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Denne kapacitetsanalyse er en delrapport til analysen af fritidsområdet i

Kolding Kommune 2017 udarbejdet af konsulentfirmaet Frejo&Steen.

Formålet er at levere et billede af generelle tendenser, aktiviteter og

kapacitetsudnyttelse i de indendørs faciliteter en typisk uge i højsæsonen.

Analysen er gennemført i uge 45 – 46 for at ramme uger i højsæsonen og

et tidspunkt hvor der må formodes at være størst aktivitet.

Den typiske højsæson for idræts- og fritidsfaciliteter varer fra 1.

september til medio april svarende til ca. 8,5 mdr. eller 250 dage om året.

Facilitet 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 3,5

måned om året.

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

samstemmende fra faciliteterne, 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.

Specialfaciliteternes og spejdernes anvendelse af faciliteterne er vurderet

ud fra brugernes og foreningernes reserverede tider suppleret med

stikprøve besøg.

Analysen af anvendelse af kommunens fodboldbaner, måtte opgives

grundet store mængder regn i ugerne for målingerne.

Observationerne er fortaget i alle faciliteternes lokaler, og omfatter

dermed de traditionelle haller, sale, motions- og mødelokaler, cafeterier,

svømmehaller m.m. Undersøgelsen omfatter ikke de kommunale

gymnastiksale. Analysen omfatter alene de generelle tendenser på tværs

alle idrætsfaciliteter og skal læses som sådan.

Kapacitetsundersøgelsen er blevet udført af personale fra Frejo&Steen.

Kolding Kommune samt ansatte, typisk studerende, under supervision af

Frejo&Steen. Observatørerne har konkret besøgt alle lokaler ca. hver ½

klokketime i tidsrummet kl. 08.00-22.00 og noteret aktiviteterne i hvert

lokale. Alle observationer er registeret på observationsskemaer. Der er i

alt foretaget ca. 3.000 konkrete observationer. Disse er derefter

sammenskrevet og analyseret.

Følgende faciliteter udvalgt til undersøgelsen som repræsentative:

• Almind Viuf

• Arena Syd

• Bramdrupdam

• Dalbyhallen

• Fynslundhallen

• KFUM Hallerne

• Lyshøjhallerne

• Parkhallen

• Slotssøbadet

• Sydbank Arena

Gennemgangen er opdelt mellem tidsrummene 08.00-16.00 og 16.00-

22.00

1. BESKRIVELSEN AF OPGAVEN 
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KAPACITETSUDNYTTELSE I PERIODEN 08-16
Der kan konstateres en uudnyttet kapacitet på de analyserede faciliteter
svarende til:
• 20x40 haller: 45%
• Øvrige idrætslokaler: 81%
Der kan konstateres væsentlige potentialer for at udnytte faciliteterne
bedre i dagtimerne og invitere nye brugere til at anvende de ledige
kapaciteter. 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 lokaler, der ikke
udnyttes.

Der er væsentlig forskel på faciliteternes udnyttelsesgrader i dagtimerne.
Der kan umiddelbart peges på en sammenhæng mellem udnyttelsesgrader
og tilknytning til skoler eller undervisningsinstitutioner. Hvor dette er
tilfældet er dækningsgraden især i dagtimerne bedre. Flere faciliteter har
formået at udvikle senioridræt og andre aktiviteter i dagtimerne til at
udfylde faciliteterne, men ikke alle.

SVØMMEFACILITETER
Undersøgelsen bekræfter et stort pres på konkurrencesvømning i
Slotssøbadet og behovet for mere kapacitet til svømmesporten. Der er lidt
mere ledig kapacitet om aftenen i Kongeåbadet, men behovet for mere
adgang til vand vurderes som reelt og velbegrundet.

IDRÆTSBYGNINGEN BROSTRÆDE
Foreningerne udnytter deres tildelte tider i Idrætsbygningen.
I henhold til foreningernes udmeldte træningstider er vurderingen at der
er ledig kapacitet som kunne bringes i spil i forhold til andre foreninger.
Dette skal ses i forhold til den værdi foreningerne oplever ved at have
egne faciliteter, der kan indrettes efter egne ønsker og behov.

KAPACITETSUDNYTTELSEN I PERIODEN 16-22
Der kan konstateres et gennemsnitligt kapacitetsoverskud på idrætsfaciliteterne
svarende til:
• 20x40 haller: 27%
• Øvrige idrætslokaler: 68%

Analysen af de udvalgte faciliteter viser et betydeligt antal ubenyttede tider. Dette
på trods af, at de fleste faciliteter er fuldt booket af foreninger og det er vanskeligt
for andre at reservere tider.

