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Ill. 2 (næste side): Forsinkelsesbassin og rekreation (Portland).
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1.1 INDLEDNING 

DEN BLÅ-GRØNNE BY
Byer formes af samtidens strømninger, og byrummet 
er det synlige billede på, hvordan samfundet 
vælger at håndtere de udfordringer og forvalte de 
muligheder, strømningerne bærer med sig. 

En af de strømninger, som har en synlig indvirken 
på byerne lige nu, er klimaforandringerne. De 
øgede nedbørsmængder kræver en tilpasning af 
forsyningsstrukturen og giver anledning til et arbejde 
med den rekreative værdi af vandløb og grønne 
områder i forbindelse med regnvandshåndtering 
i byens rum. Klimatilpasningsudfordringen 
har således fået en del opmærksomhed 
de seneste år - lovgivningen tilpasses, 
kommunerne lægger klimatilpasningsstrategier 
og -planer, forsyningsvirksomheder indgår i 
samarbejder om forøgelse af den rekreative 
værdi af de tekniske anlæg, fonde støtter op om 
klimatilpasningsprojekter, som begrønner byerne 
med gennemtrængelige overflader, så kloakkerne 
kan følge med, og leverandører og forskere udvikler 
nye produkter og løsninger, som gør tilpasningen 
mulig i praksis.
 
Fra de byer i udlandet, som har arbejdet med 
klimatilpasningsudfordringen i en årrække nu, ved 
vi, at betydelige investeringer i klimatilpasning med 
et rekreativt sigte giver merværdi i forhold til bylivet 
og kvaliteten af byrummet. Klimatilpasningen og 
investeringen i projekter med fokus på vand i byen 
er med andre ord med til at sikre byens attraktivitet.   

Denne rapport formidler resultater fra forsøgsprojektet 
”Klima og Sundhed som afsæt for en ny bystruktur”, 
som er udviklet af Gribskov Kommune i samarbejde 
med Bascon og med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikters pulje for forsøg og udvikling i byfornyelsen. 

Rapporten er målrettet kommunale byplanlæggere og 
landskabsarkitekter, forsyningsvirksomheder og lokale 
borgergrupper - fx grundejerforeninger - som ønsker at
samarbejde om udvikling af enkeltstående projekter 
- aktive lommeparker - eller en strategisk og langsigtet 
indsats for udvikling af en sundhedsfremmende blå-grøn 
bystruktur.  

En anden strømning som kan ses i byrummet er, 
at demografien i byerne ændrer sig. Tendensen 
går mod, at man flytter fra land til by og bliver 
boende der - som ung, som børnefamilie og 
som ældre. Undersøgelser viser, at adgangen 
til grønne områder og rekreative områder med 
vand har betydning for vores livskvalitet. Vi har 
brug for åndehuller i byerne, hvor vi kan trække os 
tilbage og få ro. Derfor ser vi nu en tendens til, at 
naturen trækkes ind i byen. I de større byer med 
tæt bebyggelse ses tendensen udmøntet som 
lommeparker eller i omdannelse af eksisterende 
parkanlæg, som tilpasses en urban livsstil. I mindre 
byer arbejdes der med at forbedre tilgængeligheden 
til den omkringliggende natur, og der arbejdes med 
at give de grønne områder i byerne et kvalitetsløft, 
så de reelt kan danne ramme om hverdagslivet. 
På grund af kommunernes økonomiske situation 
er der i forhold til begge byskalaer et ønske om at 
gentænke den måde, de grønne områder driftes og 
vedligeholdes. Det giver lige nu anledning til forsøg 
med samarbejde med frivillige og forsøg med et 
mindre plejeintensivt udtryk i bynaturen.   

DEN SUNDHEDSFREMMENDE BY
En tredje strømning, som kan ses i byrummet, er 
et fokus på det, der beskrives som ”det gode liv”. 
I byerne kommer det blandt andet til udtryk i en 
udbredt interesse i at skabe fysiske rammer og 
sociale netværk, som understøtter en sund livsstil 
- fx i form af bevægelsesbyrum eller rekreative 
forbindelser. Når skellet mellem arbejds- og 
fritidsliv bliver mere flydende, og det ikke længere 
kun er foreningslivet og den organiserede sport, 
der skaber rammen om vores fysiske udfoldelse, 
skal byen i højere grad kunne imødekomme et 
behov for spontane og uorganiserede aktiviteter - 
gerne for flere forskellige målgrupper på én gang. 
Derfor ser vi, at der opføres multibaner, faciliteter 
til udendørs fitness og pitstops til omklædning og 
redskabsopbevaring i byrummet. Og derfor ser vi en 
tendens til, at der arbejdes med at skabe rammer for 
aktiviteter i hverdagsbyrummet, som er indbydende, 
og som giver borgerne lyst til at mødes og udfolde 
sig aktivt.    
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GENTÆNK FORUDSÆTNINGERNE FOR           
UDVIKLINGEN AF EN SUNDHEDSFREMMENDE 
BLÅ-GRØN BYSTRUKTUR
De nævnte strømninger i samtiden giver 
anledning til at gentænke den måde, vi anlægger 
byrummene på. Det gælder ikke kun i forhold til 
funktioner og æstetik, men også i forhold til den 
måde, vi planlægger, organiserer og finansierer 
omdannelsen. Som forsøgsprojektet og andre 
undersøgelser har vist, er det ikke mangel på 
teknisk viden og løsninger eller inspiration og 
dokumentation fra lignende projekter, der mangler. 
Her er vi efterhånden godt med i Danmark, og der 
er mange gode eksempler på realiserede projekter 
herhjemme og i udlandet at hente viden og idéer fra. 

Det, der er mere sparsomt beskrevet, er erfaringerne 
med, hvordan vi realiserer visionen om den blå-
grønne-sunde by. Derfor sætter denne rapport 
fokus på forudsætningerne for, at en bystruktur 
faktisk kan ændres - fra at være en haveby med 
veje, som i store træk lægger op til et hverdagsliv, 
hvor man kører til skole, til arbejde, til hallen og til 
supermarkedet - til over tid at være en by, der består 
både af haver og et netværk af små blå-grønne 
åndehuller, forbundet af trafiksikre veje og stier, der 
gør det let og trygt at gå, løbe og cykle rundt i byen, 
og som indbyder til, at man mødes om aktiviteter og 
samvær uden for matriklen.    

LÆSEVEJLEDNING

Det indledende baggrundsafsnit beskriver 
den sundhedsfremmende blå-grønne by. 
Afsnittet skal give læsere, som ikke har en 
byplan- eller landskabsfaglig baggrund, en 
grundliggende introduktion til, hvad rekreativ  
regnvandshåndtering og sundhedsfremmende 
byudvikling går ud på. 

Dernæst følger et afsnit, som beskriver, 
hvordan man kan gribe udviklingen af en 
sundhedsfremmende blå-grøn bystruktur 
an. Afsnittet rummer en udviklingsstrategi 
og et redskabskatalog, som kan bruges af 
planlæggere eller andre, som søger inspiration 
til planlægningsmæssige værktøjer, aktiverende 
og kommunikative greb til brug i forbindelse med 
udvikling af sundhedsfremmende, blå-grønne 
byrum. 

Dernæst følger to caseafsnit, der begge 
tager afsæt i konkrete analyser af byrummet i 
Helsinge. Den første case tager udgangspunkt 
i en overordnet, strategisk tilgang og proces 
for udvikling af en sundhedsfremmende, 
sammenhængende blå og grøn bystruktur. 
Den anden case forholder sig mere konkret til 
udvikling af et aktiverende, blå-grønt byrum - 
Lærkeparken - et teknisk regnvandsbassin i et 
parcelhusområde i Helsinge, som skal omdannes 
til et regnvandsbassin med rekreative kvaliteter. 

Rapporten sammenkobler viden på et generelt 
niveau med analyser og erfaringer hentet på et 
lokalt niveau i forbindelse med forsøgsprojektet 
og Gribskov Kommunes øvrige arbejde med 
udvikling af en styrket rekreativ bystruktur i 
Helsinge. Er man som læser kun interesseret i 
viden om, hvordan man kan gribe udviklingen af 
en sundhedsfremmende blå-grøn bystruktur an, 
kan man nøjes med at læse rapportens tre første 
afsnit.  

Til slut i rapporten findes en liste af henvisninger 
til, hvor der kan hentes mere viden. I rapportens 
litteratur og illustrationsliste akkrediteres 
ophavshaverne til de projekter og udgivelser, der 
henvises til i løbet af rapporten. 

Ill. 3 (næste side): LAR-anlæg ved legeplads  med rekreativ og 
læringsmæssig værdi (Vancouver).  
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DEN BLÅ-GRØNNE BY OG LAR
Landskabsbaseret regnvandshåndtering eller ‘lokal 
afledning af regnvand’ (LAR) dækker over et princip 
for håndtering af regnvand, hvor de traditionelle 
lukkede rørsystemer suppleres med eller erstattes 
af forskellige teknikker til afledning, forsinkelse, 
fordampning og nedsivning af regnvand. LAR 
udfordrer således en traditionel tilgang til regnvand, 
hvor vandet udelukkende ses som et uønsket 
element, der hurtigst muligt skal ledes væk gennem 
kloaksystemet.

LAR kan ses som et alternativ til at bygge større 
kloakker, idet nedbørsmængderne i stedet 
håndteres lokalt i byens grønne og bebyggede 
strukturer. Det handler basalt set om, at man drejer 
nedløbsrøret væk fra kloakken og i stedet leder 
regnvandet til et grønt område, hvorfra vandet kan 
sive ned i jorden eller fordampe i luften. Regnvand 
fra tage, veje og pladser kan eksempelvis ledes til 
græsplænen, et regnbed eller til en grøft. Desto flere 
tagflader og veje, der på denne måde afkobles fra 
kloaksystemet, desto bedre plads bliver der i det 
eksisterende kloaksystem, og jo mindre er risikoen 
for, at kloakkerne flyder over. Samtidig kan disse 
løsninger designes, så de styrker den overordnede 
byudvikling ved at gøre byen grønnere, sundere og 
mere oplevelsesrig at leve i (Backhaus 2012). 

