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1.0	INDLEDNING		

 

Denne analyse undersøger aktiviteterne i uge 44 2015 i 14 indendørs idrætsfaciliteter i 

Aabenraa Kommune.  

Undersøgelsen indgår som et delelement i den samlede halanalyse og udviklingsproces som 

konsulentfirmaet Frejo&Steen gennemfører for Aabenraa Kommune i perioden april 2015 – 

marts 2016.  

Formålet er levere et billede af generelle tendenser, aktiviteter og kapacitetsudnyttelse i de 

indendørs idrætsfaciliteter en typisk uge i højsæsonen. 

Undersøgelsen omfatter indendørs kommunale og selvejende idrætsfaciliteter i Aabenraa 

Kommune inkl. mindre sale, mødelokaler og cafeterier.  

Analysen omfatter alene de generelle tendenser på tværs alle idrætsfaciliteter. 

Analysen indeholder en separat måling af antal brugere af kommunens indendørs 

svømmefaciliteter. Denne præsenteres sidst i rapporten. 

Undersøgelsen omfatter følgende idrætsfaciliteter:  

• Aabenraa Multiarena 

• Agoraen 

• Løjt Idrætscenter 

• Genner Hallen 

• Ensted Hallen 

• Felsted Idrætscenter 

• Kliplevhallen 

• Grænsehallerne                                            

• Tinglev Idrætscenter                                                     

• Rødekrohallen                                              

• Hjordkærhallen                                                        

• Fladhøjhallen 

• Bolderslev Hallen  
• Bylderup Idrætscenter 

• Bov Svømmehal 

• Aabenraa Sundhedscenter (svømmehal) 
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Der er i alt foretaget ca. 3.000 konkrete besøg med registrering af 7 forskellige parametre per 

besøg. Observationerne er fortaget i alle idrætshallernes lokaler, og omfatter dermed de 

traditionelle haller, sale, motions- og mødelokaler, cafeterier, svømmehaller m.m.   

Kapacitetsundersøgelsen er blevet udført af personale fra Aabenraa Kommunes interne 

serviceteam, samt personer fra udvalgte foreninger efter aftale med Aabenraa Kommune og 

under supervision af Frejo&Steen.  

Alle observationer er registeret på observationsskemaer. Observatørerne har herefter konkret 

besøgt alle lokaler ca. hver ½ klokketime og noteret aktiviteterne i hvert lokale. Disse er 

derefter sammenskrevet og analyseret. 

Undersøgelsen er udført i tidsrummet kl. 08.00-22.00 med målinger hver ½ klokketime 08.30, 

09.30 og fremefter til 21.30.  

Analysen er delt i to dele, hvor første del analyserer brugen af faciliteterne i skoletiden i 

tidsrummet 08.00 – 16.00, og den anden del analyserer foreninger- og andre brugeres 

anvendelse i tidsrummet 16.00 – 22.00.  

Første observation er foretaget kl. 08.30 og sidste observation kl. 21.30. Dette giver i alt 15 

potentielle aktivitetstimer pr. dag, baseret på en forventning om at der potentielt kan være 

aktivitet i lokalerne fra kl. 08.00 – 22.00. 1 

WEEKENDDAGE 

Der er ikke målt på kapacitetsudnyttelsen i weekenderne, men det lyder samstemmende fra 

idrætsfaciliteterne, at der har fundet et markant fald i aktiviteter sted i weekenderne. Et fald 

som primært skyldes, at traditionelle turneringsaktiviteter er reduceret kraftigt eller flyttet til 

hverdagsaftener.  

SÆSONMÅLING  

Den gennemførte undersøgelse relaterer sig alene til hverdagene i højsæsonen 1. september – 

medio april svarende til ca. 170 dage om året. Den typiske indendørs idrætsfacilitet har 

reduceret aktivitetsniveau i ferieperioder, med mindre der er særlige arrangementer. 

Derudover er der typisk lukket eller meget reduceret aktivitet i perioden medio april – 1. 

september svarende til 4,5 måned om året. 

																																								 																					
1	Den potentielle aktivitetstid i tidsrummet 16-22 er i forhold til tidligere kapacitetsanalyser foretaget af Frejo&Steen 

reduceret fra kl. 23.00 til 22.00. Dette påvirker kapacitetsanvendelsen i positiv retning og bør medtages i eventuelle 

sammenligninger med andre kommuner.  
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2.0	ELEMENTER	I	UNDERSØGELSEN	/	FORKLARING	AF	BEGREBER	OG	MÅLEMETODE	

ALDERSFORDELING 

Angiver den procentmæssige aldersfordeling af aktive i idrætshallen i aldersgrupperne: 

• Børn op til 6 år 

• Børn og unge 7-15 år 

• Voksne 16-39 år 

• Voksne 40-60 år 

• Seniorer 60+ 

KØNSFORDELING 

Angiver den procentmæssige kønsfordeling af aktive i idrætshallen som en samlet enhed, 

for de angivne aldersgrupper. 