Der kan konstateres væsentlige forskelle i udnyttelsesgraderne mellem
faciliteterne. Nogle faciliteter har mange lokaler og en bygningsmasse, som
umiddelbart ikke kan retfærdiggøres af faciliteternes opland og potentielle
brugere. Arena Syd, Syd Bank Arena og Parkhallen er i denne kategori.

De generelt lave tal for udnyttelse af idrætshaller samt øvrige idrætslokaler i
Kolding Kommune påvirkes negativt af de lave udnyttelsesgrader i Arena Syd,
Sydbank Arena og Parkhallen.

Den manglende udnyttelse af faciliteterne om fredagen er markant og bør
inddrages i det videre arbejde med udvikling af faciliteterne. Det samme gælder
den faldende udnyttelse i weekenderne..

Udviklingen går i retning af en situation, hvor den organiserede foreningsidræt
primært er aktive de første 4 dage om ugen, hvorefter faciliteterne må finde andre
brugergrupper fredag og i weekenden.

Analysen understreger relevansen i visionen for Kolding Kommune om at skabe
fleksible faciliteter med nem adgang for alle borgere – hvis dette ikke lykkedes vil
det ikke være muligt at fylde de nuværende faciliteter med aktiviteter i fremtiden.

SPEJDERHYTTER
Spejderne er godt repræsenteret ved deres samlinger, hvilket ikke ændrer
den omstændighed at spejderhytterne har en meget lav udnyttelsesgrad.

Spejderne har særligt udstyr der gør at de ikke naturligt kan indpasses i
alle idræts- eller fritidsfaciliteter. Men det vil være en relevant drøftelse
om det på sigt vil give mening at skabe et spejdercenter med optimale
faciliteter og en bedre udnyttelsesgrad.

2. OPSUMMERING OG KONKLUSIONER
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3. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 

De følgende resultater repræsenterer generelle tendenser 
på tværs af alle analyserede faciliteter. 

ALDERSFORDELING
Undersøgelsen viser, at aldersgruppen 0-15 år udgør 42% 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 23%. I denne
aldersgruppe indgår ligeledes de ældste skoleklasser.

Aldersgruppen 40+ er repræsenteret med 17%, og
seniorerne udgør 18%. Voksne og ældre er dermed godt
repræsenteret blandt de aktive brugere i dagtimerne. Dette
afspejler en positiv tendens i Kolding Kommune, som har
god succes med at aktivere ældre og seniorer i dagtimerne.

Målingerne viser ligeledes at aktivitet i dagtimerne fordeler
sig over alle aldersgrupper, hvorfor fokus bør være på at
sikre adgang til faciliteterne for alle også i dagtimerne.
Dette repræsenterer et opgør med tanken om at
faciliteterne er reserverede til skoleidræt i dagtimerne.

Der er et yderligere 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.

08.00-16.00
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Idrætsaktivitet 
Anden aktivitet
Ikke aktivitetEt centralt spørgsmål for denne undersøgelse har været at undersøge i

hvilket omfang faciliteterne anvendes til deres fulde kapacitet? For at
besvare dette spørgsmål, er der undersøgt hvor meget af tiden, der har
været aktivitet i de forskellige typer lokaler. Hvis der har været bare ét
enkelt individ i det pågældende lokale er dette registeret som aktivt. Et
lokale med ”ikke aktivitet” er således tomt.

Idrætshaller samlet
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 42% af tiden. 13 % af tiden
har der været andre aktiviteter end idræt. I 45% af de registrerede tider
har lokalerne stået helt tomme.

Øvrige idrætslokaler
Dette diagram viser de øvrige idrætslokaler, som ikke er 20x40 haller.

Her ses det, at i 81% af tiden har disse lokaler stået helt tomme.

Fitnesscentre
Der har været flere timer med aktivitet i de observerede fitnesscentre,
hvilket bekræfter tesen om at brugerne træner fleksibelt i løbet af dagen.

Til gengæld viser diagrammet over kapacitetsudnyttelsen af
fitnesscentrene at denne er lav. 12 personer er angivet som 100%
kapacitetsudnyttelse, så der har i gennemsnit været 5-6 personer pr. time.

3. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
08.00-16.00
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Aktivitet 
Ikke aktivitet

3. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
08.00-16.00

Kapacitetsudnyttelse idrætshaller fordelt på ugedage

Diagrammernes viser de respektive ugedage med
gennemsnitlige angivelser af samlet aktivitet / ikke aktivitet i
tidsrummet 08-16 i alle 20x40 faciliteter.

De røde procentsatser angiver hvor stor en del af 20x40
faciliteterne, der stod helt tomme i løbet af dagen.

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 lokaler, som ikke udnyttes.

Der er tale om gennemsnit for alle faciliteter, men tendensen
er tydelig.
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Aktivitet 
Ikke aktivitetKapacitetsudnyttelse øvrige lokaler 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 kapacitets-
udnyttelsen fordelt på ugedage.

Opsummering

Der kan konstateres et gennemsnitligt kapacitetsoverskud på faciliteterne
svarende til:
• 20x40 haller: 42%
• Øvrige idrætslokaler: 81%

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. Der er
tale om gennemsnit for alle faciliteter, men tendensen er tydelig.

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.

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

3. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
08.00-16.00
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4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00-22.00

ALDERSFORDELING
Undersøgelsen viser, at aldersgruppen 0-15 år udgør 36% af
brugerne.
• Aldersgruppen 16-39 år er repræsenteret med 39%.
• Aldersgruppen 40+ er repræsenteret med 20%.
• Seniorerne 60+ udgør 5%.

Undersøgelsen viser således, at de forskellige aldersgrupper er
godt repræsenteret bortset fra seniorerne 60+ men dette
skyldes med stor sandsynlighed, at denne gruppe er aktive i
tidsrummet 08-16.

Undersøgelse indikerer at foreningerne og faciliteterne i
Kolding Kommune har fået fornuftigt fat i de voksne og ældre
som aktive.

KØNSFORDELING
Ser man på kønsfordelingen ses det at denne er næsten
ligeligt fordelt i aldersgruppen op til 15 år. I aldersgruppen 16-
60? er mændenes andel næsten dobbelt så høj som
kvindernes. Dette kan understrege tendensen med at mænd i
højere grad dyrker konkurrenceidræt og dermed anvender de
traditionelle faciliteter.

Målingen er interessant fordi landdækkende målinger viser at
kvinder er lige så aktive som mænd. De må så være det andre
steder, f.eks. selvorganiseret eller i privat regi.
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Idrætsaktivitet 
Anden aktivitet
Ikke aktivitet Idrætshaller

Øverste diagram giver et overblik over alle idrætshaller (20x40) i de

undersøgte haller i tidsrummet 16-22.

Der er målt aktivitet i 73% af tiden. 9 % af tiden har der været andre

aktiviteter end idræt. I 27% af de registrerede tider har lokalerne stået helt

tomme.

Dermed kan det konstateres, at der er ledig kapacitet i idrætshallerne. De

27% ledig kapacitet svarer nogenlunde til de øvrige undersøgelser

Frejo&Steen har gennemført i andre kommuner (1) og omfatter ofte

aftentimer efter kl. 21.00 samt fredage, der ikke anvendes.

Mødelokaler
Der er registreret aktivitet i 21% af tiden i hallernes mødelokaler, hvilket må

betegnes som lavt. Dette vidner om overkapacitet af mødelokaler, selv om

der naturligt er behov for fleksibilitet og der ikke kan forventes 100%

udnyttelse.

Det er derfor værd at undersøge, om det er muligt at bruge nogle af disse

lokaler fleksibelt til fx mindre pladskrævende idrætter, eller om andre fritids-

eller kulturforeninger kunne leje sig ind i lokalerne.

Øvrige idrætslokaler 
Der kan konstateres en væsentlig ledig kapacitet i de øvrige idrætslokaler 

hvor 68% har stået tomme. 

Målingerne fordelt på ugedage vises på næste oversigt.

(1) Det er væsentligt at pointere, at undersøgelsen ikke omfatter tiden 22.00-23.00, som det er

tilfældet i flere andre kommunale kapacitetsmålinger.

16.00-22.00
4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
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Idrætsaktivitet 
Ikke aktivitet

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.

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.

Målingerne understøtter en tendens som også beskrives af faciliteterne
selv. Aktiviteterne koncentreres i stigende omfang på ugens første 4
dage. Fredag og weekender bliver i stigende omfang fravalgt til faste
aktiviteter – herunder især holdaktiviteter og turneringskampe der
placeres på træningstider i weekender.

