
ledige arealer er en knap ressource 
overalt i Aarhus Kommune. I særde-
leshed i den eksisterende by. Men selv 
i forbindelse med helt nye byområder, 
hvad end det er omdannelse af havne- 
og godsbanearealer i den tætte by eller 
en åben mark som Lisbjerg, kan det 
være vanskeligt at få prioriteret de 
nødvendige arealer. 

I Aarhus midtby er udfordringen særlig 
tydelig. Samtidig med, at arealerne er 
knappe, er der et reelt behov for udbyg-
ning af faciliteter i Midtbyen, eksempel-
vis behov for øget halkapacitet. Midtbyen 
er kendetegnet ved et mangfoldigt 
foreningsliv bestående af mange små 
foreninger. Der bor mange unge og stu-
derende, som er idræts- og fritidsaktive 
men i mindre omfang foreningsaktive. 
De selvorganiserede præger billedet, 
hvilket eksempelvis gør det vanskeligere 
at etablere faciliteter i regi af foreninger. 

Men at gøre sig forhåbning om, at vi kan 

opnå samme facilitetsdækning i Midt-
byen som i andre byområder vil være 
urealistisk og sandsynligvis heller ikke 
ønskværdigt. En fortsat udbygning af 
faciliteterne i befolkningstætte områder 
kan løses ved at arbejde aktivt med 
fortætning af eksisterende faciliteter. 

Omlægning af eksisterende boldbaner 
til kunstgræs er et godt eksempel på, 
hvordan man kan løse nogle arealud-
fordringer i Midtbyen og omkringlig-
gende bysamfund, hvor den tætte by 
udvikles. Det skyldes blandt andet, at 
kunstgræsbaner giver mulighed for 
træning og kampafvikling året rundt. 
Kunstgræssets slidstyrke gør det sam-
tidig muligt at have en høj udnyttelse af 
banerne uden at forringe spilleforhold-
ene. Omlægning til kunstgræs giver 
således en bedre kapacitetsudnyttelse 
af de eksisterende arealer til boldbaner. 

Anvendelse af bygningstage, byrum 
og mellemrum til idrætsformer som 
eksempelvis parkour, streetbasket og 
yoga eller til fritidsliv som spejdere og 

amatørkultur er et andet godt eksempel 
på, hvordan man kan og skal løse are-
aludforinger i midtbyen på en måde, der 
er pladsbesparende og imødekommer 
den på stedet værende kultur. Denne 
type løsninger bidrager samtidig til byliv 
og aktivitet på steder, der ellers måske 
vil være øde. Det er set fra byens behov 
pladsoptimerende og gode løsninger, 
men processerne kan være krævende, 
da det involverere mange parter og ofte 
komplekse bygningsmæssige løsninger. 

Aarhus Kommune vil derfor sikre, at 
der løbende reserveres areal til idræts- 
og fritidsfaciliteter i den samlede kom-
munale arealdisponering. Der arbejdes 
for at den kommende kommuneplan-
plan kommer til at indeholde et nyt tema 
om arealer til idrætsfaciliteter. Derudover 
afsættes midler til opkøb af arealer i takt 
med, at der afsættes midler til etablering 
af nye idræts- og fritidsfaciliteter. Sam-
tidig vil Aarhus Kommune udvikle en 
midtbyplan for placering af nye idrætsfa-
ciliteter og nytænkning af, hvordan man 
i Midtbyen sikrer mødesteder, idrætsi-

ndhold og involvering af dens mange 
indbyggere herunder de mange unge. 

Særligt det sidste kræver også en oprust-
ning på kompetencer og ressourcer 
idet processerne ofte involverer mange 
samarbejdspartnere, herunder eksterne 
bygningsejere. 