Den blå-grønne by er en by, hvor den 
landskabsbaserede regnvandshåndtering, LAR,  
bruges aktivt som et redskab til at opgradere 
byrumskvaliteten. 
 
HVAD ER VÆRDIEN AF VAND I BYEN?
Landskabsbaserede regnvandsløsninger i 
byrummet kan benyttes til at skabe nye eller 
udbygge allerede eksisterende rekreative kvaliteter. 
De kan understøtte og styrke de forskellige 
oplevelsesværdier i forbindelse med rekreativ 
brug af natur. Oplevelsesværdierne kan være: Det 
artsrige, fredfyldte, åbne, folkelige, rumlige, trygge, 
kulturhistoriske eller vilde (Randrup et. al. 2008).  

Regnvandsløsninger kan derudover bruges 
som grundlag for at skabe økonomisk merværdi 
af en investering i et byrum eller boligområde. 
Ejendomsværdien forøges i områder tæt på vandet, 
og boliger med udsigt til vand har en mersalgspris 

2.1 DEN BLÅ-GRØNNE BY

Ill. 4: Vancouver Olympic Park. LAR-anlæg med rekreativ værdi og 
økonomisk spin off værdi for de omkringliggende boliger. 

Ill. 5: LAR-anlæg i park i Portland med social og rekreativ værdi for 
parkens brugere. 

Ill. 6: Cafémiljø i Portland, som får rekreativ og økonomisk værdi af 
det tilstødende regnbed forærende. 
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på cirka 700.000 kr. (Jensen og Fryd 2009).                               

Vand er livsgivende og kan styrke plantevækst og 
dyreliv og derved fremme plante- og dyrehabitater. 
Arbejdes der bevidst med den rekreative værdi 
af regnvand i byen, kan man skabe byrum og 
landskaber med en høj grad af variation og med 
en forhøjet biodiversitet. I en større sammenhæng 
kan vand fungere som grundlag for blå/grønne 
bindeled på tværs af byområder. Der kan etableres 
biokorridorer og levesteder i byen, hvor der opstår 
sammenfald og møder mellem mennesker, dyre- og 
planteliv.

Ved etablering af regnvandsløsninger er der et stort 
potentiale for at inddrage borgerne. Inddragelsen 
kan give borgerne en øget miljøbevidsthed og en 
styrket følelse af identitet eller stedstilknytning. LAR 
har altså også en identitetsmæssig værdi. 

Endelig kan landskabsbaseret regnvandshåndtering 
fungere som rammen om sociale aktiviteter og 
mødesteder. Vand, der håndteres på overfladen, kan 
gøres til en sanselig oplevelse, hvor leg og læring 
er centrale elementer, og dermed har LAR også en 
social og læringsmæssig værdi. 

Ill. 7: Regnbedene på denne villavej i Portland gør stedet til 
noget særligt. Regnbedene indtages og vedligeholdes af vejens 
beboere. 

Ill. 8: Eksempel på LARs læringsmæssige værdi. Skilte viser, 
hvordan systemet hænger sammen og fungerer (Portland). 

Ill. 9: Eksempel på LAR-anlægs værdi i forhold til biodiversitet. Beplantning i kanten af et tidligere rørlagt åforløb i Vancouver giver værdi - 
ikke kun for byens rum og plantelivet, men på sigt også for dyrelivet.
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HVORDAN FUNGERER LAR?
Der er efterhånden lavet en del kataloger, der 
giver inspiration og en overskuelig og letforståelig 
introduktion til de forskellige LAR-metoder. Se 
henvisninger til et udvalg af disse bagerst i 
rapporten. På de følgende sider beskrives de 
grundlæggende LAR-principper, og der gives en 
enkel forklaring på de mest anvendte LAR-metoder.

Ill. 10: Grundlæggende LAR-principper. Øverst; forsinkelse 
(midlertidig magasinering), nedsivning i jord (infiltration), midterst; 
fordampning, transport, nederst; rensning. 

Ill. 11: Lokal afledning af regnvand langs boligvej i Portland. 
Renden fungerer som et regnbed og trug langs vejen.
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NEDSIVNINGSELEMENTER

Faskiner
En faskine udgør et hulrum i jorden som udfyldes med et fyldmateriale, hvilket typisk består af sten eller af plastkasser. Vand 
opmagasineres i faskinen og nedsiver i underliggende jordlag.

Regnbede
Et regnbed udgør en lavning i terrænet, hvor der er etableret beplantning, som kan tåle både tørre og våde perioder. Regnbedet 
opmagasinerer og infiltrerer tilstrømmende regnvand. 

Permeable belægninger
Ved en permeabel belægning forstås en belægning, hvor vand kan trænge igennem.  En permeabel belægning er beregnet til at 
reducere afstrømningen fra belægningen selv og altså ikke til at modtage vand fra tilstødende arealer. Permeable belægninger dækker 
over blandt andet græsarmeringssten, nedsivning mellem fuger og grusbelægninger.

Ill. 12: Snit - faskine.

Ill. 14: Snit - regnbed.

Ill. 16: Snit - permeabel belægning.

Ill. 13: Nedgravning af plastkasse-faskine i privat have.

Ill. 15: Parkeringsplads i Portland. Regnbede i forbindelse med 
parkeringspladser.

Ill. 17: Eksempel på permeabel belægning, Vancouver.
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Vadi
En vadi består som LAR-element i en kombination af et trug og en rendefaskine. Vadien rummer således trugets magasinerings- og 
transport funktion samt rendefaskinens magasinerings- og infiltrationsfunktion. Samtidig opnås fordampning fra overfladen samt rensning 
af vandet ved infiltration. 

FORSINKELSESELEMENTER
Tørre bassiner
Et tørt bassin har ikke et permanent vandspejl, men opstuver regnvand under regn og tørrer derefter ud i den efterfølgende 
tørvejrsperiode. 

Våde bassiner
Et vådt bassin har en permanent vandstand og modtager herudover regnvand fra tilstødende befæstede arealer, som langsomt efter 
regnen føres videre enten ved infiltration til tilstødende arealer eller ved afløb til kloak eller vandløb. På denne baggrund har våde bassiner 
en skiftende vandstand, og vandets midlertidige ophold i bassinet tillader forureningspartikler at sedimentere.

Lukkede bassiner
Lukkede bassiner er underjordiske hulrum støbt i beton eller opbygget af regnvandskassetter, hvor regnvand kan strømme og 
opmagasineres midlertidigt.

Opsamling i regnvandstanke
Nedbør fra overflader og tage kan opsamles i underjordiske regnvandstanke for efterfølgende at blive brugt til havevanding eller bilvask.

Ill. 18: Snit - vadi.

Ill. 20: Snit - tørt bassin (her med vandstand illustreret). 

Ill. 22: Snit - vådt bassin.

Ill. 19: Vadi i boligområde.

Ill. 21: Tørt bassin.

Ill. 23: Vådt bassin, afgrænset af beplantning og 
belægningskanter.
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Trug
Et trug er en u-formet vegetationsdækket bred kanal med en svag hældning med det hovedformål at transportere vand. Som bifunktion 
kan der opmagasineres og infiltreres vand i truget, hvor forureningspartikler kan tilbageholdes.

Render
En rende benyttes til åben transport af vand overjordisk og kan således benyttes som et rekreativt element i byen. 

TRANSPORTELEMENTER

RENSEELEMENTER

Sandfang
Anvendes i forbindelse med alle regnvandsafløb for at fjerne sand 
og grus fra regnvandet.

Filtrering

Filtrering i grønne overflader/bevoksninger  
Græsklædte overflader kan både rense og forsinke regnvand. 
Forureningspartikler sedimenterer på overfladen, hvor de her 
både nedbrydes og optages af bevoksningen. Vandhastigheden 
er lav i grøfter, og derfor er der stor forsinkelse på 
regnvandsafstrømningen.

Sand- og grusfiltre
Sand- og grusfiltre er en effektiv måde at fjerne urenheder i 
regnvand på. Sand- og grusfiltre kan opbygges som blandt andet 
stenfyldte grøfter, hvor urenheder filtreres væk.

Filtre i vejbrønde
Brøndfiltre kan benyttes som et supplement til øvrige rensemetoder 
i nedløbsbrønde, som regelmæssigt bliver vedligeholdt. 

Adsorptionsanlæg
Adsorptionsanlæg dækker over kulfiltre, flisfiltre, hydrogen-
filtre samt dobbelt-porøs filtrering. Princippet består i, at 
overfladevandet passerer igennem et fast medie, hvor 
forureningspartikler binder sig til overfladen af mediet. Nogle 
forureningspartikler binder sig inde i det faste medie, hvilket kaldes 
adsorption. 

Olieudskillere
Olieudskillere kan benyttes ved håndtering af olieforurenet vand fra 
befæstede arealer.

Bassiner/vådområder
Bassiner er velegnede ved stærkt forurenet regnvand, hvor 
pladsen er trang. I bassinerne bundfældes eksempelvis forurenet 
vejvand, som ligeledes passerer igennem en olieudskiller.

Ill. 24: Snit - trug.

Ill. 26: Snit - rende. 

Ill. 25: Trug i boligområde. 