CAFETERIA ÅBENT/LUKKET 

Angiver den procentmæssige andel cafeteriet har været åben/lukket i observationsperioden. 

ANTAL AKTIVE PERSONER PR. TIDSENHED 

Angiver pr. tidsenhed det gennemsnitlige antal aktive- og ikke-aktive personer i 

idrætslokalerne samt i cafeteriet. 

AKTIVITETER DER DYRKES 

Angiver de procentmæssige andele af aktiviteter der har været dyrket ud af det samlede 

antal observationer.  

AKTIVITET/INGEN-AKTIVITET I DE ENKELTE HALLER 

Angiver i hvert lokale den procentmæssige andel, hvor der har været aktivitet og ingen 

aktivitet hele ugen. Har der været én person i et lokale angives dette som aktivitet.  

AKTIVITET/INGEN AKTIVITET I MØDELOKALERNE 

Angiver den procentmæssige andel, hvor der har været møde/ikke-møde i idrætshallens 

mødelokaler som en samlet enhed. Har der været én person i et lokale angives dette som 

aktivitet.  

KAPACITETSUDNYTTELSE UGE 44 ALLE TIDER 

Angiver den procentmæssige kapacitetsudnyttelse af idrætsfaciliteten inklusiv ikke 

anvendte lokaler. Udgangspunktet for udregningen er, at mindst 12 aktive personer pr. 

aktivitetstime med aktivitet i alle lokaler alle timer i den angivne tidsrum svarer til 100% 

udnyttelse.  
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KAPACITETSUDNYTTELSE I ET GIVET LOKALE 

Angiver den procentmæssige andel af aktive i det enkelte lokale de enkelte dage i forhold 

til det højest mulige antal aktive på en dag. 100% udnyttelse af et lokale er sat til 12 

personer hvilket betyder, at ved 12 personer eller flere vurderes lokalet som værende 

100% udnyttet.   

KAPACITETSUDNYTTELSE I TIDSPERIODER 

Angiver den procentmæssige andel af aktive i det enkelte lokale i det enkelte tidsrum hele 

ugen i forhold til det højest mulige antal aktive hele ugen i det pågældende tidsrum. 100% 

udnyttelse af et lokale er sat til 12 personer, hvilket betyder, at ved 12 personer eller flere 

vurderes lokalet som værende 100% udnyttet.   

3.0	KAPACITETSUDNYTTELSE	I	TIDSRUMMET	08-16	

De følgende konklusioner og diagrammer baseres på observationer fra alle 14 observerede 

idrætsfaciliteter i tidsrummet 08-16, svarende til den tid skolerne primært råder over.  

3.1	HVEM	ER	BRUGERENE		
ALDERSFORDELING 

Undersøgelsen viser, at aldersgruppen 0-15 år udgør 56% af brugerne og derfor må betegnes 

som de primære brugere. Dette er ikke overraskende da der er tale om skoleidræt.  

Aldersgruppen 16-39 år er repræsenteret med 15%. I denne aldersgruppe indgår ligeledes de 

ældste skoleklasser.  

Aldersgruppen 40+ er repræsenteret med kun 10%, og seniorerne udgør 19%.  

Der er et potentiale i at få flere ældre borgere ind i idrætsfaciliteterne i dagstimerne.  Dette 

kunne bl.a. gøres ved at blive bedre til at skabe aktiviteter direkte henvendt til denne 

målgruppe.  
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KØNSFORDELING 

Der er en bred kønsfordeling af alle aktive 

 

 

 

 

 

  

 

3.2	MØDELOKALER	
Der er registreret aktivitet i mødelokalerne 3% af tiden i perioden 08-16. Det bør derfor indgå 

i det videre arbejde om det er muligt at bruge nogle af disse lokaler til fx mindre 

pladskrævende idrætter, ældreidræt, eller om andre fritids- eller kulturforeninger kunne leje 

sig ind i lokalerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3	CAFETERIA	
Analysen viser, at cafeterierne i gennemsnit har været lukket 86% af tiden fra 08-16. 