Mulige redskaber til arbejdet 
med faciliteter i tætte byområder 

Brug af byens tage og mellemrum til baner 
og faciliteter, der ikke nødvendigvis har 
konkurrencestandarder men egner 
sig fint til træning og spontan aktivitet 

Fortætning ved omlægning af eksisterende 
faciliteter, fx kunstgræsbaner 

Styrket samarbejde internt og eksternt 
(fx skoler, gymnasier) om at dele haller 

Benyt midlertidige arealer og overskydende 
strukturer til fx skate, streetbasket, parkour 

Udvikling af midtbyplan for idrætsfaciliteter
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Brug pladsen klogt 
Anlæg af kunstgræsbaner ved Frederiksbjerg Idrætscenter er et eksempel på 
optimal pladsudnyttelse. Det skyldes blandt andet, at kunstgræsbaner giver 
mulighed for træning og kampafvikling året rundt. Kunstgræssets slidstyrke gør 
det samtidig muligt at have en høj udnyttelse af banerne. Tilsvarende skal der 
findes løsninger på den manglende halkapacitet i hele Aarhus C, som er hårdt 
trængt på arealer. Løsninger som bedst muligt udnytter arealet, samtidig med at 
det bidrager til byliv og flerfunktionalitet.

Brug pladsen klogtStrategiens seks anbefalinger
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3 Skab værdi for pengene 
Idræts- og fritidsfaciliteterne i Danmark befinder sig på mange måder i en vigtig 
omstillingsfase i disse år. Både hvad angår opførelse af nye faciliteter og udvikling 
af de eksisterende. 

Der er i Aarhus Kommune omtrentligt 
lige mange henholdsvis kommunalt- 
og selvejende idrætsfaciliteter. Det er 
desuden et særligt for kommunen, at 
der gennem mange år har været arbej-
det efter et ”armslængdeprincip”, hvor 
kommunen har haft høje forventninger 
til egenfinansiering og selvorganise-
ring fra foreninger i forbindelse med 
opførelse af fx nyt halbyggeri. Kommu-
nen har efterfølgende kun i begrænset 
omfang forsøgt at regulere driften og 
kapacitetsudnyttelsen i de selvejende 
haller. 

Armslængde-modellen har forskellige 
fordele, bl.a. at de kommunale anlæg-
smidler rækker langt, fordi de dobles op 
af private midler. Desuden bidrager den 
lokale og foreningsbaserede selvfor-
valtning i mange tilfælde til et stærkt 
og forpligtende engagement omkring 
faciliteten. Ulemperne er, at det ofte 
tager 8-12 for en forening fra de har den 
første ide til byggeriet er realiseret og at 
det slider hårdt på de frivillige at skulle 

tage hånd om og rejse finansiering til et 
komplekst byggeprojekt. 

Derudover kan det vanskeliggøre kom-
munens strategiske arbejde med at sikre 
de rette faciliteter på tværs af geografi og 
behov, hvis størstedelen af anlægsøkon-
omien udloddes til foreninger. En højere 
grad af kommunalt anlagte haller vil bl.a. 
betyde, at der ikke kan bygges så mange 
haller for de samme kommunale penge, 
men til gengæld kan de gennemføres 
mere målrettet i forhold til kommunens 
samlede behov og muligvis med højere 
kapacitetsudnyttelse. 

Hvad angår daglig drift og løbende 
strategisk udvikling af anlæggene er 
der i Danmark, herunder også i Aarhus 
Kommune, mange faciliteter, som i disse 
år har behov for at revitalisere deres 
virksomhed i forhold til aktivitetsindhold, 
indretning, bæredygtighed og kapacitet-
sudnyttelse. 

Idrætsdeltagelsen og anvendelsen af faci-

liteterne i Danmark er i stærk forandring 
med nye idrætsgrene, et voksende privat 
marked i eksempelvis padel og crossfit 
samt stigende appetit på udendørs 
aktiviteter hos de voksne målgrupper. 
Det betyder bl.a. at facilitetsledelserne 
skal løftes til i endnu højere grad at tage 
højde for lokalsamfundet og agere agilt i 
forhold til skiftende behov. 