Ill. 27: Rende i park, Portland
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2.2 DEN SUNDHEDSFREMMENDE BY

HVAD KARAKTERISERER DEN 
SUNDHEDSFREMMENDE BY?
I den sundhedsfremmende by er der let adgang til 
fysisk aktivitet. I byplanlægningen skal der derfor 
bl.a. indtænkes kort afstand til grønne områder, 
cykel- og stisystemer, hvor fysisk aktivitet er mulig, 
og åbne rum i byen hvor borgere i alle aldersgrupper 
på eget initiativ kan udvikle eller fastholde fysiske 
samværsformer. 

Derudover karakteriseres den sundhedsfremmende 
by ved, at der er god social kapital og 
sammenhængskraft i beboerområderne og 
lokalsamfundene. Dette betyder bl.a., at de 
offentlige rum, pladser, torve, gader, bycentre 
skal indrettes, så de stimulerer det offentlige liv, 
hvor mennesker mødes og udfolder sig og skaber 
rammer for etablering af kontakt og netværk. Disse 
forhold handler om vores psykiske og sociale 
sundhed, herunder vores trivsel, vores behov 
for tryghed og lyst til at bruge nye muligheder 
(Jørgensen et al. 2009).

Endelig er den sundhedsfremmende by 
karakteriseret ved, at byplanlægningen fremmer 
en vidtgående realisering af WHO’s brede 
sundhedsbegreb, der ikke blot vægter fravær 
af sygdom, men også fysisk, psykisk og social 

velbefindende. Det betyder, at der arbejdes og 
tænkes på tværs af sektorer – både når det gælder 
planlægning og implementering af de 4 strategiske 
mål, der ligger bag det brede sundhedsbegreb, 
nemlig et længere liv, et sundere liv og et rigere liv 
samt lighed i sundhed (Jørgensen et al. 2009).

SAMMENHÆNGEN MELLEM NÆRREKREATIVE 
OMRÅDER, FYSISK AKTIVITETSNIVEAU OG 
BORGERNES SUNDHEDSTILSTAND
Selvom nærrekreative områder ikke automatisk får 
befolkningen til at motionere, åbner de dog mulighed 
for dette, og en række undersøgelser understøtter 
argumentet om, at der er en sammenhæng mellem 
øget fysisk aktivitet og trivsel og adgangen til en 
grøn by.

Der er påvist øget fysisk aktivitet hos ældre ved 
ophold i grønne miljøer (Hansen 2004), mens man 
hos børn har registreret dobbelt så meget leg i 
byrum med grøn karakter, i forhold til byrum uden 
grønt. Chancen for, at barnet havde selskab af en 
voksen, var ligeledes dobbelt så stor (Taylor et al. 
1998). 

Man ser endvidere sammenhæng mellem 
uddannelsesniveau og adgang til grønne områder, 
idet lavt uddannede i mindre grad bor i tæt kontakt 

Ill. 28: Eksempel på areal under bro, der opfordrer til aktivitet og afslapning på et solfyldt sted. Madrid Rio.
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med rekreative områder end højt uddannede 
(Schipperijn 2010). 

Den dokumenterede øgede fysiske trivsel ved 
adgang til grønne områder i byen suppleres af 
forskning, som viser en sammenhæng mellem de 
nære grønne områders brug og graden af stress 
i lokalbefolkningen (Randrup et al. 2008). Denne 
undersøgelse understreger betydningen af lokale 
attraktive grønne områder i forhold til at fremme 
befolkningens mentale sundhed. Jo mere tid, der 
bruges i grønne omgivelser, desto sundere føler 
brugerne sig (Grahn og Stigsdotter 2003). 

Herudover er der dokumenteret et socialt aspekt ved 
ophold i grønne rum, idet man ser 83% flere sociale 
aktiviteter her end i rum uden grønt. Dette kan 
forklares med, at mennesker i højere grad ønsker 
at opholde sig i grønne omgivelser, at de opholder 
sig længere tid her, eller blot at grønne omgivelser 
skaber gode rammer for uformelt samvær og sociale 
aktiviteter (Sullivan et al. 2004).

Det fysiske aktivitetsniveau i byer har ifølge 
en række studier vist sig at være bestemt af 
befolkningstætheden, arealbenyttelsen og 
infrastrukturen. 

Mennesker i byer er generelt mere fysisk aktive 
end mennesker på landet, hvilket kan forklares 
med den kortere afstand mellem bopæl og 
forskellige destinationer i byen. En lav variation i 
arealbenyttelsen medfører et behov for brug af biler, 
idet afstandene mellem forskellige funktioner er stor, 
mens man ved en høj variation i arealbenyttelsen 
giver mulighed for at gå eller cykle, da forskellige 
funktioner, som skoler, arbejdspladser og rekreative 
områder ligger tættere på hinanden. 

Studier viser endelig, at udformningen af byens 
infrastruktur har betydning for befolkningens 
sundhedstilstand (Jørgensen et al. 2009). Derudover 
er der påvist en sammenhæng mellem afstanden 
til grønne rekreative områder og lokalbefolkningens 
sundhedstilstand. Ved befolkningsgrupper med stor 
afstand til grønne områder registreres hyppigere 
forekomst af overvægt defineret som et BMI over 
27,5 (Nielsen & Hansen 2007).

BEVÆGELSESBYRUM
En undersøgelse af brugen af bevægelsesrum 
udført af Lokale- og Anlægsfonden og Niras viser,  
at brugerne af de udvalgte bevægelsesrum, som 
overvejende er under 35 år gamle, ikke kommer der 
primært for sundhedens skyld eller for at præstere 
noget særligt. De kommer der, fordi det er sjovt, og 
for at være sammen med andre. Undersøgelsen 
peger på, at dette især gælder for pigerne. De 
forskellige bevægelsesrums faciliteter til ophold 
og mangfoldige aktivitetsmuligheder giver rum til 
pigerne og til flere målgrupper i det hele taget. 
Derved opnås en helt anden og mere bred appel 
end ved de klassiske multibaner, som i højere grad 
tiltrækker drengene.

Undersøgelsen peger også på, at 58% af 
brugerne af de udvalgte bevægelsesrum benytter 
rummene på grund af det sociale samvær, 57% fordi 
det er sjovt, 23% fordi bevægelsesmulighederne 
er sunde og 9% for at forbedre fysisk form og 
præstationsevne. Det er altså ikke nødvendigvis kun 
sundhedsaspektet, der tiltrækker brugerne, men 
lige så meget muligheden for at deltage i socialt 
samvær og sjove aktiviteter med andre, der gør 
bevægelsesbyrummene attraktive. 

Bagerst i rapporten findes en henvisning til under-
søgelsen, som desuden rummer en række anbe-
falinger til indretning af bevægelsesbyrummene, 
tanker omkring værdierne i dem samt råd i forhold til 
organisering af anlæg og drift.  

Ill. 29: Urbant rum, der indbyder til uformelle møder, ophold og 
aktivitet. Markedspladsen Hobro. 

Ill. 30 (næste side): Vandlegeplads i Portland.
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HVORDAN GRIBER MAN UDVIKLINGEN AF 
EN BLÅ-GRØN SUNDHEDSFREMMENDE 
BYSTRUKTUR AN? 
Der er i de seneste år høstet mange erfaringer 
med samarbejde mellem kommuner, 
forsyningsselskaber og andre aktører om realisering 
af klimatilpasningsprojekter og tværgående 
indsatser for sundhedsfremme i byrummet. De 
konkrete projekter ses ofte formidlet i forhold til 
deres umiddelbare fysiske formål med at håndtere 
stigende mængder regn og samtidig give gevinster i 
forhold til rekreative, naturmæssige eller oplevelses- 
og byrumsmæssige forhold.

Erfaringerne med de forudgående processer, 
organisationen bag og de formelle/uformelle aftaler 
mellem forskellige parter om økonomi i forbindelse 
med anlæg og den efterfølgende drift er dog mere 
sparsomt beskrevet. I det følgende beskrives derfor 
en strategi eller en fremgangsmåde for, hvordan 
man som kommune kan gribe udviklingen af en 
stærk rekreativ bystruktur med fokus på sundhed og 
vand i byen an.  

1. ETABLER EN TVÆRGÅENDE, SAMSKABENDE 
ORGANISATION
En fagligt og forvaltningsmæssigt tværgående 
organisering fremmer samskabelsen omkring et 
konkret projekt eller en langsigtet strategisk udvikling 
af en blå-grøn og sundhedsfremmende bystruktur. 
Hvis ejerskabet til projektet eller indsatsen fra start 
ikke kun er forankret ét sted, fx hos Teknik og Miljø, 
er det ikke så sandsynligt, at der opstår modstand 
- et ”not invented here” syndrom - som er udtryk 
for, at projektet er dårligt afstemt med de øvrige 
forvaltninger.   

Det tværorganisatoriske samarbejde om 
klimatilpasning i kommuner kan være mere eller 
mindre formaliseret. Kravet om udarbejdelse 
af klimatilpasningsplaner, klimalokalplaner og 
gennemførelse af konkrete projekter forudsætter 
inddragelse og organisering af mange forskellige 
fagligheder. Nogle (større) kommuner organiserer 
samarbejdet om klimatilpasning, herunder LAR, i 
sekretariater eller i en tværgående forvaltning, som 
skal varetage klimatilpasningsområdet. I mindre 
kommuner kan samarbejdet om klimatilpasning være 
organiseret i teams på tværs af forvaltninger. 

I samarbejder med forsyningsselskabet kan det have 
afgørende betydning, at der i projektorganisationen 
indgår repræsentanter fra kommunen, som dels kan 
træffe beslutninger på ledelsesmæssigt niveau, dels 
har indblik i og handlekompetence i forhold til den 
strategiske planlægning af byens strukturelle og 
fysiske udvikling.  