 

Med det forbehold at der ikke er observeret i 

omklædningsrummene, er konklusionen, at  

cafeterierne i perioden 08-16 i ringe omfang fungerer som 
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sociale samlingspunkter og kun i begrænset omfang udgør et socialt samlingspunkt for 

personer, der dyrker idræt i foreningsregi ud over i forbindelse med selve idrætsudøvelse. 

 

Brugerne i hallerne deltager i den konkrete idrætsaktivitet og opholder sig derudover kun i 

yderst begrænset omfang i lokalerne.  

3.4	PLADS	TIL	FLERE	AKTIVITETER	08-16	
Et centralt spørgsmål for denne undersøgelse har været at undersøge kapacitetsudnyttelsen af 

hallerne. I hvilket omfang anvendes idrætshallerne til deres fulde kapacitet?2 

For at besvare dette spørgsmål, har vi undersøgt hvor meget af tiden, der har været aktivitet i 

de forskellige typer idrætslokaler. Hvis der har været bare ét enkelt individ i det pågældende 

idrætslokale er dette registeret som aktivt. Et lokale med ”ingen aktivitet” er således tomt.  

 

20x40 idrætshaller 

Følgende diagram giver et overblik over alle idrætshaller (20x40) i de undersøgte haller i 

tidsrummet 08-16. 

 

I diagrammet ses det, at der er målt aktivitet i 34% af 

tiden. 2 % af tiden har der været andre aktiviteter end 

idræt. Dette betyder, at i 64% af de registrerede tider 

har lokalerne stået helt tomme. Denne undersøgelse 

viser dermed, at der er væsentlig ledig kapacitet i 

hallerne i 20x40 idrætshallerne.  

 

Øvrige idrætslokaler 

Dette diagram viser samme oversigt over de øvrige idrætslokaler  

Her ses det, at i 78% af tiden har der ikke været aktivitet i disse lokaler.  

 

Der tegner sig et billede af, at det især er de mindre 

idrætslokaler, der har mange ubenyttede timer. Det er 

værd at bemærke, at samtidig med, at kvinderne og de 

																																								 																					
2	Fuld	kapacitet	forstås	som	mindst	12	aktive	personer	pr.	time	pr.	lokale	i	perioden	08.00	–	22.00	
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ældre er underrepræsenterede i hallerne i dette tidsrum, har de lokaler, som egner sig til disse 

grupper stor ledig kapacitet.  

Disse idrætslokaler kunne eksempelvist anvendes til mindre pladskrævende idrætter som fx 

ældreidræt, dans, zumba, aerobic, gymnastik etc.  målrettet kvinderne og de 40+ årige.  

Vi konkluderer således, at det ikke er belægningsgraden på lokalerne, der begrænser 

udviklingen af nye aktiviteter for disse grupper.  

 

Kapacitetsudnyttelse 20x40 idrætshaller fordelt på ugedage 

Nedenstående viser de respektive ugedage med gennemsnitlige angivelser af samlet aktivitet / 

ikke aktivitet i tidsrummet 08-16 i alle 20x40 haller.  
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Der kan ikke konstateres væsentlige ændringer i kapacitetsudnyttelsen fordelt på ugedage. 

 

Kapacitetsudnyttelse øvrige idrætslokaler fordelt på ugedage 08-16 

Nedenstående viser de respektive ugedage med gennemsnitlige angivelser af samlet aktivitet / 

ikke aktivitet i tidsrummet 08-16 i alle øvrige idrætslokaler.  

  

  

 

 

 

Der kan ikke konstateres væsentlige ændringer i kapacitetsudnyttelsen fordelt på ugedage. 
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3.5	OPSUMMERING	PÅ	KAPACITETSANALYSEN	FOR	TIDSRUMMET	08-16	
Der kan konstateres et gennemsnitligt kapacitetsoverskud på idrætsfaciliteterne svarende til: 

• 20x40 haller:   64%  

• Øvrige idrætslokaler:   78%  

• Mødelokaler:   97%  

• Cafeterier:   84%  

 

Selv om der indregnes et naturligt behov for fleksibilitet i forhold til skolerne adgang til 

idrætsfaciliteterne, hvilket nødvendiggør en vis overkapacitet, er der tale om et væsentligt 

omfang af idrætslokaler som ikke udnyttes.  

Det anbefales at indlede en dialog med skolerne om frigørelse af en del af den ledige kapacitet 

til eksempelvis ældreidræt, sundhedstiltag, samt idræt i dagtimerne for personer med 

varierende arbejdstid.  

