
HVAD ER EN MULTIBANE ? 

 

Multibane – en boldbane til alle 

En Multibane er, som navnet antyder, en bane hvorpå der kan spilles og 

leges mange ting.  

Med en multibane bliver flere former for leg og boldspil samlet på et sted. 

Multibaner kan bruges til en lang række aktiviteter som fodbold, 

basketball, hockey, håndbold, stikbold, fangeleg, kridtlege eller volleyball, 

og er den ideelle ramme, når man gerne vil give børn, unge og voksne 

plads til leg og spil. 

Med en multibane får man en robust og funktionel bane, hvor børn, unge 

og voksne kan udfolde sig på en sund og sjov måde. Mulighederne med en 

multibane er mange og det er som oftest kun kreativiteten der sætter 

grænserne. 

 

Hvem kan benytte en Multibane ? 

Banen kan bruges af alle hele året uafhængig af vejr og appelerer til både 

børn, unge og voksne der kan lide at lege med bolde, hockey m.m. 

 

Hvilket underlag har en multibane? 

Multibanen kan have asfalt, fliser eller kunstgræs som underlag. Alle 

muligheder har forskellige fordele. Hvis det ønskes at øge antallet 

muligheder som banen kan bruges på, så anbefales fliser eller asfalt, 

hvilket muliggøre at skateboards, inliners og rulleskøjte også kan bruge 

banen. 

Kunstgræs 

Hvis multibanen primært skal bruges til fodboldspil, er det oplagt at vælge 

kunstgræs. Kunstgræs giver følelsen af at spille på en græsplæne, og 



skaber dermed de helt optimale betingelser for en god gang fodbold.  

 

Plastgulv 

En multibane kan ligeledes monteres med stødabsorberende gulv, som 

består af patenterede flisemoduler, der er lette at samle og fås i farverne 

rød, grøn, sort eller grå. De vedligeholdelsesfri flisemoduler er frostsikrede 

ned til -40 grader og har specialdesignede huller, der dræner multibanen 

for regnvand, så den altid er klar til brug. Det er muligt at markere 

striberne til de forskellige sportsgrene med specialudviklede brikker, der 

passer i flisernes huller. 

 

Gummibelægning 

Med gummiasfalt på multibanen får du et fast underlag, som samtidig har 

god stødabsorbering både ved løb og fald. Gummibelægningen er utrolig 

slidstærk, nem at vedligeholde og kan fås i en lang række forskellige 

farver. 

 

Asfalt eller fliser 

Ønsker man et hårdt underlag, som er egnet til mange forskellige 

aktiviteter, kan multibanen monteres med almindelig fliser eller asfalt som 

underlag. 

 

Hvor stor er den foreslåede multibane ? 

Den foreslåede multibanefylder 10x20 meter, men kan naturligvis fås 

større og med andre mål og dimensioner. Ligesom materialetilvalg også er 

fleksible. 

  

Hvor lang tid tager den at bygge og hvad koster en multibane ? 

Alt afhængigt af størrelsen på banen, vil det tage 3-5 uger. 

 



Jeg ringede onsdag d. 26. februar til http://www.rejstrup.dk (Karsten) som 

ud over at kunne levere legepladser, klatrestativer, udendørs 

fitnessredskaber og bygger multibaner.  

Vi talte om at en multibane kunne koste 89.000 -110.000 kr. Ekskl. Moms  

Hertil kommer udgift til fundering og etablering af underlag og 

bortskaffelse af jord som koster ca. 80-100.000 kr. Vi talte om at vores 

jord i stedet for bortskaffelse kunne bruge til etablering af lille kælkebakke 

til børnene og dermed reducere udgifterne.  

Alt i alt nåede vi frem til at multibanen inkl. Underlag, montering og 

levering kan erhverves for mellem 200.000 og 220.000 kr. Inkl. moms 
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