Hvis der ikke indgår borgerrepræsentanter direkte 
i organisationen, kan der nedsættes følgegrupper 
eller et egentligt brugerråd, hvor borgere og lokale 
interessegrupper er repræsenteret. Skal der være 
tale om en ”ægte” samskabende organisation, 
skal brugerrådene ikke blot involveres i udviklings- 
og anlægsfasen, men indgå som en part i 
organisationen helt frem til driften. Brugerrådene 
mister deres funktion, og de frivillige kræfter 
falder fra, hvis ikke de kan medvirke til at træffe 
beslutninger og råde over blot et mindre budget, når 
det nye blå-grønne byrum er sat i drift. 

2. VÆLG ET STYRINGSREDSKAB OG FORMULER 
EN  FÆLLES VISION, SOM LÆGGER OP TIL 
FÆLLES STRATEGISKE MÅLSÆTNINGER 
OG KONKRETE FÆLLES PROJEKTER OG 
PROCESSER 
Når den tværgående organisation er på plads, skal 
der vælges et styringsredskab, som kan danne 
ramme om samarbejdet. Styringsredskabet kan 
bestå af et kommissorium eller en projektplan, som 
beskriver en fælles formuleret vision, en række 
strategiske fælles målsætninger eller indsatsområder 
samt en række konkrete fælles formulerede 
projekter. For at fremme synergien i samarbejdet 
mellem projektets parter bør der fokuseres på 
snitfladerne mellem målsætninger for de enkelte 
fagområder, eksempelvis forsyningsselskabets 
mål og kommunens mål for klimatilpasning, 
sundhedsfremme og byudvikling. 

Selvom det kan være svært, bør der på et 
tidligt tidspunkt i samarbejdet også laves en 
forventningsafstemning i forhold til processen og en 
fælles tidsplan for, hvornår de konkrete projekter og 
indsatser skal realiseres over tid. 

3.1 UDVIKLINGSSTRATEGI 
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3. LAV EN FORM FOR SAMARBEJDSAFTALE
I de fleste projekter, hvor der indgår forskellige 
aktører, vil der være behov for at lave en 
samarbejdsaftale af juridisk bindende eller mere 
uformel karakter. Partnerskabskontrakter kan dække 
over konkrete økonomiske eller ressourcemæssige 
fordelingsaftaler mellem myndigheder og 
virksomheder ved deltagelse i forskellige forsknings- 
eller udviklingsmæssige projekter eller ved 
byrdefordeling i konkrete anlægs- og driftsprojekter. 
De kan også dække over interne økonomiske 
forpligtigelser på tværs af kommunale forvaltninger/
enheder eller blot for helt almindelige aftaler om 
samarbejder på tværs af forskellige fagligheder. 
 
I samarbejder med borgergrupper - fx 
grundejerforeninger - eller i samarbejder med fx 
erhvervsaktører kan det være mere hensigtsmæssigt 
at formulere en form for tillidskontrakt eller 
en charterkontrakt. Disse typer kontrakter 
udstikker et fælles mål og er baseret på fælles 
hensigtserklæringer om, at hver part i et givent 
omfang forpligter sig til at arbejde frem mod 
det fastsatte mål, men inden for de rammer og 
processer, den enkelte part er en del af. Et godt 
eksempel på en charterkontrakt mellem (vidt) 
forskellige parter om udvikling af et byområde ud 
fra en fælles formuleret vision kan hentes her: http://
www.nv9220.dk/media/Charter.pdf

4. LAV EN FÆLLES STRATEGI FOR FINANSIERING
Hvis planer ikke skal vedblive med at være 
planer, er det afgørende, at der fra start er lagt en 
fælles strategi for finansiering. Der er et relativt 
stort udbud af puljer, som støtter projekter, der 
fremmer rekreative klimatilpasningsprojekter og 
sundhedsfremmende indsatser i byrummet, og det 
vil være naturligt løbende at søge om supplerende 
midler til realisering af delprojekter i den samlede 
rekreative bystruktur. Hvis der fra start lægges en 
fælles strategi for finansiering, hvor der afsættes 
midler fra projektets parter til både udvikling, anlæg 
og drift, er der imidlertid større sandsynlighed for, at 
man undgår en alt for ad hoc præget projekttilgang, 
og at planens realisering ikke udelukkende skal 
bæres af fondsstøtte. Hvis man ønsker at inddrage 
borgere og andre i finansieringen og prioriteringen 
af, hvilke delprojekter der skal udvikles, kan 
man overveje at benytte sig af crowdfunding 
eller participatory budgetting (metoder til 
borgerinddragende budgetlægning). 

5. KORTLÆG BYENS BLÅ-GRØNNE 
STRUKTURER OG UDVÆLG DE STEDER, DER 
HAR STØRST POTENTIALE FOR AT BLIVE AKTIVE 
LOMMEPARKER
På baggrund af en kortlægning af byens blå og 
grønne strukturer (herunder en risikokortlægning) 
og med afsæt i en vurdering af projektets samspil 
med eksisterende projekter, planer og processer, 
udvælges de steder i byen, som har størst potentiale 
for at blive aktive lommeparker. 

Udvælgelsesprocessen vil i vid udstrækning først 
og fremmest være styret af risikovurderingen af 
potentielle oversvømmelsesområder. Her vil både 
kommunen og forsyningsselskabet have interesse i 
at lægge ressourcer først. 

Udover risikovurderingen kan udvælgelsesmetoden 
med fordel tage udgangspunkt i et strategisk greb, 
der tillader, at den samlede rekreative bystruktur 
udbygges over tid og i mindre projekter/indsatser. 
Det er det greb, der også kendes som ”urban 
akupunktur”. Urban akupunktur som metode 
faciliterer en revitalisationsproces, der består af 
mindre interventioner i byen. Interventionerne kan 
ske særskilt både tids- og områdemæssigt. 

Denne måde at udvikle på er at foretrække, da der 
ikke er en overordnet strategi, der skal færdiggøres 
som en samlet enhed. De urbane akupunktur-
punkter udvikles over tid og kan ændre sig efter 
brugernes gældende ønsker. 

På de følgende sider findes et katalog af redskaber, 
som kan inspirere til aktiviteter og indsatser, der kan 
understøtte den strategiske udvikling af en blå-grøn 
og sundhedsfremmende bystruktur.  

Ill. 31: Diagram for urban akupunktur med udgangspunkt i 
Helsinges bystruktur.
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3.2 REDSKABER TIL AKTIVERING AF BYRUMMET 

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

SKAB AKTIVITETER, DER STJÆLER TID
Jo mere tid, der bruges i grønne omgivelser, 
desto sundere føler brugerne sig (Grahn og 
Stigsdotter 2003). Derfor er det vigtigt at skabe 
aktiviteter, der stjæler tid. 

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

SKAB AKTIVITETER, MAN ER FÆLLES OM
I tidligere undersøgelser (Evaluering af 3 
bevægelsesrum af Niras/LOA, 2013) har det 
vist sig, at brugerne af bevægelsesrum i over 
halvdelen af tilfældene kommer der på grund 
af den sociale og sjove del. Det er under hver 
tiende, der kommer i områderne for at komme 
i bedre fysisk form. Derfor er det vigtigt, at der 
skabes plads til aktiviteter, man kan være fælles 
om. 

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

INDDRAG OG SKAB TILBAGEVENDENDE AR-
RANGEMENTER
Hvis rummene skal være naturlige samlingssteder 
for brugerne i nærområdet, er der behov for at 
inddrage brugerne i udviklingen helt fra start 
og frem til driften. Dette kan gøres ved at skabe 
opmærksomhed omkring rummene/ruterne 
ved større arrangementer/traditioner, der kan 
være med til at fremtidssikre stedet gennem 
udviklingen af en stærk fællesskabsfølelse. 

Ill. 32: Brugerne søger sjove 
aktiviteter, man kan være  fælles 
om. 

Ill. 33: Skak er et eksempel på 
en aktivitet, der stjæler tid.

Ill. 34: Tilbagevendende 
arrangementer på 
bestemte steder styrker 
fællesskabsfølelsen og 
tilknytningen til et sted. 
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Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

SKAB EN RAMME FOR DET UPLANLAGTE
Selv om de blå-grønne sundhedfremmende 
rum danner ramme for uplanlagt aktivitet, viser 
erfaringerne, at der er behov for bannerførere, 
som kan starte nye initiativer, følge op på 
praktiske ting og tage ansvar for området. 
Aktiviteterne kan stables på benene af frivillige 
eller repræsentanter fra kommunen. 

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

SKAB PLADS TIL DET SOCIALE
For etablering og udbygning af sociale netværk 
skal det bolignære rekreative område tilbyde 
steder, hvor forskellige former for sociale 
relationer kan knyttes, og der skal være mulighed 
for, at både det spontane og det planlagte møde 
kan ske. For at understøtte et vidtforgrenet 
socialt netværk kan der i den sammenhæng 
sondres mellem væresteder, mødesteder og 
samlingssteder (Jørgensen et al. 2009). 

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

SKAB AKTIVITETER FOR ALLE - SÅ BLIVER 
BRUGERNE LÆNGERE
De blå-grønne sundhedsfremmende rum skal 
være indbydende for en bred målgruppe. De skal 
give mulighed for fysisk aktivitet, socialisering, 
leg, ro og fordybelse. Brugerne bliver længere, 
når det er muligt at skifte tempo eller aktivitet 
på stedet. Især ved legepladser bliver brugerne 
længere, hvis stedet tilbyder noget for hele 
familien.  

Ill. 35: Det uformelle møde opstår 
mellem mennesker, når de 
interagerer med deres omgivelser. 

Ill. 36: Uplanlagte aktiviteter skal 
have frontløbere.

Ill. 37: Vand kan engagere alle i 
leg på en varm sommerdag. 
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3.3 PLANLÆGNINGSMÆSSIGE REDSKABER

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

AKTIVER DET DET BLÅ-GRØNNE SAMMEN 
MED BRUGERNE
I de blå-grønne-sunde byrum skal brugeren 
komme i kontakt med elementerne og fornemme 
dem på egen krop. I aktiveringen af det blå-
grønne er det vigtigt, at der er sammenhæng 
mellem arkitektur og funktionalitet. Det gælder i 
såvel materialevalg som indretning. For at sikre 
dette bør der sættes fokus på borgerinddragelsen 
i udviklingen af projektet.