En forklaring på denne tendens er at 40% af familier i dag er skilt,
hvorfor der er større pres på fredage og weekender som typisk er der
børnene skifter bopæl mellem forældrene.

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 og i weekender
• Potentialer for at undersøge mere fleksible adgange til faciliteterne,

hvor de ikke anvendes til faste holdtræninger

4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00-22.00
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Idrætsaktivitet 
Ikke aktivitet

4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00-22.00

Kapacitetsudnyttelse øvrige idrætslokaler fordelt på ugedage
Nedenstående viser de respektive ugedage med gennemsnitlige
angivelser af samlet aktivitet / ikke aktivitet i tidsrummet 16-22 i alle
øvrige idrætslokaler

Som det ses er der fordelt over ugens første 4 dage i gennemsnit ca.
60% ledig kapacitet. Fredag skiller sig markant ud med 92% ledig
kapacitet.

Tendenserne fra idrætshallerne ses dermed mere udtalte for de øvrige
idrætslokaler.

Det bemærkes at de forholdsvist store andele af ikke aktivitet i et vist
omfang kan henføres til Sydbank Arena og Arena Syd som med
forholdsvist mange øvrige idrætslokaler bidrager til den ledige 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
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Ud over spørgsmålet om aktivitet versus ikke aktivitet er et relevant spørgsmål i
hvilket omfang faciliteterne udnyttes der er aktivitet i lokalerne.

Om der er plads til flere aktive pr. time når der er aktivitet i lokalerne - 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 en idrætshal.

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.

Det er ikke muligt at opnå en kapacitetsudnyttelse på mere end 100% men jo
nærmere 100% jo bedre udnyttelse.

Diagrammet viser, at når foreningerne har aktiviteter i de traditionelle 20x40 haller
har de en fornuftig kapacitetsudnyttelse.

For de øvrige aktivitetslokaler og fitnesscentrene er denne udnyttelse væsentligt
lavere. Her vil der typisk være plads til flere aktive indenfor samme aktiviteter, eller
aktiviteter kunne samles på samme tider eller i mindre lokaler.

4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00-22.00
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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.

4. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00-22.00
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5. AKTIVITETER I FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
08.00-16.00  

Aktiviteterne i tidsrummet 08.00 – 16.00 fordeler sig med 
svømning som en stor aktivitet, samt skoleidræt og anden 
idrætsaktivitet samt andre aktiviteter

Bag disse kategorier gemmer sig skoleidræt og senioraktiviteter der 
kan antage forskellige aktivitetsformer

14



5. AKTIVITETER I FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
16.00 – 22.00  

46% af de registrerede aktiviteter udgøres af de 
traditionelle idrætsgrene: 
• Håndbold
• Svømning 
• Gymnastik 
• Fodbold
• Badminton 

Registreringerne må tilskrives en vis usikkerhed 
med 35% af aktiviteterne registreret som anden 
aktivitet og ikke sportsrelaterede aktiviteter 
Squash er registreret som anden idrætsaktivitet 
og indeholdt i de 14% 
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Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet

6. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
KFUM Hallen 16.00-22.00  

I det følgende præsenteres målingerne for KFUM Hallerne idet
der har alene er målt i tidsrummet 16.00 – 22.00

KFUM Hallerne har en god udnyttelse af hal 1 og 2

Aktivitetsrummet og billardrummet er kælderrum, som har en
vis udnyttelse af en mindre brugergruppe. Ved en eventuelt
ombygning og udvidelse vil disse lokaler formentlig udgå som
aktivitetslokaler.

Mødelokalet anvendes i 15% af tiden

Det bemærkes i denne sammenhæng at KFUM Hallerne i
dagtimerne har et stort aktivitetsniveau af senioridræt, som
anvender aktivitetsrum, billardlokalet og mødelokalet i et højere
omfang end i tidsrummet 16.00 – 22.00
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Aktivitetsniveauet for Squashbanerne i KFUM Hallerne er lavt med
en gennemsnitlig anvendelse pr. bane på ca. 25%

Squash er generelt udfordret som idrætsgren i Danmark og flere
idrætscentre ombygger squashbaner til andre aktiviteter.

I KFUM Hallerne anvender man nogle af squashbanerne til andre
idrætsaktiviteter i dagtimerne især til senioridræt, hvilket øger
udnyttelsesgraden.