Der er i Aarhus Kommune generelt set 
en fornuftig kapacitetsudnyttelse, hvad 
angår de kommunale anlæg. For de 
selvejende ligger udnyttelsen lidt lavere, 
og det kan blive relevant at udvikle 
konkrete målsætninger for den samlede 
haludnyttelse i forskellige byområder. 

Hvis faciliteterne skal lykkes med 
løbende at forny sig selv som lokale 
kraftcentre, der er med til at styrke 
byområderne er det bl.a. nødvendigt at 
udarbejde strategiske målsætninger for 
faciliteternes besøgstal, brugergrupper, 
åbningstider og aktivitetspalet. 

Aarhus Kommune bidrager gerne pro-
aktivt i udvikllingsprocesser hos både 
egne og selvejende organisationer. 
proaktivt i disse processer. 

Aarhus Kommune vil derfor I dialog 
med foreninger, samarbejdspartnere og 
politikere tage armslængde-modellen 
op til drøftelse og revurdere balancen 
mellem, hvor mange idrætsfaciliteter, 
der skal bygges og drives af henholdsvis 
kommune og af foreninger. 

Samtidigt vil Aarhus Kommune være 
en proaktiv samarbejdspartner for de 
facilitetsledere, bestyrelser og kommer-
cielle aktører, som vil udvikle deres 
facilitetsmiljøer. 
 
Der etableres et projektteam, der kan 
bistå i arbejdet med at udarbejde strate-
giske målsætninger og gøre det attraktivt 
for ledelserne i både kommunale og 
selvejende faciliteter at levere løbende 
udvikling, bæredygtighed og brugerfokus.
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Stadig flere voksne bruger 
naturen og de kommer-
cielle tilbud til aktivitet og 
bevægelse. 

Data fra “Danskernes sports og mo-
tionsvaner” viser at den mest dyrkede 
“voksensport” er løb (hele 41% af de 
voksne århusianere løber) mens den 
næstmest dyrkede “voksensport” er 
Fitness, som 37% af alle voksne dyrker. 
Børnene er derimod storforbrugere af 
klassiske idrætsfaciliteter. 41% af de 
århusianske børn spiller fodbold og 
41% går til svømning. 

7-15 årige Alle voksne 

41%
fodbold 

41% 
løb 

41% 
svømning 

37% 
styrketræning
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Danske 
idrætshaller 
er bookede 

82%
af tiden 

mellem kl. 16 og 22 

...men benyttes 
kun 

61 % 
af tiden 

mellem kl. 16 og 22 

Idrættens Analyseinstitut/Syddansk Universitet, undersøgelsemn er lavet før corona-krisen 

100% udnyttelse er i praksis hverken mulig eller driftsmæssigt 
hensigtsmæssig, og typisk er faciliteterne mest belastede i de 
større byer. Aarhus Kommune begyndte allerede i 2014 at opsætte 
kameraer, måle på anlæggenes faktiske benyttelse og iværktsætte 
indsatser der, hvor brugen var for lav. 

Kommuner fordelt ud fra 
idrætsanlæggenes overvejende driftsform 

Selvejende 

Kommunal driftsform 

Delt driftsform
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Kommune har 

67 
almindelige 

fritidsfaciliteter 
til idébestemte 

foreninger 

45 
spejder- og 

fritidsforeninger 
modtager lokaletilskud 

til egne eller 
lejede faciliteter 

Idébestemte foreninger 

6 
politiske foreninger 

30 
uniformerede korps 

22 
kommunale 
fritidshuse/ 
spejderhytter 

9 
religiøse 

foreninger
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4 Husk de mange, der har 
andre behov end de fleste 
Der er indenfor facilitetsudvikling en tendens til, at man gerne vil enten lave faciliteter, 
der specifikt målretter sig en bestemt idræts- eller fritidsgrene (eksempelvis fodbold 
eller spejdere), eller alternativt lave faciliteter og større sammenhængende anlæg, 
der målretter sig til så bred en brugergruppe, som muligt. 