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

SKAB INDBYDENDE OPHOLDSSTEDER
Udformningen af rekreative områder skal 
motivere til brug (Andersen 2009). Samtidig 
har det en indflydelse på brugen af stedet, 
om stedet ser indbydende ud. Hvis dette er 
tilfældet, er brugerne mere tilbøjelige til at benytte 
stedet. Derfor er det vigtigt, at der afsættes 
økonomi til løbende vedligholdelse for at kunne 
opretholde en attraktiv standard og et forsvarligt 
sikkerhedsniveau for stedet. 

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

NÆRHEDSASPEKTET
De blå-grønne-sunde rum skal ligge tæt på, hvor 
brugerne færdes i deres dagligdag - det vil sige 
tæt på deres bolig, arbejdsplads eller institution. 
Nærhedsaspektet er vigtigt, da der ses en klar 
sammenhæng mellem afstanden til grønne 
områder og hyppigheden af besøg. Jo længere 
afstand, desto færre besøg (Schipperijn 2010). 

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

ÅBN OP OG INVITER IND
Tilgængelighed er et nøglebegreb for brugen af 
de de blå-grønne-sunde rum. Tilgængeligheden 
kan styrkes ved, at rummene har en god 
synlighed. Synlighed inspirerer og inviterer til 
brug.  Ved at skabe synlige porte og indgange 
sættes der fokus på det enkelte sted, og man 
inviteres ind. Samtidig er porten med til at 
iscenesætte stedet. 

Ill. 38: Hvis parken er i 
baghaven, er den lettere at 
besøge.

Ill. 39: Direkte kontakt til vandet 
giver en anden oplevelse og 
indbyder til andre aktivietter. 

Ill. 40: Porten markerer et særligt 
sted og inviterer ind. 

Ill. 41: Et sted, der indbyder til ophold. 
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FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

SKAB SAMMENHÆNG MELLEM BRUGTE 
RUTER OG KENDTE DESTINATIONER
Placer det blå-grønne-sunde rum der, hvor 
mennesker naturligt færdes. Det er nemmere 
at tiltrække brugere til et område, hvis de er 
der i forvejen. Dette tilskynder spontan og 
selvorganiseret brug af de blå-grønne-sunde rum. 

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

DIFFERENTIER RUMMENE
Det er vigtigt både at have plads til 
aktivitetsområder og opholdsarealer. Samtidig 
skal lommeparkerne kunne sætte rammerne for 
både den fysiske præstation, rekreationen og den 
sociale oplevelse. Samtidig med differentieringen 
af funktioner er det vigtigt, at udtrykket af det 
grønne og det blå differentieres. Denne forskel 
mellem udtryk giver også forskellige stemninger 
for de mennesker, der besøger stederne. 

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

BLAND FUNKTIONER OG FÅ MERVÆRDI
For at løse klimaudfordringerne skal vi til at 
tænke i dobbeltfunktioner og udvikle byrum, som 
både kan håndtere regnvand og fungere som 
rekreative sundhedsfremmende områder. Ved på 
den måde at lægge det tekniske anlæg sammen 
med bylivsfunktioner bruger vi det samme areal 
to gange. Denne tænkning er essentiel, når vi 
arbejder i de tætte byer. 

FYSISK

Nærhed

Skab indbydende opholdsteder Marker stedet - inviter ind Bland funktionerne

Bland det blå og det grønne Forbind områder Differentiering af karak-
teren i det grønne

Differentiering af karak-
teren i det blå

Skab sammenhæng mellem 
områder

Belysning der sikrer brug 
hele døgnet

Aktiver det blå/grønne Åben op

VELKOMMEN

A

B

C
D

E

BELYSNING SKABER TRYGHED OG AKTIVITET 
HELE DØGNET
De blå-grønne-sunde rum skal signalere tryghed. 
Stederne skal appellere til børn, og derfor er 
tryghed afgørende. Tilstedeværelsen af andre 
mennesker og tilstrækkelig lys er afgørende for, 
om stedet bliver brugt i ydertimerne. 

Ill. 42: Undersiden af en vejbro er 
blevet til et aktivitetslandskab.

Ill. 43: Pladsens belægning 
griber fat i byens rum og inviterer 
ind. 

Ill. 44: Den rigtige belysning kan 
give steder en særlig stemning 
og identitet.

Ill. 45: Differentiering af 
beplantningen skaber 
biodiversitet og oplevelser.



26      

3.4 KOMMUNIKATIONSREDSKABER

Inviter ind

Kortlæg og kommuniker 
muligheder

Introducer digitale lag der 
opfordrer til aktivitet

Synlighed Genkendelig skiltestrategi Skab attraktioner - attrak-
tive steder bruges!

Brug de sociale og digitale 
medier

Nudging - skub kærligt til 
folk

KOMMUNIKATION

f
GØR STEDERNE SYNLIGE
For at steder skal bruges, bør de være synlige 
for alle. Hvis man ikke er opmærksom på de små 
perler, der ligger lige rundt om hjørnet, besøges 
de ikke. Inviter og inspirer folk med synlighed 
til aktivitetsområdet. Brugerne inspireres af 
hinanden, og synlighed til aktivitetsområdet har 
vist sig at være motiverende i forhold til at trække 
flere brugere ind til aktivitet eller ophold i det blå-
grønne-sunde rum. 

Inviter ind

Kortlæg og kommuniker 
muligheder

Introducer digitale lag der 
opfordrer til aktivitet

Synlighed Genkendelig skiltestrategi Skab attraktioner - attrak-
tive steder bruges!

Brug de sociale og digitale 
medier

Nudging - skub kærligt til 
folk

KOMMUNIKATION

f
SKAB ATTRAKTIONER
Ved at skabe attraktioner bliver stederne til noget 
særligt, og det skaber et ønske hos brugeren om 
at besøge stederne igen. Dette kan gøres ved 
at placere særlige funktioner i rummene, som 
ikke findes andre steder i byen eller ved at lave 
særlige elementer, som tiltrækker folk.

Inviter ind

Kortlæg og kommuniker 
muligheder

Introducer digitale lag der 
opfordrer til aktivitet

Synlighed Genkendelig skiltestrategi Skab attraktioner - attrak-
tive steder bruges!

Brug de sociale og digitale 
medier

Nudging - skub kærligt til 
folk

KOMMUNIKATION

f
GENKENDELIGHED
Skab en genkendelighed i måden, der inviteres 
ind i områderne. Genkendelighed giver synlighed, 
og det hjælper især, hvis stedet ligger gemt i 
bybilledet. 

Ill. 46. Markering af sted i byen 
med en farve.

Ill. 47: Margueritrutens 
genkendelige skilte inviterer folk 
ind på ruten. 

Ill. 48: Skulptur, der fungerer 
som en attraktion for et område. 
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Inviter ind

Kortlæg og kommuniker 
muligheder

Introducer digitale lag der 
opfordrer til aktivitet

Synlighed Genkendelig skiltestrategi Skab attraktioner - attrak-
tive steder bruges!

Brug de sociale og digitale 
medier

Nudging - skub kærligt til 
folk

KOMMUNIKATION

f

INTRODUCER DIGITALE LAG
Tilgængelighed er vigtig, og derfor må det ikke 
være et krav til de selvorganiserede og ikke-
planlagte aktiviteter, at de skal forberedes. Et 
godt værktøj, der understøtter tilgængelighed, er 
brug af QR koder og NFC tags, som kan bruges 
som igangsætter. Med en smartphone har man et 
redskab, der hurtigt kan aktivere QR koder, som 
opfordrer til bevægelse.

Inviter ind

Kortlæg og kommuniker 
muligheder

Introducer digitale lag der 
opfordrer til aktivitet

Synlighed Genkendelig skiltestrategi Skab attraktioner - attrak-
tive steder bruges!

Brug de sociale og digitale 
medier

Nudging - skub kærligt til 
folk

KOMMUNIKATION

f

KORTLÆG OG KOMMUNIKER MULIGHEDER
Jo længere afstand til området, desto færre 
besøg. Fokus i udviklingen af bevægelsesruter 
for bløde trafikanter tager udgangspunkt i en 
placering, hvor borgerne færdes naturligt i 
dagligdagen (fx vejen til skolen, idrætshallen, 
bymidten mv). Afstanden til de blå-grønne- 
sunde rum må således ikke være en barriere. 
For at kommunikere områderne kan der laves et 
turistkort til beboerne, der hjælper dem med at 
genopdage deres by.

Skab aktiviteter man er 
fælles om

Tilpas aktiviteter i samme 
område til forskellige mål-
grupper - derved bliver alle i 
længere tid

Skab sociale rutiner og 
kulturelle ritualer

Lav steder der stjæler tid Skab tilbagevendende 
events - på stederne

AKTIVITET

Opfordre til aktivitet og 
spontanitet

Skab uformelle mødesteder Digitale poster der 
opfordrer til aktivitet

MARTS

HEJ

INSPIRER TIL AKTIVITET - SKUB KÆRLIGT TIL 
FOLK
Teknikken hedder ”nudging”, og det handler om 
at give brugerne ”kærlige puf”, så de opfordres til 
aktivitet. Man kan kun komme til et vist punkt med 
fysiske tiltag - det sidste skridt skal man selv tage. 
Det er her, man kan få behov for et kærligt skub. 
Disse små skub er med til at højne sundheden, 
selvom det kun er små initiativer, der sættes 
igang.  

Ill. 49: QR kode placeret i 
naturen. 

Ill. 50: Skilt og område, der 
opfordrer folk i byens rum til at 
hoppe.