4.0	KAPACITETSUDNYTTELSE	I	TIDSRUMMET	16-22	

 

De følgende konklusioner og diagrammer baseres på observationer fra alle 15 observerede 

idrætsfaciliteter i tidsrummet 16-22, svarende til den tid foreningslivet råder over.  

 

4.1	HVEM	ER	BRUGERENE		
 

ALDERSFORDELING 

Undersøgelsen viser, at aldersgruppen 0-15 år 

udgør 56% af brugerne og derfor må betegnes som 

de primære brugere.  

Aldersgruppen 16-39 år er repræsenteret med 15%.  

Aldersgruppen 40+ er repræsenteret med 10%,  

Seniorerne 60+ udgør 19%.  
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Den generelle fordeling af nærmest sammenlignelige aldersgrupper i Aabenraa Kommune3 er 

som følger: 

• 0-16 år:  18 %  

• 17- 42 år:   27,3 % 

• 43 – 59 år: 23,3 % 

• 60 – 99 år: 32,3 % 

 

Undersøgelsen viser således, at børn og unge 0 – 16 år er overrepræsenteret som brugere, og 

de øvrige aldersgrupper underrepræsenteret. Dette stemmer overens med landsdækkende 

undersøgelser af befolkningens idrætsvaner.4 

Der er derfor et potentiale i at få voksne og de ældste borgere ind i hallerne. Dette kunne bl.a. 

gøres ved at blive bedre til at skabe aktiviteter direkte henvendt til denne målgruppe.  

Aldersgruppen 16 – 60 er endvidere den befolkningsgruppe med størst behov for fleksibilitet i 

organiseringen i idrætsudøvelsen, hvilket kan forklare den lavere repræsentation.  

Den lavere repræsentation kan endvidere skyldes at Aabenraa Kommune tilbyder gratis 

idrætsfaciliteter på kommunens skoler. Lokaler som passer godt til aktiviteter for ældre og 

mere sundsorienterede aktiviteter der ikke kræver en 20x40 hal.  

 

KØNSFORDELING 

 

 

																																								 																					
3	Befolkningsprognose	for	Aabenraa	Kommune	2012-2024	s.	4,	Boelplan	A/S,	2012.	Fordelingstallene	er	med	udgangspunkt	i	de	

forventede	tal	for	2024.	
4	IDAN,	Sport	og	motion	i	danskernes	hverdag,	2012	
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Der er observeret en stor andel af aktiviteter for blandede køn hvilket kan forklares med 

aktiviteter som gymnastik, svømning og badminton, der typisk omfatter begge køn.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at der er observeret så relativt få aktiviteter målrettet ét køn.  

Kun 13 % af aktiviteterne for aldersgruppen 16 -60+ år har været ”rene” kvindeaktiviteter, 

hvilket kan forklares med at idrætsfaciliteterne har forholdsvist få egnede lokaler til 

kvindeidræt som yoga, pilates, gymnastik, etc.  

Det kan endvidere skyldes at Aabenraa kommune stiller skolernes idrætslokaler som 

gymnastiksale gratis til rådighed, hvilket flytter aktiviteter, som ikke har bruge for en 20x40 

hal til disse lokaler.  

18% af aktiviteterne er ”rene” mandeaktiviteter hvilket er lidt højere end kvinderne, men 

fortsat en relativt lav andel af de samlede aktiviteter og en indikation på en bevægelse i 

retning af mere blandede motionsprægede aktiviteter for begge køn.  
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4.2	HVILKE	AKTIVITETER	UDØVES	I	IDRÆTSFACILITETERNE?	

 

De traditionelle konkurrenceorienterede foreningsidrætter som håndbold, badminton, fodbold 

og gymnastik, udgør 53 % af de aktiviteter, der bliver dyrket i idrætshallerne. 8% af de 

registrerede aktiviteter er svømning.  

Aerobic/workout, dans/yoga og andre former for konditionstræning tegner sig for ca. 15%.  

10% af aktiviteterne har været af en anden karaktér end idræt. 

Ovenstående indikerer, at aktiviteterne i de observerede haller helt overvejende er orienteret 

mod de traditionelle foreningsbaserede konkurrenceidrætter og i mindre grad mod individuelle 

mere sundhedsorienterede træningsformer.  

 

4.3	MØDELOKALER	
Der er registreret aktivitet i 10% af tiden i hallernes 

mødelokaler, hvilket må betegnes som lavt. Dette vidner 

om en markant overkapacitet af mødelokaler i hallerne.  