Men i forbindelse med en ombygning og udvidelse af centret bør en
inddragelse af en del af squashbanerne indgå som en del af
processen for at sikre en fremtidig optimal udnyttelse af
faciliteterne.

Ikke aktivitet
Idrætsaktivitet 

6. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
KFUM Hallen 16.00-22.00  
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7. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Arena Syd 16.00-22.00

Der er alene målt i tidsrummet 16.00 – 22.00

Arena Syd har en god udnyttelse af hal 2, hvorimod hal 1 anvendes i
mindre omgang med 37% ikke aktivitet.

Multiarealet (forhallen) og kultursalen anvendes kun lidt.

De generelle tal for udnyttelse af øvrige idrætslokaler i Kolding
Kommune påvirkes negativt af de lave udnyttelsesgrader i Arena Syd.

Motionscentret som er udliciteret til en privat aktør har flest
aktivitetstimer.

Observationerne indikerer at Arena har vanskeligt ved at fylde
facilitetens mange lokaler med aktiviteter og at der især for de
mindre sale og multiarealet er meget ledig kapacitet.

Det er væsentligt at der i tidsrummet finder en del senioridræt sted i
faciliteten der trækker den samlede kapacitetsudnyttelse op.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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Svømning
Anden aktivitet
Ikke aktivitet

8. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Slotssøbadet 08.00-16.00  

Etablering af flere svømmefaciliteter drøftes i Kolding Kommune.

Derfor er det relevant at undersøge den reelle udnyttelse af
svømmefaciliteterne, som primært er Slotssøbadet.

Analysen viser at trænings, og konkurrencebassinerne er besat
92% og 90% i tidsrummet 08.00 – 16.00

Det bemærkes at Slotssøbadet åbner kl. 06.00 alle hverdage for
morgensvømning.

Opgørelsen viser, at der i gennemsnit er 45 aktive pr. time i
svømmehallen i perioden 08.00 – 16.00
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8. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Slotssøbadet 16.00-22.00  

Analysen viser at trænings, og konkurrencebassinerne er besat
83% og 77% i tidsrummet 16.00 – 22.00

Derudover viser opgørelsen at der i gennemsnit er 29 aktive pr.
time i svømmehallen i perioden 16.00 – 22.00

Undersøgelsen kan således bekræfte at der i Slotssøbadet er en
meget høj udnyttelsesgrad af svømmerne.

Svømning
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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9. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Kongeåbadet 16.00-22.00  

Der er ikke målt på tidsrummet 08.00 – 16.00 i Kongeåbadet

Analysen viser at bassinerne er besat 53% og 50% i tidsrummet
16.00 – 22.00.

Det vurdere, at der er plads til flere svømmeaktiviteter i
Kongeåbadet.

Der er typisk en lavere udnyttelse efter kl. 18.30

Svømning
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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10. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Sydbank Arena 08.00-16.00  

Analysen viser en stor andel af faciliteter, der ikke anvendes i
tidsrummet 08.00 – 16.00. Især multisalen og brydelokalet har
en lav udnyttelse

Bowling og fitness har jævnlige aktiviteter i dagtimerne.

Hallerne har i gennemsnit ca. 60% ikke aktivitet i tidsrummet
08.00 – 16.00

Der kan således konstateres væsentligt overskudskapacitet til
igangsættelse af nye aktiviteter.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet

22



10. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Sydbank Arena 16.00-22.00  

Analysen viser ledig kapacitet især for Hal 1, bane 3 og Hal 2

Bowling har en god kapacitetsudnyttelse

Fitness har få ledige aktivitetstimer men en lavere
kapacitetsudnyttelse i de aktive timer

De mindre aktivitetssale har generelt en lav anvendelsesgrad,
hvilket kan antages at have sammenhæng mellem de mange
lokaler og m2 i faciliteten set i relation til beliggenheden i et
industrikvarter uden et umiddelbart nærområde og nærliggende
skole.

De generelle tal for udnyttelse af øvrige idrætslokaler i Kolding
Kommune påvirkes negativt af de lave udnyttelsesgrader i
Sydbank Arena.