Ill. 51: Kort, der sætter fokus på 
de blå-grønne-sunde rum i byen.

Ill. 52 (næste side): Billede af fælles areal ved Lærkeparken, 
Helsinge.



CASE: UDVIKLING AF EN SUND-
HEDSFREMMENDE BLÅ-GRØN 
BYSTRUKTUR I HELSINGE

4





30      

KORT OM HELSINGE
Helsinge er en stationsby i Nordsjælland med knap 
8.000 indbyggere. Byen er meget karakteristisk for 
en by af sin størrelse med gågade, gadekær, kirke, 
gymnasium, to skoler og en aktiv sportshal. Der er 
erhvervsområder i Helsinge, men byen er først og 
fremmest en boligby og har større villaområder med 
traditionelle parcelhuse fra 1960 og frem. 

Helsinge ligger i Hovedstadsregionen og er ikke 
ramt af de udfordringer, tilsvarende størrelse 
byer kan have, hvis de ligger længere væk fra 
vækstregioner. Byen har ikke haft en væsentlig 
udvikling i boligudbuddet eller i erhvervslivet de 
senere år, men har dog haft et stabilt udvalg af 
services og funktioner og også et stabilt antal 
indbyggere 

Udviklingspotentialet i en by som Helsinge er 
først og fremmest af kvalitativ karakter. Der er 
byudviklingsområder og også mulighed for 
fortætning, men muligheden er større end behovet. 
Forskønnelse og modernisering af eksisterende 
anlæg er nogle af de tiltag, der løbende kan være 
med til at ændre og opdatere byen. Mange af de 
tiltag, der sker i byen, sker derfor også som del af 
den løbende drift af byens anlæg - altså i højere 
grad gennem de driftsmidler, der er afsat, end 
gennem midler til egentlige udviklingsprojekter. 

KORTLÆGNING
Infrastruktur: Helsinge afgrænses af omfartsveje 
mod nord og mod sydvest, og bystrukturen ligger 
som en boomerang-form omkring Høbjerg Hegn, 
en skov, helt tæt på Helsinge centrum. Byen er 
udbygget med boligområder, primært parcelhuse, 
ud fra de fire ”landsbygader” - Østergade, 
Vestergade, Kirkegade og Frederiksborgvej. Byens 
udviklingsområder er udlagt på den nordlige side af 
omfartsvejen. Helsinge har en meget godt tilrettelagt 
infrastruktur for biltrafik, parkering og transport. 
Bymidten er karakteriseret ved et ringgade-princip, 
hvor der er adgang til parkeringspladser uanset fra 
hvilken retning, man kommer.

Stier: En gennemgående regional cykelsti forbinder 
det syd-vestlige hjørne af Høbjerg Hegn med 
bymidten og skolekvarteret samt videre nord for 
byen mod kysten. Der er udviklingspotentiale i 

4.1 KORTLÆGNING

tværgående cykelforbindelser, der kobler de øvrige 
boligkvarterer på den regionale sti og dermed til de 
rekreative områder. Stier for bløde trafikanter ligger 
fortrinsvis i tilknytning til byens boligområder, men 
mange af disse fremstår dog meget opbrudte og 
uden kobling mellem boligkvarterer og bymidte, 
byfunktioner og nære grønne områder.

Grøn og blå struktur: Helsinge har den fordel at ligge 
tæt ved naturen. Både den bynære natur i Høbjerg 
hegn og Valby hegn og nærheden til kysten giver 
i princippet gode muligheder for naturoplevelser i 
borgernes hverdag. Dog kan adgangen til bynære 
landskaber og den rekreative kvalitet af de grønne 
områder i byen trænge til et løft både for cyklister og 
gående.

Samlingssteder: Byen har kun få samlingssteder, 
mange bymæssige mellemrum, og byens rum er - 
på linje med mange tilsvarende typer mindre byer 
- ikke indrettet, så de inviterer borgerne til at bruge 
deres by aktivt. De mange mellemrum er mange 
steder grønne og har lavninger med vand, men står 
uartikulerede - uden kobling på stierne eller med 
funktioner eller rekreative oplevelser. Et eksempel 
er Ammendrup Å, der er nedgravet, og som derfor 
ikke kan hverken ses eller høres i byen. Der er flere 
steder i både boligområder og erhvervsområder 
problemer med oversvømmelse ved skybrud. 

Den samlede kortlægning af byen viser et netværk 
af grønne og blå områder. Med udgangspunkt i en 
målsætning om at fremme nærrekreative tiltag, er 
det dog tydeligt, at især et større boligområde ikke 
har samme adgang til grønne områder, som den 
øvrige by. Det kan derfor være oplagt at arbejde for 
at fremme tiltag i netop dette område. 

Ill. 53: Kortlægning af Helsinges blå-grønne og grå bystruktur. 
Ill. 54: Risikokortlægning af Helsinge, som giver overblik over 
områder, hvor der kan forventes at samles vand på overfladen ved 
kraftige regnskyl.
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 60 - 75 mm
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90 - 105 mm
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120 - 135 mm
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Over 150 mm

Signaturforklaring
Antal mm regn over tid

Regional cykelsti

Regional cykelsti

Ammendrupstien

Høbjerg Hegn
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Valby Hegn

Kirkegården
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agerlandskab
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Boagervej

Å, åben
Å, nedgravet
Gadekær, urban kant
Sø
Regnvandsbassin,
åbent
Regnvandsbassin, 
lukket

Signaturforklaring

Stiforbindelse
Regional cykelsti
Fordelingsvej
Gennemfartsvej
Omfartsvej

Skov
Høj beplanting
Grønt område
Idrætsbaner
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4.2 VISION OG STRATEGI

VISION
Der er i forbindelse med en tværfaglig workshop 
med deltagere fra Gribvand og forskellige 
forvaltninger i Gribskov Kommune udviklet følgende 
forslag til en vision for en sundhedsfremmende blå-
grøn bystruktur i Helsinge.

Lommeparkbyen er visionen om en by med en stærk 
og sammenhængende rekreativ bystruktur. 

Lommeparkbyen tilbyder forskellige funktioner og 
aktiviteter, som gør det let at være aktiv, uanset om 
man er ung eller ældre, om man har travlt eller god 
tid, om man er medlem af en sportsklub, en forening 
eller ej. 

Lommeparkbyen gør det let for forskellige 
borgergrupper at bevæge sig rundt i byen og ud til 
de bynære naturområder. Her foldes fællesskabet 
ud i åbne byrum og i små grønne lommer, og på den 
måde giver lommeparkbyen en anden oplevelse af 

fællesskab end havebyen. Her giver byrummet rig 
mulighed for uformelle møder med dem, man kender 
– og dem, der ikke er som en selv. 

Lommeparkbyen består af et net af integrerede blå 
og grønne byrum, som er blevet til skridt for skridt 
og over en årrække i mindre projekter realiseret i 
tværgående samarbejder.    

STRATEGI
På den modstående side beskrives skridt for skridt 
en strategi/fremgangsmåde for udvikling af en ny, 
styrket rekreativ bystruktur udbygget over tid og 
baseret på en række sundhedsfremmende blå-
grønne byrum forbundet af et sammenhængende 
netværk af stier (se illustration 56-63).

 

Ill. 55: Kortlægning af Helsinge og byens forbindelser til 
omkringliggende byer, skove og rekreative områder. 
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Signaturforklaring
Antal mm regn over tid

1. Den grønne struktur og 
kvaliteten af de grønne byrum 
kortlægges og beskrives.

2. De blå strukturer kortlægges 
og beskrives. De blå strukturer 
overlapper ofte med de 
grønne.

3. Risikokortet anvendes 
til at udpege steder, der i 
fremtiden bliver udsat for 
oversvømmelser.

+ +

4. Evt. tidligere planer revurderes. 
Her ses planen for den grønne 
centerring (her angivet som 
en rød ring) som er foreslået i 
helhedsplan for Helsinge

5. Eksisterende stier 
kortlægges, og manglende 
koblinger melllem 
stiforbindelserne identificeres.

6. Kortlægningen skaber 
grundlag for en ny strategi 
for etablering af koblinger 
og fremtidige forbindelser. 

7. Ved hjælp af urban akupunktur 
udvælges steder, hvor der kan 
udvikles lokale blå-grønne-sunde 
hverdagsrum. 

8. Over tid er resultatet en ny, 
styrket rekreativ bystruktur baseret 
på blå-grønne-sunde hverdagsrum 
forbundet af et netværk af stier.  

Ill. 56-63: Strategi for 
udvikling af en styrket 
rekreativ bystruktur, 
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4.3 SAMARBEJDE

EN TÆNKT CASE SOM GRUNDLAG FOR BRUG 
AF EN NY STRATEGI 
Lommeparkbyen er i første omgang en tænkt 
case og repræsenterer en lang række mulige 
indsatsområder. Der arbejdes overordnet med et 
strategisk greb om urban akupunktur, hvor konkrete 
afgrænsede projekter kan realiseres individuelt. 
Tilgangen er forskellig fra en tidligere vision om 
at realisere et egentligt ringforløb gennem byen. 
Ved i stedet at arbejde med akupunkturnedslag 
formuleres de enkelte delprojekter ud fra den 
kontekst, området indgår i, og samarbejde og 
inddragelse sker i forbindelse med det konkrete 
delprojekt. 

EN VISION, SOM SKAL REALISERES I 
FÆLLESSKAB, SKRIDT FOR SKRIDT OG OVER TID
Lommeparkbyen er en overordnet vision, der 
kan realiseres over tid gennem mindre skridt 
formaliseret gennem tværgående samarbejder. 
Visionen skal virke inviterende til samarbejde, og 
det skal være muligt for borgere og byens aktører 
i øvrigt at byde ind med gode ideer og ønsker om 
samarbejde. Kommunens rolle er i første omgang 
faciliterende, men kan også tænke tiltag ind i deres 
faste driftbudgetter og lade visionen udkrystalliseres 
gennem de enkelte fagområder.