Det er derfor værd at undersøge, om det er muligt at 

bruge nogle af disse lokaler til fx mindre pladskrævende 

idrætter, eller om andre fritids- eller kulturforeninger 

kunne leje sig ind i hallerne.  
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4.4	CAFETERIA	
Analysen viser, at cafeterierne i gennemsnit har været lukket 76% af tiden. Endvidere ses det 

af nedenstående opgørelse, at det gennemsnitlige antal personer, der opholder sig hallen når 

de ikke er aktive, er så lavt som 7 i hallerne5 og 3 i cafeterierne.6 

Næsten alle ikke-aktive der er observeret, har været forældre der ventede på deres børn.  

 

Denne undersøgelse viser således, at brugerne kun i 

beskeden grad benytter hallernes cafeterier og 

opholdssteder til at møde andre til socialt samvær før og 

efter træning.  

 

Med det forbehold, at vi ikke har observeret 

omklædningsrummene - er konklusionen at hallerne ikke 

fungerer som sociale samlingspunkter for lokalområdet og 

ikke udgør et socialt samlingspunkt for personer der dyrker 

idræt i foreningsregi ud over i forbindelse med selve 

idrætsudøvelse.  

Brugerne i hallerne deltager i den konkrete idrætsaktivitet 

og opholder sig derudover kun i yderst begrænset omfang i 

lokalerne.  

 

4.5	PLADS	TIL	FLERE	AKTIVITETER	16-22	
Et centralt spørgsmål for denne undersøgelse har været at undersøge kapacitetsudnyttelsen af 

hallerne. I hvilket omfang anvendes idrætshallerne til deres fulde kapacitet? 

For at besvare dette spørgsmål, har vi undersøgt hvor meget af tiden, der har været aktivitet i 

de forskellige typer idrætslokaler. Hvis der har været bare ét enkelt individ i det pågældende 

idrætslokale er dette registeret som aktivt. Et lokale med ”ingen aktivitet” er således tomt.  

 

 

 

																																								 																					
5	104	personer	delt	med	15	observerede	idrætsfaciliteter		
6	25	personer	delt	med	8	cafeterier	
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4.51 20x40 idrætshaller 

Følgende diagram giver et overblik over alle idrætshaller (20x40) i de undersøgte haller i 

tidsrummet 16-22. 

 

I diagrammet ses det, at der er målt aktivitet i 71% af 

tiden. 1 % af tiden har der været andre aktiviteter end 

idræt. Dette betyder, at i 28% af de registrerede tider 

har lokalerne stået helt tomme. Denne undersøgelse 

viser dermed, at der er ledig kapacitet i 20x40 

idrætshallerne.7 

 

4.52 Kapacitetsudnyttelse 20x40 idrætshaller fordelt på ugedage 

Nedenstående viser de respektive ugedage med gennemsnitlige angivelser af samlet aktivitet / 

ikke aktivitet i tidsrummet 16-22 i alle 20x40 haller.  

 

  

 
 

																																								 																					
7	Det	er	væsentligt	at	pointere,		at	undersøgelsen	ikke	omfatter	tiden	22.00	-23.00,	som	det	er	tilfældet	i	flere	andre	kommunale	

kapacitetsmålinger.		
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Som det ses er der fordelt over ugens første 4 dage i gennemsnit ca. 20% ledig kapacitet. 

Fredag skiller sig markant ud med 58% ledig kapacitet.  

Der kan således konstateres:  

• Et generelt potentiale for at øge kapacitetsudnyttelsen i 20x40 hallerne.  

• Et stort potentiale i at undersøge mulighederne for at igangsætte nye aktiviteter om 

fredagen. 

 

4.53 Kapacitetsudnyttelse øvrige idrætslokaler 

Dette diagram viser en oversigt over de øvrige 

idrætslokaler  

Her ses det, at i 68% af tiden har der ikke været aktivitet.  

Der kan således konstateres en væsentlig ledig kapacitet i 

de øvrige idrætslokaler.  
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4.54 Kapacitetsudnyttelse øvrige idrætslokaler fordelt på ugedage 16-22 

Nedenstående viser de respektive ugedage med gennemsnitlige angivelser af samlet aktivitet / 

ikke aktivitet i tidsrummet 16-22 i alle øvrige idrætslokaler.  

 

 

 

 

  

 

Opsummering: 

• Der kan ikke findes en signifikant forskel på udnyttelsen af de øvrige idrætslokaler 

fordelt over ugedage.  

• Der tegner sig et billede af, at det især er de mindre idrætslokaler, der har mange 

ubenyttede timer, hvilket er bemærkelsesværdigt idet disse lokaler egner sig til 

aktiviteter for de voksne og de ældre, som er underrepræsenterede i hallernes brugere.  