Der er de seneste år blevet lavet både 
multihaller, multibaner, by- og bevæg-
elsesrum og større idrætskomplekser, 
hvor det har været et udtalt formål at 
faciliteten eller anlægget skulle ramme 
bredt. Det er ofte meningsfuld, idet den 
brede tilgang handler om at imøde-
komme så mange borgere som muligt, 
og det bidrager samtidigt til byliv, 
tryghed og fællesskab. 

Der er dog brugergrupper, som vi ikke 
lykkes optimalt med at ramme ved den 
generelle og brede tilgang. Det gælder 
både smalle målgrupper som eksempel-
vis kørestolsbrugere og bredere målgrup-
per, som eksempelvis teenagepiger, ældre 
medborgere eller socialt sårbare grupper. 

Projekter rundt omkring i landet har vist, 
at der kan komme meget kvalitet og 

tilfredshed ud af lejlighedsvist at vælge 
at fokusere på en særlig gruppe. Ofte 
viser det sig ligeledes at faciliteten 
(trods strategien med at ramme en 
bestemt målgruppe) faktisk alt i alt 
bliver bedre og mere interessant – også 
for den brede målgruppe. Eksempler 
herpå er Mariaparken i Vejle, som er 
udviklet af Vejle Kommune i samarbejde 
med Lokale og Anlægsfonden og det 
daværende Ministerium for By-, bolig- og 
landdistrikter. Her var det en specifik 
målsætning af lave et by- og bevægelses-
rum, der egnede sig til og appellerede 
til unge piger. Det skyldes dels, at der 
dagligt færdedes mange unge i området, 
som ligger i Vejle Midtby, dels er byrum-
met nabo til en større almen boligbebyg-
gelse. Målsætningen resulterede blandt 
andet i anlæg til rulleskøjteløb og at der 
var sikret oplyste og afgrænsede op-

holdsarealer. Byrummet er i dag meget 
velbesøgt - af både unge piger og mange 
andre brugere. Parken har fået en særlig 
identitet og karakter, fordi udgangspunk-
tet har været en bestemt gruppe. Netop 
det, at den har en særlig identitet har 
vist sig at gøre den attraktiv for mange 
andre brugere. 

Tilsvarende kan eksempelvis ældre med-
borgere eller en gruppe af psykisk sår-
bare mennesker have særlige forventnin-
ger og behov knyttet til både udendørs 
og indendørs faciliteter. Dem skal vi 
huske at imødekomme. Tilsvarende 
gælder det, at vi i arbejdet med Idræts- 
og fritidsfaciliteter skal huske at bidrage 
til en jævn kønsfordeling, hvad end det 
gælder bestyrelsessammensætning eller 
de idrætsaktive foreningsmedlemmer. 

Aarhus Kommune vil derfor i det ge-
nerelle arbejde med udvikling af faci-
liteter være opmærksomme på blandt 
andet sårbare grupper og grupper, der 
er underrepræsenterede i idræts- og 
fritidslivet. Der skal udvikles faciliteter, 
som er funktionelt, identitetsmæssigt 
og arkitektonisk er vedkommende og 
anvendeligt for gruppen. 

Aarhus Kommune kan ikke gøre det 
alene, men vi kan sammen med fore-
ninger og interesseorganisationer 
bidrage til løsningen.
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Møde mellem 
generation 
Placering og udformning af faciliteter kan skabe rum for mø-
det mellem generationer, skabe rum for ophold og samvær 
og sikre fysiske foranstaltninger der hjælper mennesker, der 
har vanskeligheder med fx gang eller hukommelse. Udk

astMariaparken, 
Vejle 

Parken er udviklet af Vejle Kommune i samarbejde med 
Lokale og Anlægsfonden og det daværende Ministerium for 
By-, bolig- og landdistrikter. Det var en specifik målsætning 

af lave et by- og bevægelsesrum, der appelerede til unge 
piger. Målsætningen resulterede blandt andet i anlæg til 
rulleskøjteløb og at der var sikret oplyste og afgrænsede 
opholdsarealer. Byrummet er i dag meget velbesøgt - af 

både unge piger og mange andre brugere.