TVÆRFAGLIG WORKSHOP MED FOKUS PÅ 
POTENTIALER OG UDFORDRINGER 
For at konkretisere muligheden for at udvælge 
nedslagspunkter i Helsinge blev der i 
forsøgsprojektets sidste fase afholdt en tværfaglig 
workshop med relevante fagområder i kommunen 
og forsyningsselskabet. Til workshoppen deltog 
deltagere fra fagområderne byplanlægning, vand, 
sundhed, fritid, kultur, natur og trafiksikkerhed. 
På workshoppen blev handlerummet for tiltag 
kortlagt, herunder hvilke snitflader der i dag er til 
andre projekter og hvilke potentialer, der er for at 
lave samarbejdsprojekter på tværs af de enkelte 
fagområder. 

Konklusionen var blandt andet, at der er et stort 
potentiale for fælles indsatsområder, og at en 
overordnet fastsat målsætning kan være styrende 
for, at der kan tænkes tiltag for lommeparker ind 
i opgaveløsningen for de enkelte fagområder. 
Konkrete indsatsområder er at skabe øget 

samarbejde mellem vejafdeling og fritidsområdet, 
at højne naturkvaliteten i forbindelse med drift af 
kommunens arealer, at give borgere ejerskab til 
ubebyggede områder og deraf forpligtelse til at 
vedligeholde dem. Generelt blev der lagt meget 
vægt på, at forventningsafstemning, rollefordeling 
og kommunikation er vigtige parametre i alle 
indsatsområder. 

Mange tiltag kan kræve ekstra finansiering, og en 
mulighed for at skaffe denne er ved at ansøge om 
fondsmidler. For at fondsmidler skal kunne sikre 
realisering af projektet, er det dog nødvendigt, 
at den supplerende finansiering kan tilpasses 
projektets formål, så det hænger sammen med 
kommunens øvrige politiker og strategier. En alt for 
ad hoc præget projekttilgang i henhold til, hvad der 
på tilfældige tidspunkter uddeles midler til, er en 
for skrøbelig og usikker tilgang i forhold til at sikre 
projektets succes. Til gengæld kan en stærkere 
koordinering og formaliseret tværfaglig snitflade 
være en oplagt måde at kunne indfange konkrete 
projektideer. 
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4.4 ANBEFALINGER

For at fange mulige tiltag og koordinere tiltag på 
tværs af kommunale fagområder er det nødvendigt 
med en formel kommunal organisering, der kan 
fange og udbygge de nødvendige samarbejder. 

Et formaliseret samarbejde er nødvendigt for at 
sikre god sammenhæng med kommunens øvrige 
politikker og strategier. Og en kobling til kommunens 
øvrige arbejde er afgørende for, hvorvidt visionen 
kan realiseres løbende i små skridt. 

Lommeparkbyen er som en overordnet vision 
et billede på det endelige og ideelle projekt. I 
forbindelse med realisering af lommeparker i mindre 
provinsbyer er det dog vigtigt at være opmærksom 
på målgrupper for de enkelte tiltag og at integrere 
stor grad af inddragelse i de enkelte delprojekter. 
Lommeparkerne vil i mange tilfælde være nye 
fællesområder i byen, men fællesområder, der ikke 
er indrettet til at tilgodese det reelle behov, bliver 
ikke nødvendigvis brugt og tomme fællesområder er 
meget lidt indbydende.

I en by som Helsinge, hvor der er større 
boligområder, og hvor byens primære funktioner er 
boligby, kan lommeparkstrukturen være med til at 
ændre byens nuværende meget homogene udtryk. 
Boligområderne er traditionelt områder af privat 
karakter, hvor der er potentiale for at fremme det 
fælles byrum. Det er vigtigt for en bys kvalitet, at der 
er gode muligheder for at møde andre mennesker 
og at møde personer, der er forskellige fra en selv. 
Dette kan lommeparkbyen (også) være med til at 
understøtte.

Ill. 64 (næste side): Regnvandsbassin Lærkeparken, Helsinge.
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CASE: FRA TEKNISK ANLÆG 
TIL REKREATIVT OMRÅDE  
- LÆRKEPARKEN I HELSINGE 

5
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5.1 KORTLÆGNING 

Regional cykelsti

Regional cykelsti

Ammendrupstien

Stiforbindelse
Regional cykelsti
Fordelingsvej
Gennemfartsvej
Omfartsvej

Signaturforklaring

Skov
Høj beplanting
Grønt område
Idrætsbaner

Signaturforklaring

Høbjerg Hegn

Idrætsanlæg

Byholmsområdet
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Valby Hegn

Kirkegården

Mølledams-
området

agerlandskab

agerlandskab

Spildevandsbassin
Nørretoftevej

Spildevandsbassin
Lærkevej

Regnvandsbassin
Boagervej

KORT OM OMRÅDET
Som projektcase har der været arbejdet med et 
regnvandsbassin ved Lærkevej i Helsinge. Bassinet 
ligger i et boligområde og er indhegnet, da der tidli-
gere kunne være forekomster af spildevand i forbin-
delse med overløb. Forsyningsselskabet Gribvand 
har i forbindelse med omlægning af rørledninger 
planer om at nedtage hegnet, da bassinet nu kun vil 
indeholde regnvand. Derudover er der planer om at 
ændre selve bassinet, og området er i den forbin-
delse brugt som case for, hvordan et sådant område 
oplagt kan indrettes. 

KORTLÆGNING
I dag er det grønne område bag Lærkevej et 
utilgængeligt, indhegnet, teknisk regnvandsbassin. 
Som teknisk bassin i et villaområde er indhegningen 
og adgangsvejene til området af en karakter, der 
virker meget afgrænsende og lukket. 

Området fremstår som en form for bagside af det 
øvrige område. Syd for bassinet har områdets 
grundejerforening et fællesområde, der dog 
fremstår vådt og nedslidt. Der er til området fem 
forskellige adgangsveje, der ikke virker inviterende 
eller signalerer, at der er adgang til et område af 
interesse, hvis man går derind.

Ill. 65: Regnvandsbassinet ved Lærkevej ligger i den vestlige del af Helsinge. Området ligger ikke i nærheden af større 
sammenhængende grønne områder, som det er tilfældet i den østlige del af byen.  
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Ill. 66: Det eksisterende regnvandsbassin ligger i parcelhusenes 
baghaver. Området er i dag indhegnet og fungerer som en ubrugt 
lomme i byen. 

Ill. 67: Området syd for regnvandsbassinet ligger hen som et 
ubrugt rekreativt areal.

Ill. 68: Risikokort for bassinet på Lærkevej (fra Gribskov Kommunes 
klimatilpasningsplan). Som det kan ses på kortet, vil området blive 
meget belastet ved større nedbørsmængder.

Ill. 69: Den faste del af regnvandsbassinet.

 
Regnvandsbassinet består i dag af en fast del med 
bund i beton mod nord og en grøn del, som kun 
oversvømmes lejlighedsvis i dag. 

På de nye kortlægninger, der er udført i forbindelse 
med udarbejdelse af klimatilpasningsplanen, kan det 
ses, at området i fremtiden ikke længere kan optage 
det øgede pres, der kommer fra større regnskyl. 
Dette problem skal løses, og forsyningen er allerede 
i gang med et projekt for løsning af problemet, hvor 
kapaciteten i området bliver større. 
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5.2 STRATEGI OG REDSKABER

STRATEGI: EN SAMLET PLAN FOR OMRÅDET 
Med separering af spildevand og regnvand 
åbnes muligheden for at se hele området som en 
sammenhængende blå-grøn struktur og derved 
skabe en tilgængelig og åben park, som både 
beboerne og andre i byen kan benytte, og hvor der 
er oplevelser og aktiviteter for unge som ældre.

KOMMUNIKATIONSREDSKABER
Stedet bliver synliggjort for enden af stierne ved 
at opsætte gyngeporte - et element, der fungerer 
både som invitation, men også som et element der 
opfordrer til aktivitet. Gyngeporten bør udformes, 
så den markerer sig i landskabet og kan ses fra 
villavejen. Her kunne man arbejde med at give 
den en klar farve, der lyser op i området. Langs 
regnvandsbassinet opsættes der mindre skilte, 
der fortæller om bassinets funktion samt planterne 
omkring bassinet. Ved motionstrappen opsættes 
mindre skilte, der opfordrer til aktiviteter - også for 
de voksne.

AKTIVITETSREDSKABER
Lommeparken på Lærkevej bliver en blanding af 
rolige steder, som fx. soltrappen, hvor der indbydes 
til ophold og mere aktivitetsprægede områder ved 
motionstrappen, kælkebakken og trædestenene. I 
bunden af parken er trædesten i beton. Sommetider 
kan man hoppe fra sted til sted og sommetider 
er nogle af stenene oversvømmede. Elementer, 
der placeres i oversvømmelseszonen, udføres i 
materialer, der kan tåle at blive oversvømmet. Ved  
alle områderne udnyttes terrænet for at give nye 
rekreative oplevelser. De differentierede funktioner 
medfører, at området kan anvendes af alle.

PLANLÆGNING
Der skabes interessante grønne rum ved at tilføje ny 
beplantning af de stejle brinker. Her anvendes der el 
og pil samt græsser og stauder, der kan tåle både 
oversvømmelse og tørke. I udviklingen af områdets 
elementer tages højde for, at området både skal 
kunne bruges, når vandet står højt og lavt. De to 
sider af regnvandsbassinet forbindes for både at 
skabe en smutvej hen over området, men også for 
at brugerne kan opleve stedet fra flere perspektiver. 
I forslaget indarbejdes stemningsmæssig og 
funktionel belysning, der inviterer ind i området på 
alle tider af døgnet.  