• Disse idrætslokaler kunne anvendes til mindre pladskrævende idrætter som fx 

ældreidræt, dans, zumba, aerobic, gymnastik etc.  målrettet kvinderne og de 40+ årige.  

• Igen kan en forklaring på den lave udnyttelsesgrad være at Aabenraa Kommune stiller 

lignende lokaler til rådighed gratis på kommunens skoler.  

• Det er ikke belægningsgraden på lokalerne, der begrænser udviklingen af nye 

aktiviteter for disse grupper.  
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4.6	KAPACITETSUDNYTTELSE	
Det næste spørgsmål har været, i hvilket omfang hallerne anvendes, når de er i brug. Om der 

er plads til flere aktive pr. time når der er aktivitet i hallerne - og om foreningerne udnytter de 

lejede timer fuldt ud. Det er f.eks. ikke lige meget om der er 25 eller 5 aktive personer i hallen.  

For at kunne vurdere den konkrete kapacitetsudnyttelse når hallerne er i brug, er følgende 

beregningsmetode anvendt:  

Hvis der under en aktivitet har været 12 aktive personer (eller flere) til stede, har hallen været 

udnyttet 100 %. 12 personer svarer til ca. en indendørs fodboldkamp, en håndboldkamp eller 

seks badmintonbaner. Dette vurderes som et konservativt bud på fuld udnyttelse af en 20x40 

idrætshal.  

Her regnes med to former for kapacitetsmålinger:  

• En der måler i hvor høj grad foreningerne formår at udnytte kapaciteten i hallen i de 

timer, hvor der finder aktiviteter sted. 

• En der måler den samlede kapacitetsudnyttelse i hallen i den samlede åbning 16.00 – 

22.00 – og dermed incl. timer uden aktivitet.  

Nedenstående tabel viser i hvilket omfang de forskellige idrætsgrene formår at udnytte 

kapaciteten i hallen når de har aktivitet. Jo tættere på 100% jo bedre udnyttelse.  

 

Tabellerne viser, at de fleste aktiviteter formår at samle 12 eller flere personer når der er 

aktivitet. Undtagelser er tennis som naturligt ikke kan samle 12 personer, basket samt 

handicapidræt. Herudover scorer konditionstræning, og anden sport,- og idrætsaktivitet lavt, 

idet der ofte blot er observeret få aktive i fitnesscentrene.  
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Nedenstående tabel viser kapacitetsudnyttelsen i de timer, hvor der er aktiviteter i hallen. Dels 

over hele ugen og dels fordelt på timer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igen ser vi, at når der er aktivitet, så er man forholdsvist gode til at udnytte kapaciteten i 

20x40 hallerne.  

Der kan konstateres en lavere kapacitetsudnyttelse for de tidlige og sene træningstimer, 

hvilket stemmer overens med idrætsfaciliteternes egne oplevelser af hvornår det er poulært at 

træne.  

For de øvrige idrætslokaler udnyttelsesgraden nogenlunde ens fordelt over timerne.   
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5.0	OPSUMMERING	PÅ	KAPACITETSUNDERSØGELSEN	

Kapacitetsundersøgelsen giver svar på en række spørgsmål omkring idrætsfaciliteterne:  

 

KAPACITETSUDNYTTELSEN I PERIODEN 08-16.   

Der kan konstateres et gennemsnitligt kapacitetsoverskud på idrætsfaciliteterne svarende til: 

• 20x40 haller:   64%  

• Øvrige idrætslokaler:   78%  

• Mødelokaler:   97%  

• Cafeterier:   84%  

 

Selv om der indregnes et naturligt behov for fleksibilitet i forhold til skolerne adgang til 

idrætsfaciliteterne, hvilket nødvendiggør en vis overkapacitet, er der tale om et væsentligt 

omfang af idrætslokaler som ikke udnyttes.  

Det anbefales at indlede en dialog med skolerne om frigørelse af en del af den ledige kapacitet 

til eksempelvis ældreidræt, sundhedstiltag, samt idræt i dagtimerne for personer med 

varierende arbejdstid.  

 

KAPACITETSUDNYTTELSEN I PERIODEN 16-22 

Der kan konstateres et gennemsnitligt kapacitetsoverskud på idrætsfaciliteterne svarende til: 

• 20x40 haller:   28%  

• Øvrige idrætslokaler:   68%  

• Mødelokaler:   76%  

• Cafeterier:   90%  

Den ledige kapacitet for 20x40 hallerne fordeler sig med ca. 20% på ugens første 4 dage og 

58% om fredagen, hvilket må siges at være markant.  