Udk
ast

5 Etabler knudepunkter 
i byens udvikling 
Aarhus Kommune har en række strategisk vigtige knudepunkter, som indeholder 
sport og fritidsfaciliter, som er bydækkende og med en betydning, der rækker 
langt ud over nærmiljøet og udover idrætten og fritidslivet som sådan. 

Mens basisfaciliteterne primært skal 
dække daglige behov og udgøre et 
samlingspunkt i lokalmiljøet, skal 
knudepunkterne skabe værdi for 
borgere og gæster på tværs af Aarhus 
Kommune og bidrage ind i kommunens 
overordnede målsætninger om byliv, 
byudvikling og events. Knudepunkterne 
indgår således ofte som et element i en 
større bystrategisk indsats. Knudepunk-
terne kan indeholde såvel bredde som 
elitemiljøer 

Netop fordi de spiller en samlet rolle for 
hele kommunens byudvikling og som 
tværgående projekter på tværs af sek-
torer kan de ofte med fordel finansieres 
gennem særskilte budgetbevillinger. 
 
Der er en række spændende 
knudepunktsprojekter igang på tværs 
af kommunen. Nogle er næsten fær-

digudviklede, som eksempelvis Sport og 
Kulturcampus i Gellerup, mens andre 
eksempelvis Kongelunden og helheden 
omkring Vejlby-Risskov centeret og 
Overtaci House aktuelt gennemgår 
væsentlige udviklingsprocesser. Andre 
igen er på tegnebrættet, eksempelvis en 
videreudvikling af DGI huset. 

I nogle tilfælde knytter knudepunkter 
an til byens elite- og talentmiljøer. Det 
gælder eksempelvis i Kongelunden og 
ved Vejlby-Risskov centeret. Aarhus 
Kommune var blandt de første kommun-
er i landet til at arbejde strategisk med 
talent- og eliteudvikling. Kommunen 
har er et af de største Team Danmark 
centre i Danmark og en veludviklet tal-
entudviklingsstruktur, som koordineres 
af Fonden Eliteidræt Aarhus og ESAA. 
Aarhus Kommune har en ambitiøs ambi-
tion om at gøre Elitesporten i Aarhus til 

’verdens bedste sted at dyrke eliteidræt’. 
En ambition, der har stærke snitflader 
til studie- og universitetsmiljøet og til 
opgaven med at udvikle stærke event- og 
publikumsfaciliteter som eksempelvis 
Kongelunden. 

I andre tilfælde knytter Knudepunkter an 
til fritids- og aftenskolelivet. Det gælder 
blandt andet for det fremtidige Ovartaci 
House i Skejby. Ligeledes er der fore-
ninger og indsatser, der arbejder for at 
etablere et samlet miljø for amatørkul-
turen i Aarhus Midtby. Et miljø og sam-
lingssted, der udover at danne ramme 
for de konkrete foreninger skal være med 
til at skabe liv og oplevelser i bybilledet. 

Sport & Fritid har en særlig rolle som 
katalysator for det organisatoriske 
samarbejde med det lokale forening-
sliv og de kommunale og nationale 

interesseorganisationer, uddannelses-
institutioner, erhvervsliv osv. Der ligger 
en fremadrettet, strategisk opgave i at 
videreudvikle knudepunktsprojekterne 
således, at de bidrager til at skabe geo-
grafisk balance i kommunen og tilsam-
men er med til at gøre Aarhus Kommune 
til en attraktiv og dynamisk by. 