Utilgængeligt 
teknisk anlæg

Vådt, nedslidt 
fællesareal

Ill. 70: Utilgængeligt og inaktivt 
område. 

Området i dag

Sammenhængende 
aktivt og tilgængelig 
grønt område

Ill. 71: En stor park!

Potentielt  område i fremtiden

Ill. 72: Eksempel på en motionstrappe, der iscenesætter 
skråningen og indbyder til en sjov og alternativ vej op.  

Ill. 73: Store gynger, som i Mauer Park Berlin, kunne fungere som 
en indgangsport til området. 

Modsatte side, ill. 74: Lærkeparken 1:400.
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Ill. 78: Vand tiltrækker børn. Ved at skabe let adgang til vandet 
skabes der nye muligheder for at lege og udfolde sig i området. 

Ill. 80: Siddekanter langs vandet er med til at skabe steder, man 
kan opholde sig i tilknytning til vådområdet.

Ill. 76: Robiniestolper, der indbyder til leg.

Ill. 75: Ved at forbinde området på tværs af vandet skabes 
smutveje i dagligdagen. Desuden skabes et andet perspektiv på 
det, man bevæger sig hen over.

Ill. 77: Broer kan udformes på mange måder og give steder en 
særlig identitet. 

Ill. 79: Vandspejlet skaber et roligt sted i anlægget.
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SAMARBEJDE
Skitseforslaget for, hvordan området kan indrettes 
som et rekreativt grønt område, er udarbejdet 
gennem løbende dialog mellem kommune, 
rådgiver og forsyningsselskab. Caseprojektet har 
fulgt forsyningsselskabets tidsplan for ændring af 
anlægget, hvilket har været på et indledende stadie, 
hvor der er udarbejdet et skitseforslag for indretning 
af området. 

Da bassinet grænser op til et fællesareal for 
områdets grundejerforening, er det oplagt at 
sammentænke indretningen af fællesområdet med 
indretning af det område, bassinet ligger på. 
Der har tidligere været dialog med naboerne i 
området om, hvilke tiltag de kunne foreslå, der 
kunne ske på stedet. Disse ideer er indarbejdet i 
projektforlaget. 

FINANSIERING
Forsyningsselskabet planlægger sit projekt inden 
for en fast økonomisk ramme, hvor der blandt andet 
er krav om, at anlægget skal være driftsmæssigt 
optimeret og udført til lavest mulige omkostninger. 
I skitseringen af et anlæg er der derfor taget 
udgangspunkt i hvilke tiltag, der kan ligge inden 
for det almindelige driftsbudget og hvilke tiltag, der 
kræver supplerende finansiering. 

Af de tiltag, der kan have mulighed for at ligge 
inden for det almindelige anlægs- og driftbudget, 
er selve udformningen af bassinet, valg af hæk eller 
anden afgrænsning af området, adgangsforhold og 
muligheden for at gå gennem arealet. Tiltag, der 
ikke kan indeholdes i forsyningsselskabets budget 
må finansieres på anden måde, eksempelvis af 
kommunen. Nogle tiltag kan være af interesse for 
områdets grundejerforening, der derved kan have 
interesse i at bidrage med supplerende finasiering, 
og derudover kan der ansøges om midler fra puljer 
eller fonde. 

Der har i forbindelse med casestudiet ikke været 
yderligere dialog med naboer og grundejerforening, 
da skitseprojektet kunne udarbejdes ud fra de ideer, 
der allerede forelå. I forbindelse med nærmere 
konkretisering af det egentlige anlægsprojekt 
er inddragelsen og samarbejde med områdets 
grundejerforening og naboer imidlertid et vigtigt  
næste skridt.

ANBEFALINGER
I et projekt som Lærkeparken er en 
af hovedudfordringerne gensidig 
forventningsafstemning. Dels i forhold til 
forsyningsselskabet, der skal kunne afstemme 
deres tidsplan med kommunens planer for området. 
Det er et tværfagligt projekt, hvor administrativt 
personale fra blandt andet kommunens plan-, 
vej- og vandafdeling skal ind over projektet, og 
det er vigtigt, at kommunens myndighedsarbejde 
ikke forsinker forsyningsselskabets anlægsprojekt 
væsentligt.

I forbindelse med den indledende dialog med 
naboer om, hvilke tiltag de kunne forestille sig 
kunne ske, har det også været vigtigt at kunne 
afgive klare rammer for, hvad de vil kunne forvente, 
der kommer til at ske og hvornår. Da projektet i 
kommunen også har været på et indledende stadie, 
hvor der på baggrund af foreslåede ideer skulle 
ansøges om eksterne projektmidler for realisering 
af anlægget, har det ikke været muligt at give klare 
svar på alle spørgsmål. Dette kan være med til at 
skabe frustration og mistillid, hvilket er et dårligt 
udgangspunkt for det videre projekt. 

For en lommepark som Lærkeparken, der ligger 
i et villaområde, er det også nødvendigt at 
afklare, hvem målgruppen er. Lærkeparken har 
en størrelse, der gør den anvendelig for mange, 
herunder også dagplejemødre og børnehaver. Hvis 
området indrettes, så det hænger sammen med 
grundejerforeningens fællesareal, vil aktiviteter dog 
være på grundejerforeningens private ejendom, 
og der er risiko for, at der kan opstå konflikter i den 
forbindelse. Ved at gøre området til en lommepark 
vil der også blive mere aktivitet, end der tidligere 
har været, hvor området udelukkende var et teknisk 
bassin. Og selv om områdets fremtræden vil være 
langt mere præsentabel og attraktiv, kan naboer 
være generet af at have nye typer af aktiviteter så 
tæt på deres egen ejendom. Valg af afskærmning, 
hæk og en løbende forventningsafstemning med 
områdets beboere er derfor væsentlig for, at tiltaget 
bliver en succes. 

5.3 SAMARBEJDE, FINANSIERING OG ERFARINGER
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HER KAN DU HENTE MERE VIDEN

VIDEN OM KLIMATILPASNING OG LAR
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har udgivet 
en eksempelsamling på LAR-projekter, ”Regnvand 
i byen – 9 europæiske LAR projekter”, som kan 
downloades på www.mbbl.dk.
 
Teknologisk Institut har, som et projekt 
under partnerskabet Vand i Byer, oprettet 
www.laridanmark.dk, hvor der findes flere 
projekteksempler samt metoder og vejledninger, 
LAR-informationsmateriale og information om 
planlægning, lovgivning og tilladelser. 

På www.klimatilpasning.dk, som er en portal der 
udvikles af Naturstyrelsen sammen med en række 
ministerier, styrelser og organisationer, findes viden 
om klimaændringer og klimatilpasning. Her findes 
også henvisninger til undersøgelser af muligheder 
og udfordringer ved etablering af rekreative 
klimatilpasningsprojekter, når kommuner og 
forsyningsselskaber skal samarbejde.

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner 
og forsyningsselskaber er behandlet i en række 
undersøgelser - herunder i to specialer fra hhv. 
Københavns Universitet og Aalborg Universitet: 

http://www.klimatilpasning.dk/media/780882/
SPECIALE%20-%20Charlotte%20Amalie%20
Malling.pdf

http://projekter.aau.dk/projekter/files/77296555/
WWB_Thesis_merged.pdf 

Herudover kan der hentes god inspiration fra 
realiserede klimatilpasningsprojekter og gode råd 
om bl.a. samarbejde på VANDPLUS-projektets 
website www.vandplus.dk (se fx en nyttig 
erfaringsopsamling her: http://www.klimatilpasning.
dk/media/745409/Sammen%20om%20vandet.pdf). 

På www.bæredygtigebyer.dk findes viden og 
gode caseeksempler om klimatilpasning og 
sundhedsfremme i byer. 

Viden om regler for spildevandselskabers 
medfinansiering af kommunale og private projekter 
verørende tag- og overfladevand findes på www.
naturstyrelsen.dk og på www.danva.dk.  

VIDEN OM BEVÆGELSESBYRUM
Forebyggelseskommissionen (2009): Vi kan leve 
længere og sundere - Forebyggelseskommissionens 
anbefalinger til en styrket, forebyggende indsats.

Gehl & Andersen (2003): Fremtidens bedre byrum 
- visioner og drømme. Udgivet af Bedre Byrum - 
Fonden Realdania.

Hausenberg ApS (2011): Midlertidige Byrum på 
Carlsberg. Udgivet af Carlsberg Ejendomme, 
Realdania, Lokale- og Anlægsfonden og Køben-
havns Kommune.

Hausenberg ApS (2010): Evaluering af PLUG 
N PLAY - En midlertidig og multifunktionel 
bylivsgenerator i Ørestad Syd. Udgivet af Udviklings-
selskabet By & Havn I/S.

Indenrigs- og Socialministeriet (2009): Mere 
bevægelse i byens rum - Et idékatalog om 
byfornyelse og moderne legegader. Udgivet af 
Indenrigs- og Socialministeriet.

Lokale- og Anlægsfonden & SLA 
Landskabsarkitekter (2004): Idrættens fornemmelse 
for byrum. Udgivet af Lokale- og Anlægsfondens 
Skriftrække.

Lokale- og Anlægsfonden & Benny Schytte (2004): 
En idrætslegeplads skal ligge i vejen! Udgivet af 
Lokale- og Anlægsfondens Skriftrække.

Bascon og Aalborg Kommune (2011): 
Vedkommende byrum - Om brugere, 
byrumspræferencer og byfornyelse. Udgivet af 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Nielsen & Thorkenholdt (2011): Byens 
Bevægelsesrum - Et studie af by-rums evner til at 
fremme fysisk aktivitet og møde mellem mennesker. 
Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Peter Holst Arkitektur & Landskab (2011): Playspots. 
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