ALDERSFORDELING 

• De 0 – 15 årige udgør 56% af brugerne og må betegnes som de primære brugere.  

• De 16 – 39 årige udgør 25%  

• Aldersgruppen 40+ udgør 10% 

• Seniorerne udgør 19% af brugerne  
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KØNSFORDELING 

Der er observeret en stor andel af aktiviteter for blandede køn hvilket kan forklares med 

aktiviteter som gymnastik, svømning og badminton, der typisk omfatter begge køn.  

Det er bemærkelsesværdigt, at der er observeret så relativt få aktiviteter målrettet ét køn.  

Kun 13 % af aktiviteterne for aldersgruppen 16 -60+ har været ”rene” kvindeaktiviteter, 

hvilket kan forklares med at idrætsfaciliteterne har forholdsvist få egnede lokaler til 

kvindeidræt som yoga, pilates, gymnastik, etc.  

Det kan endvidere skyldes, at Aabenraa kommune stiller skolernes idrætslokaler som 

gymnastiksale gratis til rådighed, hvilket flytter aktiviteter som ikke har bruge for en 20x40 hal 

til disse lokaler.  

18% af aktiviteterne er ”rene” mandeaktiviteter hvilket er lidt højere end kvinderne, men 

fortsat en relativt lav andel af de samlede aktiviteter og en indikation på en bevægelse i 

retning af mere blandede motionsprægede aktiviteter for begge køn.  

 

AKTIVITETER OG IDRÆTSGRENE 

• Der dyrkes helt overvejende de traditionelle idrætsgrene som fodbold, gymnastik, 

håndbold, badminton og svømning  

• De idrætsaktiviteter som landsdækkende undersøgelser viser er mest populære hos 

voksne og især kvinder, udgør en meget lille del af de samlede aktiviteter.  

• Kun 15 % af aktiviteterne falder ind under kategorierne aerobic/workout. 

 

HALLERNE SOM SOCIALE MØDESTEDER 

• Mødelokalerne har stået tomme 90% af de observerede tider.  

• Cafeterierne har været lukkede 77% af de observerede tider.  

• Det gennemsnitlige ikke aktive antal personer på idrætsanlæggene har været 7 pr. time 

• Det gennemsnitlige antal personer i cafeterierne har været 2 pr. time.  

 

OPSUMMERING 

• Denne undersøgelse viser, at der er uudnyttet kapacitet i de observerede idrætsfaciliter.  

• Det er ikke faciliteternes kapacitet, der sætter begrænsninger for udviklingen af nye 

aktiviteter.  
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• Der er ledig kapacitet i 20x40 hallerne, efter kl. 21.00 og især om fredagen. Selv om 

det ikke er populært at træne på disse tidspunkter er det muligt at disse tider evt. 

kunne udlejes på andre vilkår til andre grupper.  

• Kapacitetsmålingen viser at der er plads til flere aktive i forbindelse med de fleste 

allerede eksisterende aktiviteter.  

• Der kan konstateres et væsentligt kapacitetsoverskud i de mindre idrætssale og –haller 

gennem hele perioden 08-22. 

• Specielt håndbold og badminton, som anvender de traditionelle 20x40 haller har 

igennem flere år oplevet medlemsfald på landsplan. 

• Foreningerne har fravalgt ydertimerne hele ugen igennem og især om fredagen, hvilket 

ses som et udtryk for manglende pres på hallerne. Så længe foreningerne kan nøjes 

med de bedste træningstider gør de naturligvis det, men det ændrer ikke på, at 

idrætshallerne har uudnyttet kapacitet, som kunne bringes i anvendelse om nødvendigt. 

• En mere aktiv omfordeling af træningstider kunne gøre plads til flere aktiviteter og 

idrætsgrene om nødvendigt. Dette vil kræve mere aktiv ledelse og omorganisering, 

men det er muligt.  

• En flytning af aktiviteter til de tidlige eftermiddagstimer med lavere 

kapacitetsudnyttelse, formiddagstimerne, eller en opdeling af 20X40 hallerne med 

hejsenet til aktiviteter med få deltagere eller børnehold kan øge kapaciteten væsentligt.  

• Hallerne fungerer kun i ringe omfang som samlingssteder for ikke idrætsaktive, men 

alene som ramme om idrætsudøvelse.  

