
Høringssvar vedr. udvidet brugstid med lystænding på fodboldbaner 
 
Vi takker for muligheden for at give partshøring til forslaget om at udvide lystændingen på 
fodboldbanerne på Jens Jessens vej. 
 
Indledningsvist vil vi gerne understrege, at vi er glade for, at børn, unge og voksne kan spille 
fodbold i hjertet af København. De nye kunstgræsbaner giver mulighed for motion året rundt, til 
gavn for både den fysiske og mentale sundhed.  
 
Som nærmeste nabo til fodboldanlægget er det dog også vigtigt at opleve, at der bliver taget 
tilstrækkeligt hensyn til de gener med lys og særligt larm, som den store aktivitet medfører. Dette 
er desværre ikke vores oplevelse, efter at de nye kunstbaner og lysmaster blev taget i brug efter 
sommerferien 2019.  
 
Generne stammer naturligvis både fra larmen fra banerne og det lys, der oplyser banerne. Alt 
andet lige er der selvfølgelig mest gene ved larmen, da der over et helt år spilles i langt flere timer 
ved naturligt lys end ved kunstlys.  
Og selvom vi nu går ind i nogle lyse måneder, hvor det i mindre grad vil være nødvendigt at oplyse 
banerne, vil det også stadig i sommermånederne have en betydning, hvis der bliver spillet til kl. 
22.45, da larmen fra banerne gør det svært at have vinduer åbne, samtidig med at man opholder 
sig i rummet. 
 
ift. lyset er det særligt den midterste lysmast, der lyser ud i luften i stedet for mere ned på 
banerne, som er problematisk. Vi kan godt se, at der er blevet justeret i lysstyrken, men lyset fra 
banerne (og altså særligt den midterste mast) er stadig så kraftigt, at det indvendigt i vores hus 
kaster skygger på den bagerste del af den vestvendte væg (den modsatte væg, hele vejen ind 
igennem huset). 
 
Lyset er generelt så kraftigt, at vi derfor har gardiner rullet helt eller delvist ned på hele den østlige 
side af vores hus, når lyset på banerne er tændt. Herudover er der særligt i vådt vejr en udfordring 
med, at lysanlægget oplyser hele himmelen, hvilket også er med til at forøge generne ved lyset. 
 
Med udvidet spilletid vil oplevelsen af, at der bliver spillet fodbold konstant, blive forstærket. Med 
stop kl. 22 er det muligt at afslutte aftenen, uden at alle østvendte gardiner er rullet for med 
henblik på at skærme for lyset og uden at have den ind imellem betydelige larm fra banerne. Det 
vil selvsagt blive sværere at få fred og ro, hvis der fremover bliver spillet til kl 22.45. 
 
Vi har naturligvis meget stor forståelse for de udfordringer, covid-19 pandemien har betydet for 
muligheden for at dyrke idræt. Og derfor kan vi også have isoleret forståelse for, at der gives en 
midlertidig dispensation til at udvide spilletidspunktet frem til efteråret 2021, så en evt. pukkel 
kan afvikles. Nu er det bare ofte således, at midlertidigt erhvervede rettigheder har det med at 
blive til permanente rettigheder. Det er vores bekymring, at en midlertidig tilladelse til at have 
tændt efter kl 22 bliver gjort permanent.  
 
 



Vi vil herudover bruge lejligheden til at anføre et par generelle udfordringer med særligt lyden. I 
september 2019 skrev vi første gang til By- og Miljøudvalget for at gøre opmærksom på, at der er 
en betydelig larm fra anlægget, da de nye kunstbaner og belysningen giver muligheden for at spille 
fodbold fra morgen til sen aften. 
 
Henvendelsen til udvalget, det foreløbige svar fra Jan E. Jørgensen samt vores efterfølgende dialog 
med forvaltningen kan ses på journal nr. 09.11.00-K02-6-20. 
 
Vi har i vores korrespondance med kommunen anført, at forvaltningens oprindelige kommentarer 
til særligt lydpåvirkningen fra den politiske behandling af ansøgningen om at etablere lysanlæg i 
efteråret 2018 ikke er retvisende. 
 
Kort sammenfattet er det forvaltningens ”vurdering, at støj fra de nye boldbaner ikke vil bidrage 
yderligere til støjniveauet”. Denne konklusion bliver nået, også selvom forvaltningen forinden i 
samme notat vurderer, at støjniveauet bliver øget med den yderligere anvendelse af banerne.  
 