Aarhus Kommune vil derfor bidrage til 
at Sport og Fritid spiller en stadig mere 
aktiv og strategisk rolle i udviklingen af 
byens knudepunkter. Bl.a. fordi vi kan 
se, at stærke fritids- og idrætsfaciliteter 
tænkt ind i en større bymæssig sammen-
hæng er attraktive for lokalområderne og 
bidrager til at styrke bylivet og gøre byen 
attraktiv for både borgere og investorer. 
Herunder skal der udarbejdes og eksek-
veres på igangværende udviklingsorien-
terede planer i tværgående samarbejde 
med bl.a. Teknik og Miljø.
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Vejlby-Risskov 
Centret 
Vejlby Risskov Centret og omgivelserne med bl.a. 
Vejlby Risskov Hallen og Idrætshøjskolen Aarhus. 
Byens travleste idrætsanlæg og hjemsted for bl.a. 
ESAA, Bakken Bears og Springcenter Aarhus. Aarhus 
Vest: Sports og Kulturcampus Gellerup. En særlig 
satsning på at berige et helt byområde gennem 
idræt, fritid og kultur og åbne det op for resten af 
kommunen. 

Ovartaci House 
Overtaci House, kommer i fremtiden kommer til at danne ramme 
om en mangfoldighed af foreninger inden for bl.a. amatørkultur. 

Aarhus Syd 
Kongelunden, Ceres Park og Arena, Aarhus 
Atletik og Løbeakademi (Marselisborghallen) 
ESAA og Team Danmark centeret 

Sports og 
Kulturcampus 

Sports- og Kulturcampus bliver det nye 
samlingssted i Gellerup med syv nyopførte 

faciliteter, der byder på et væld af 
tilbud indenfor sport, kultur og opholdUdk

ast
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Eksempler på projektbudgetter 

For 

650 mio kr. 
Ansøgninger i idræts-puljen alene i 2021 

Outdoor 
Fitnesspark 

1 
mio. kr. 

Giber Å 
Spejderhytte 

3 
mio. kr. 

Kunstgræs 
Fuglebakken 

7 
mio. kr. 

Multihal 
Hjortshøj 

28
 mio. kr. 

Lystrup 
Svømme- og 

aktivitetscenter 

40
 mio. kr. 

Sport8000c 
Ny hal i Midtbyen 

60
 mio. kr. 

Creative 
Basketball 
Universe 

70
 mio. kr. 

DGI Huset, 
Sundhedstårn 

70
 mio. kr. Fa
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6 Flerfunktionalitet og bæredygtighed 
gennem viden og partnerskaber 
Når vi omdanner, renoverer eller bygger nyt, skal vi sørge for at få det fulde udbytte! 
Det kan være at indbygge flere funktioner i samme bygning eller at udforme facader, 
ankomstarealer og uderum på en måde, så de er transparente, venlige og synliggør 
byggeriets anvendelse. Det er bæredygtigt på flere måder, men det kræver vilje og viden. 

Aarhus Kommune vil gå forest i 
etablering af tværgående samarbejder 
og partnerskaber, når opgaven fordrer 
det. Komplekse byggerier løses bedst 
i samarbejde og ofte i egentlige part-
nerskaber. Det kræver viden, vedhold-
enhed og økonomi at lykkes med at 
opnå det fulde potentiale. Men det er 
i sidste ende nødvendigt for at sikre 
både den sociale og miljømæssige 
bæredygtighed. 

Hvis vi kigger ud over landskabet af 
eksisterende fritids- og idrætsfaciliteter, 
er nogle velfungerende, andre har af 
tekniske årsager behov for renovering og 
andre igen er bygget i en tid, hvor der 
ikke var samme opmærksomhed på at 
udvikle dem som venlige mødesteder. 
Det gælder for både haller, for de mange 
ældre gymnastiksale knyttet til skolerne 

og for fritidsfaciliteter rundt omkring i 
byen. 

Renovering og ombygning er måske 
den allervigtigste og mest omkostning-
stunge del af facilitetsudviklingen - og 
langt den mest bæredygtige. Derfor er 
det også vigtigt, at vi i forbindelse med 
enhver teknisk set nødvendig renovering 
stiller os selv spørgsmålet om i samme 
omgang og måske med små greb kan 
forbedre bygningen funktionelt eller 
arkitektonisk. Det kræver dialog og tværf-
aglighed! 