Analysen viser god plads i forhold til at tiltrække nye brugere til
især dagtimerne og øge aktivitetsniveauet i de mindre
aktivitetslokaler

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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11. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Bramdrupdam 08.00 – 16.00

Analysen viser, at hal 1 og 2 anvendes ca. 50% i tidsrummet 08.00 - 16.00

De mindre aktivitetssale har en lav anvendelsesgrader på 37% og 12%

Analysen indikerer at skolen ikke anvender alle tider i tidsrummet 08.00 – 16.00

Analysen viser udviklingspotentialer i forhold til at tiltrække nye brugere i
dagtimerne og øge aktivitetsniveauet i de mindre aktivitetslokaler.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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11. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Bramdrupdam 16.00 -22.00

Analysen viser, at hal 1 og 2 har en høj udnyttelsesgrad på 90% og 97% i tidsrummet
16.00 – 22.00 svarende til fuld kapacitetsudnyttelse

De mindre aktivitetssale har anvendelsesgrader på 50% og 21%

Analysen viser udviklingspotentialer i forhold til at tiltrække nye brugere og øge
aktivitetsniveauet i de mindre aktivitetslokaler

Faciliteten har derudover 5 mødelokaler, hvoraf det ene er omdannet til E-
sportscenter med aktiviteter i 80% af tiden.

Der er udviklingspotentialer i forhold til at skabe mere aktivitet i mødelokalerne.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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12. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 

Almind-Viuf  08.00 - 16.00  

Idrætshallen har en god anvendelsesgrad i dagtimerne på 72%.
Det bemærkes at hallen kan deles i 2, men der er målt på den
samlede hal.

Multisalen er nyopført og var grundet håndværkere ikke i brug i
dagtimerne.

Der er en lav udnyttelsesgrad på mødelokaler.

Når multihallen er i fuldt brug bør der vær væsentligt ledig
kapacitet til eksempelvis ældreidræt og idræt i dagtimerne

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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12. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Almind-Viuf  16.00-22.00  

Der er en 70% kapacitetsudnyttelse af hallen i tidsrummet 16.00
– 22.00 hvilket er acceptabelt

Multihallen har en udnyttelse på 30%, men var lige åbnet ugerne
i for målingen, så målingerne kan være forbundet med
usikkerhed.

Der er målt en lav udnyttelse af SFO lokalerne.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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13. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Dalbyhallen 16.00-22.00  

Der er ikke målt på tidsrummet 08.00 – 16.00 i Dalbyhallen

Analysen viser at 43% af kapaciteten i Dalbyhallen var ubenyttet
i ugen for målingen.

Dermed viser oversigten plads til flere aktiviteter

Ugen for målingen var der et stort arrangement i Dalbyhallen
med ca. 500 deltagerne onsdag og torsdag. Dette kan have
påvirket aktiviteten i ugen for målingen.

Det vurderes derfor at der er et betydeligt potentiale for flere
aktiviteter

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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14. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 

Fynslundhallen 16.00-22.00  

Der er ikke målt på tidsrummet 08.00 – 16.00 i Fynslundhallen

Analysen indikerer en meget god kapacitetsudnyttelse af hallen.

Der er en lavere udnyttelse af mødelokale og spinning, hvor der
er plads til flere aktiviteter.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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15. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Lyshøjhallen  08.00 - 16.00  

Analysen viser en god udnyttelsesgrad på de to haller.

Det var ikke muligt at få adgang til fitness, så der er ikke målt på
Fitnesslokalet). Men ud fra den løbende tilgang til lokalet
vurderes udnyttelsen som værende god.

Aldersfordelingen viser at Lyshøjhallerne er gode til at aktivere
flere aldersgrupper herunder seniorerne i dagtimerne.

Sammenlagt viser målingerne en god udnyttelse af
Lyshøjhallerne i dagtimerne.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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15. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Lyshøjhallen  16.00-22.00  

Målingerne viser en meget fin udnyttelsesgrad af begge haller.

Målingerne viser at aktiviteterne er afgrænset til hallen idet der
er begrænset anvendelse var klublokale og værested. Således er
cafeteriet kun åbent 30% af tiden.

Det var ikke muligt at få adgang til fitness, så der er ikke målt på
Fitnesslokalet). Men ud fra den løbende tilgang til lokalet
vurderes udnyttelsen som værende god.

Ca. 50% af aktiviteterne var håndbold

Det er vurderingen, at der er en meget god udnyttelse af
Lyshøjhallerne

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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16. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Parkhallen  08.00 - 16.00  

Målingerne viser, at der er væsentligt ledig kapacitet i Parkhallen
i perioden 08.00 – 16.00 i alle lokaler.

