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Til Rødovre bæredygtighedslab 

Rødovre Kommune, Teknisk Forvaltning.  

 

Som bestyrelsesmedlem i Rødovre Tennisklub vil jeg gerne gribe muligheden 
for at komme med vores bud på, hvordan vi kan kombinere bæredygtighed og 
nye tiltag på udendørsanlægget.  

Mit navn er Johan de Place, jeg bor og arbejder i Rødovre kommune og spiller 
tennis i Rødovre tennisklub.   

 

Forslag 1. Hybridbelægning  

Udendørsanlægget på Rødovre Tennisklub 
renoveres af Rødovre Kommune 
planlægningsmæssigt efter lang ventetid i 
2023. Det går ud på at der kommer nyt dræn, 
ny belægning og ny belysning på alle 9 baner.  

I forbindelse med renoveringen anbefaler vi, 
at der anlægges ny og moderne 
hybridbelægning på banerne fremfor den 
gammeldags rødgrus løsning.  

Renoveringen mener jeg skal foregå på en 
bæredygtig måde, som vil give Rødovre følgende fordele:  

• Bevirker at medlemmerne kan spille udendørs dobbelt så mange dage om året, det betyder mere 
frisk luft, sundhed og trivsel, minimal smitterisiko.  

• Besparelse af vand til vanding af baner, vandforbruget reduceres med 50-80%  
• Besparelse af arbejdstimer til forårsklargøring for kommunens ansatte (ca. 74 mandetimer + 

entreprenørmaskiner om året) samt efterfølgende 200 kommunale timer netto svarende til 100-
125.000 kr. om året. 

• Besparelse af grus ca. 10-15. ton, svarende til 10-15.000 kr. om året 
• Samlet set er der en besparelse på 50.000 kr. pr. bane (erfaringstal fra referenceprojekter) dvs. 

450.000 kr. årligt 

Derfor vil vi gerne i samarbejde med kommunen 
lave en forundersøgelse af, hvilke økonomiske 
fordele kommunen kan få ved at udskifte de 
nuværende rødgrusbaner med nye moderne 
hybridbaner. Vi mangler adgang til nøgletal som 
vandforbrug, elforbrug og økonomi for 
baneklargøring i foråret for at kunne lave mere 
eksakte beregninger for projektet. Vi er klar til 
sammen med kommunens at få lavet denne 

undersøgelse. 

 

Figur 2:Hybridbelægning består af et tæppe der fyldes op med 
grus 

Figur 1:Der spilles tennis på Hybridbaner i Gentofte i efteråret 2020 
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Forslag 2. Solceller 

På Tennisanlægget i Rødovre har vi lysmaster med ældre 
lysarmaturer til at belyse udendørsbanerne i de mørke timer.  

Derfor vil vi i Rødovre Tennisklub foreslå, at der opsættes 
solceller på klubhuset, så anlægget kan producere el til 
belysning og ladestandere til elbiler, derudover batteripakke til 
at lagre energien i 4-5 timer. Samt opsætning af nye LED 
armaturer fremstillet af genbrugsaluminium, der bruger 50-70% 
mindre energi end de nuværende armaturer.  

Ud over at producere en stor del af strømmen selv vil en åbning 
af anlægget ca. 2 timer om aftenen igennem 10 måneder give  
medlemmer på arbejdsmarkedet ca. dobbelt så mange spilletimer 
efter endt arbejde end i dag. Det vil bl.a. gøre det muligt at lade 
børn og unge spille flere timer efter kl. 18.00 også. 
  

Det antages at der skal være lys på 5-6 baner, 2 
timer om dagen, i 10 måneder om året.   

Vi har til dette projekt derfor allieret os med en 
rådgiver og bæredygtighedsekspert Martin Dietz 
fra Solar Lightning, der har mange års erfaring 
med bæredygtige projekter.  

 

 

 

 

Derfor vil vi gerne i samarbejde med kommunen 
lave en forundersøgelse af, hvilke økonomiske 
fordele kommunen kan få ved at opsætte solceller 
på anlægget. Vi mangler adgang til nøgletal som 
elforbrug og kommunernes vilkår for at etablere 
energiproduktion, for at kunne lave mere eksakte 
beregninger for projektet. Også her lægger vi op til 
en fælles forundersøgelse. 

 

 

 

 

 

Figur 3:Solcellepaneler producere gratis og grøn 
strøm 

Figur 4:Tennisanlægget i aftentimerne, der er tændt for lyset på 
banerne, så der kan spilles hele aften   

Figur 5: Ladestandere til el- og hybridbiler på anlægget 
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Forslag 3. Regnvandsopsamling 

På tennisanlægget bruges der hvert år en relativ stor 
mængde vand til vanding af klubbens udendørsbaner hver 
gang banerne tages i brug. Vi anbefaler at, regnvandet der 
falder på anlægget, opsamles via banernes dræn, føres  til 
en underjordisk tank/reservoir hvorfra vandet igen kan 
pumpes op til banevanding og brug til toiletskyl i klubhusets 
toiletter. Det reducerer anlæggets vandforbrug samt 
reducere mængden af regnvand og mindsker belastningen 
af det kommunale spildevandssystem.  

 

 

De 9 tennisbaner har et samlet areal, der svarer 
til 5 – 8 parcelhushaver i Rødovre, alle banerne 
er opbygget med et drænsystem der bortleder 
vandet. Der skal derfor kobles en tank på 
drænsystemet for at kunne opsamle vandet i 
stedet for at lede det til kloakken.  

 

 

 

 

Vi har til dette projekt derfor allieret os med en rådgiver og 
bæredygtighedsekspert, Martin Dietz fra Solar Lightning. 
Martin Dietz har mange års erfaring med opsamling og 
genanvendelse af regnvand. Vi mangler adgang til nøgletal 
som vandforbrug og spildevand, for at kunne lave mere 
eksakte beregninger for projektet. Også her ser vi frem til 
en fælles forundersøgelse med Kommunens folk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6:Tennisbanerne vandes inden de tages i brug 

Figur 8: Underjordisk tank til opsamling af regnvand 

Figur 7: Tennisbaner i kraftigt regnvejr i efteråret 2020 
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De 3 forslag dækker 5 af kommunens 8 bæredygtighedsmål under FN’s verdensmål 

 

FN Forslag 1: 
Hybridbaner 

Forslag 2: 
Solceller 

Forslag 3: 
Regnvandsopsamling 

 

 
*** 

Nyt i Danmark 

 
***** 

Nu må kommunale 
anlæg producere 

egen energi 

Så vidt vi ved er 
der ikke andre, 
der opsamler 
regnvand på 

tennisbaner og 
genbruger dette. 

 

**** 
Mange borgere ser 

genbrug på nært 
hold 

**** 
Mange borgere ser 

genbrug på nært hold 

**** 
Mange borgere 
ser genbrug på 

nært hold 

 

 
 

***** 
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*** 
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***** 
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***** 

 
 

***** 

 

Hvis I har spørgsmål til vores forslag, er i velkomne til at kontakte os på mail og telefon. 
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Med venlig hilsen  

 

Johan de Place   Martin Dietz  

Bestyrelsesmedlem Rødovre Tennisklub  Arkitekt og Byggeøkonom 

Nyskifteve 2     Solar Lightning 

2610 Rødovre   

+45 40 32 90 13   +45 61 31 26 81  

Johandeplace@gmail.com    md@solarlightning.dk  
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