I forvaltningens vurdering af lydgenerne for de vestlige naboer, som bor på den anden side af 
jernbanen (det er os), bliver det anført, at støjen fra S-togene bidrager mere til støjniveauet end 
støjen fra fodboldbanerne. Det er en vurdering, vi som naboer ikke deler, og som vi ikke finder kan 
anvendes som rimelig præmis for at vurdere den samlede lydpåvirkning. I forvaltningens notat er 
det vurderet, at S-togs banen udgør en ca. 30 meter bred zone, der adskiller fodboldbanerne fra 
naboerne – længere er der altså ikke fra vores baghave til fodboldanlægget. S-togene kører forbi i 
ca. 3-4 sekunder og er herefter væk. Lyden er givetvis kortvarigt højere end fra fodboldbanerne, 
men lydniveauet er konstant fra start til slut og varer altså kun 3-4 sekunder. Med fodboldbanerne 
er det lige omvendt. Her kan der ind imellem være meget høje brøl, hvorefter der kortvarigt er ro; 
herefter er der nye råb eller måske højlydte skænderier osv. Og hvis der tilmed bliver spillet på 
flere eller alle baner samtidigt, er lydoplevelsen naturligvis desto mere voldsom. Lydpåvirkningen 
pågår ofte en hel aften, og her udgør uforudsigeligheden i støjniveauet en betydelig negativ 
faktor, og under alle omstændigheder er det en faktor, der langt overstiger støjen fra S- toget.   
 
Forvaltningen har derfor også fået foretaget en teknisk beregning af lydniveauet (men altså ikke 
en egentlig lydmåling). Beregningen viser, at hvis der bliver spillet på de for os to nærmest baner, 
vil lydniveauet være 54 db. Havde lydniveauet været 55 db, havde det ifølge det medfølgende 
notat været for højt. Vi har ikke fået at vide, hvad et db niveau på 55 ville have betydet, men det 
er da vores forventning, at det havde afstedkommet en eller anden form for regulering eller 
tilpasning. Det er altså vores uheld, at den tekniske beregning ikke viser 1 db mere.  
Den tilsvarende beregning for spil på de to baner rækken længere væk viser naturligvis et lavere 
niveau i db. Vi har spurgt, om beregningen tager højde for, hvis der bliver spillet på flere/alle 
baner samtidigt, men vi har her fået at vide, at dette ikke vil være relevant. Det har vi ikke de 
tekniske forudsætninger for at vurdere, men med det blotte øre er det tydeligt, at lydniveauet på 
en eller anden måde akkumulerer, når der er spil på flere baner samtidigt. 
 
Det er derfor sammenfattende vores vurdering, at Frederiksberg Kommune ikke i tilstrækkelig 
grad gør, hvad der er muligt for at dæmpe larmen fra banerne. Vi håber naturligvis stadig, at det 
er muligt at påvirke dette i positiv retning. 



Afslutningsvist vil vi gerne gentage, at det ikke er vores hensigt at begrænse mulighederne for at 
spille fodbold på Jens Jessens vej. Det er alene vores ønske, at det fremover kan foregå i større 
forståelse for de gener, det påfører de nærmeste naboer – hele vejen rundt om anlægget. Det 
kunne evt. være ved at opføre et egentligt støjhegn eller andre lydabsorberende foranstaltninger.  
I første omgang har vi spurgt forvaltningen, om et udgangspunkt ikke kunne være, at al spil starter 
på de midterste baner og så kun finder sted på de yderste baner, når der er fuldt optaget på de 
andre baner. Det vil jo alt andet lige mindske lydpåvirkningen hos naboerne. Vi har desværre 
endnu ikke fået svar herpå (det er i øvrigt netop en del af lydpåvirkningen, at det omkransende 
stålhegn fungerer som bande for de yderste baner, så jo mere spillet her kan reduceres, jo bedre). 
 
Når vi samlet har lavet et så relativt langt svar, som også vedrører alt muligt andet end selve det at 
øge spilletidspunktet med 45 minutter, er det for at understrege, at forslagets betydning for de 
omkringliggende naboer netop kun kan vurderes ud fra en samlet betragtning.  
 
Vi står naturligvis til rådighed for evt. spørgsmål til høringssvaret. 
 
Vi håber på en fortsat god dialog med kommunen og ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
 
Tina Mou Jakobsen og Jakob Sidenius   
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