• Den lave dækningsgrad i de øvrige idrætslokaler kan skyldes, at Aabenraa Kommunes 

tilbyder skolens idrætslokaler og gymnastiksale gratis til foreninger, hvorfor disse 

flytter fra idrætshallerne.  
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6.0	SVØMMEFACILITETER	

 

Der er foretaget en yderligere undersøgelse målrettet antallet af personer som benytter 

svømmefaciliteterne i Bov, Rødekro samt Tinglev.  

 

Denne undersøgelse har til formål at skabe et overblik over personer som benytter de tre 

svømmefaciliteter fordelt over hverdagene.  

 

Undersøgelsen måler alene på to parametre: 

Antallet af brugere i badetøj i svømmehallen pr. time 

Andel af timer med 0 aktivitet = ingen aktivitet 

 

Der er ikke målt på weekenddage, hvorfor antallet af brugere i weekenden er baseret på 

svømmefaciliteternes egne tal. 8 

 
 

 
 
 

																																								 																					
8	Det bemærkes at der ikke er foretaget en registrering af morgensvømning for tiderne 06.30 – 07.30 i Tinglev 
Svømmehal. Disse tider indgår derfor ikke i regningen af andel af tider med 0 kapacitet fordelt over dagen. 
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Undersøgelsen viser en tendens med en gennemsnitlig fordeling af tider med 0 aktivitet der 

ser ud som følger:  

 

Bov Svømmehal:   5 %  

Rødekro Svømmehal:  25% 

Tinglev Svømmehal:   42,6 %  
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En sammentælling af brugere over alle dage viser følgende:  

• Bov 1838 personer 

• Rødekro 1106 personer  

• Tinglev 581 personer 9 

 

 

 

Svømmefaciliteterne angiver selv følgende besøgstal i weekenderne:  

• Bov Svømmehal   

• Rødekro Svømmehal  

• Tinglev Svømmehal  

 

 

6.1	OPSUMMERING	KAPACITETSUDNYTTELSE	SVØMMEHALLER	

Opsummerende viser målingen af aktiviteter i svømmehallerne en tydelig forskel ud 

kapacitetsudnyttelse:  

 

• Bov Svømmehal har en høj kapacitetsudnyttelse men med plads til mere aktivitet  

• Rødekro Svømmehal har en rimelig kapacitetsudnyttelse med god plads til mere aktivitet  

• Tinglev Svømmehal har en lav kapacitetsudnyttelse  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																								 																					
9	Antallet at morgensvømmere i Tinglev er opgjort som et gennemsnit af de brugerne i de to øvrige svømmehaller.  
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7.0	MULIGE	FEJLKILDER	I	KAPACITETSUNDERSØGELSEN	

Da kapacitetsundersøgelsen omfattede flere observatører, haller og lokaler, har der været 

risiko for flere fejlkilder i forbindelse med undersøgelsen:  

• Der blev registreret aktivitet i uge 44. For at gøre dataene repræsentative for andre 

uger på året, er der valgt en uge i sæsonen, i en periode hvor aktiviteten i hallerne 

burde ligge på et normalt niveau. 

• Undersøgelsen gennemførtes i alle 15 indendørs idrætsfaciliteter og er således meget 

valid på dette område.  

• Da der har været anvendt flere forskellige observatører i hallerne, kan der have været 

forskellige opfattelser af, hvordan observationerne skulle udføres. Dette er forsøgt 

imødekommet ved at lave kodeark og observationsskemaer til de enkelte haller. Hvor 

der har været tvivls spørgsmål, som ikke kunne afklares er der foretaget registreringer 

som tilgodeser hallens udnyttelse af kapaciteten i videst muligt omfang.  

• Der kan være en usikkerhed i undersøgelsens metode til at måle aktivitet, da det ikke 

kan udelukkes, at der ved nul aktivitet kl. XX.30, har været aktivitet indtil kl. XX.15. 

Endvidere kan der også have været foretaget en måling kl. XX.30 med aktivitet, uden 

at der har været aktivitet kl. XX.15 eller XX.45.  

• Der har været enkelte tilfælde af usikkerhed om indtastninger eller enkelt manglende 

data. I alle tilfælde er der indtastet data ud fra en anden ugedag med det størst mulige 

aktivitetsniveau for at være sikker på at usikkerheden kom idrætsfaciliteten til gode.  

• Uge 44 var usædvanlig varm for november, hvilket kan have påvirket især omfanget af 

skoleidræt i negativ retning.  

• Der tages i undersøgelsen ikke højde for eventuelle aflysninger, eller andre særlige 

aktiviteter i hallerne som kan afvige fra normalen, da der alene observeres på de 

konkrete aktiviteter.  

 

01.04.2016 

Klaus Frejo      

Parter        

Frejo&Steen 