Der er en vis udnyttelse af hall , minihal og aktivitetsrum men
plads til væsentligt mere aktivitet.

Aktiviteterne i dagtimerne er primært senioridræt og regi af
Firmaidrætten.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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16. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Parkhallen 16.00-22.00

Målingerne viser et betydeligt kapacitetsoverskud i Parkhallen.

Hal 1 har en acceptabel udnyttelse, men de øvrige lokaler har en
lav udnyttelsesgrad bredt fordelt over alle lokaler.

På basis af observationerne er der et stort potentiale for øget
aktivitet i tidsrummet 16-00 – 22.00

Udfordringerne med kapacitetsudnyttelsen understreges af de
aktiviteter, der finder sted i hallen.

Idrætsaktivitet
Anden aktivitet
Ikke aktivitet
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16. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Parkhallen 16.00-22.00

• 42% af aktiviteterne i parkhallen er håndbold.
• 9% af aktiviteterne er badminton
• 30% udgøres af andre aktiviteter, idræt og Yoga (3%)

De helt overvejende type udøvere er voksne mænd

Seniorhåndbold er en udfordret sport, og der er stor
konkurrence i Kolding med de omkringliggende klubber om
håndboldspillere.
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17. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Idrætsbygningen Brostræde 

Vurdering af kapacitetsudnyttelsen af faciliteterne i Idrætsbygningen er
anderledes end de øvrige faciliteter ud fra det vilkår, at alle foreninger i
bygningen har deres egne lokaler

Derudover er der forskellige typer af foreninger i bygningen:
• Idrætsklubber med træningstider
• Interesseforeninger som f.eks. en racerbane forening
• Politiske ungdomsforeninger som ikke nødvendigvis har faste

mødetider.

Vi har derfor vurderet kapacitetsudnyttelsen af Idrætsbygningen på
baggrund af 8 udvalgte idrætsforeningernes bookinger efterfulgt af besøg i
træningstiderne for at se om foreningerne udnytter de tildelte
træningstider, hvilket vurderes at være tilfældet.

Kolding Bokseklub 15,5 træningstider pr. uge
Bordtennis 11 træningstider pr. uge
Kick Boksning 23,5 Træningstimer pr. uge
Billard Klubben Løbende træning 4o timer anslået
Asia Sport Center 18 timer pr. uge
Judo og Jiu Jitsu 15 timer pr. uge

Gennemsnitlige træningstimer pr. uge 20,5

Potentielle træningstimer 10.00 - 21.00 = 11 x 5 dage = 55 timer 20,5 /
55*100 = 37%

Kapacitetsudnyttelsen er lav fordi alle foreninger har egne lokaler og ikke
udnytter fælles faciliteter.

Foreningerne har særligt udstyr, der gør at de ikke naturligt kan indpasses i alle
idræts- eller fritidsfaciliteter, men eksempelvist Odense Sportscentrum viser at
kampsportsforeninger kan dele lokaler og dermed tilmed styrke hinanden.

Det vil være en relevant drøftelse om det på sigt vil give mening at skabe et
kampsportscenter med optimale faciliteter og en bedre udnyttelsesgrad.

For de foreninger som ikke har faste træningstider vi kapacitetsudnyttelsen
være væsentligt lavere.
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18. UDNYTTELSEN AF FACILITETERNE I KOLDING KOMMUNE 
Spejderhuse 16.00-22.00

Spejderaktiviteter
Ikke aktivitetVi har vurderet udnyttelsen af fire spejderhytter via

foreningernes egne opgørelser over aktiviteter fulgt op
af besøg ved alle foreninger i forbindelser med
samlinger. Da der typisk kun er en spejderforening pr.
hytte er udgangspunktet, at det ikke finder andre
aktiviteter sted end de oplyste.

Vi er dog bekendt med, at eks. Dagplejere bruger nogle
af husene i dagtimerne, hvilket hæver
udnyttelsesgraden for faciliteterne.

Spejderne var godt repræsenteret ved deres samlinger,
hvilket ikke ændrer den omstændighed at hytterne har
en meget lav udnyttelsesgrad.

Spejderne har særligt udstyr der gør at de ikke naturligt
kan indpasses i alle idræts- eller fritidsfaciliteter.

Men det vil være en relevant drøftelse om det på sigt vil
give mening at skabe et spejdercenter op samme måde
som idrætsbygningen med optimale faciliteter og en
bedre udnyttelsesgrad.
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