Med hensyn til nye faciliteter er dialog 
og tværfaglighed ligeledes nødvendigt 
for at opnå det fulde potentiale. Eksem-
pelvis kan det ofte give en solid løsning 
at udvikle nye idræts- og fritidsfaciliteter 
i forbindelse med en ny skole. Den 
praktiske udfordring kan være, at vi i en 

stor kommune som Aarhus ikke nødven-
digvis kender de igangværende sager på 
tværs af organisationer og magistratsaf-
delinger, samt at det kræver parathed og 
stærke kompetencer at skulle kombinere 
forskellige funktioner, organisationer og 
brugere. 

Alle steder i kommunen er pladsen 
sparsom, men problematikken er særligt 
udtalt i midtbyen. Det er ofte sådan, 
at den eneste mulige løsning for nyt 
idræts- og fritidsbyggeri er i forbindelse 
med ombygning af eksisterende byggeri 
eller i forbindelse med andre funktioner. 
Derfor har vi også de seneste år i både 
Aarhus og København set eksempler på 
boldbaner og idrætshaller som er place-
ret ovenpå fx folkeskoler eller dagligvare-
butikker. Det sparer på pladsen og giver 
spændende bymiljøer. Det er vigtigt, at vi 
lærer af hinanden på tværs af kommuner 

og organisationer og indgår partnerska-
ber med dem, der kan hjælpe. 

Aarhus Kommune vil derfor iværksætte 
en oprustning på bygningsområdet 
gennem udvikling af kompetencer og 
processer, der styrker forvaltningens 
mulighed for at indgå i komplekse byg-
ge- og omdannelsesprojekter i samarbe-
jde med bl.a. foreninger, interesse- og 
videnorganisationer, fonde mfl. Det skal 
bl.a. ske i form af et team, der har det 
som sin specifikke opgave at vejlede og 
sparre med foreninger om byggeri, fund-
raisin og imlementering af facilitetsstrat-
egiens anbefalinger. 

Internt i Aarhus Kommune vil vi bl.a. 
sammen med Børn og Unge og Teknik 
og Miljø formalisere en konkret løsning 
på et stærkere tværgående samarbejde 
mellem magistratsafdelingerne.s
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Aarhus Kommune har ca. 40 af de 
gamle klassiske gymnastiksale, som 
typisk blev bygget i 60erne knyttet 
til skolerne. Gymnastiksalene bliver 
stadig anvendt, men ofte i begrænset 
omfang, blandt andet fordi salene er 
utidssvarende eller de umiddelbare 
omgivelser, hvad angår omklædnings-, 
ankomst- og opholdsarealerne ikke er 

attraktive. Ligesom mange idrætshaller 
fra samme periode er de lukkede om-
kring sig selv, ankomstarealerne er små 
og utiltalende og bygningen og omgiv-
elserne inviterer ikke til ophold og 
synliggør ikke den aktivitet, der foregår 
bag murene. 
 
DIF og LOA igangsatte i foråret 2020 

10 forsøgsprojekter, hvor der ydes øko-
nomisk støtte og faglig rådgivning til, 
hvordan problematikken kan gribes an. 
Der er ifølge DIF forskellige strategier 
i forhold til en omdannelse: Én strate-
gi er at omdanne til en slags lege- og 
multisale, der egner sig til en bred var-
iation af leg, ophold og bevægelse. En 
anden strategi er at omdanne salene, 

så de specifikt egner sig virkeligt godt 
til en af de mange specialidrætter, der 
er i byen eller lokalsamfundet, eksem-
pelvis fægtning, parkour eller badmin-
ton, for blot at nævne nogle. 

Billede: “Landsbyen i byen” af Erik Brandt Dam og 
Cornelius Vöge Arkitekter. Det er et af 10 forsøgspro-
jekter der viser, hvordan 60er gymnastiksalene kan 
transformeres til venlige flerfunktionelle rum.

20
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Aarhus Kommune 
Sport og Fritid, Kultur- og Borgerservice 
August 2021 
Kontakt: strk@aarhus.dk 
Layout: Sahls
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