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1. Evaluering af Bedre Byrums kampagne
 Byernes kulturelle vending og debatten om byens rum
De seneste 20 år er der foretaget omfattende investeringer i 
kulturbyggerier og byrum i de danske kommuner. Tendensen er 
ikke kun dansk, men et globalt fænomen, og den omtales ofte 
som ”den kulturelle vending” indenfor bypolitikken. Invester-
ingerne er sket ud fra forventningen om, at kunst og kulturpro-
grammer, men også arkitektur og byrum af høj kvalitet skaber 
bedre byer -  byer, der er gode at leve i, byer, der er interes-
sante at besøge og byer, der ud fra en økonomisk betragtning 
er værd at investere i. (Marling, Kiib & Jensen, 2009).

I debatten er det blevet fremført, at de danske byer i perioden 
undergår en transformation ’fra industribyer til videns - og 
oplevelsesbyer, og at denne transformation udfordrer frem-
tidens arkitektur og byrum. Byrumsdebatten i 90’erne havde 
fokus på at skabe gode og smukke byrum til ophold. I den 
forbindelse blev der investeret betydelige beløb i forskønnelse. 
Der blev arbejdet med smukke og slidstærke materialer, med 
vand, lys og beplantning samt fornuftigt placerede opholdsare-
aler. Overalt i de danske byer har denne politik materialiseret 
sig i en opgradering af bymidternes pladser, hvor man fjernede 
bilparkering og skabte plads til ophold og caféliv. 

I slutningen af 90’erne opstod imidlertid behovet for at sætte 
fokus på byrummenes rolle som steder for krop og bevægelse, 
for oplevelse, og for social og kulturel udveksling mellem 
mennesker med forskellig baggrund og livsstile. Interessen 
udvidede sig fra bymidten til forstaden, til upåagtede arealer, 
mellemrum og overgange. Der blev peget på at byrummene 
skulle have forskellige programmer og spille en aktiv og 
bredere rolle – ikke blot i relation til bylivets rekreative sider, 
men også i forhold til hverdagslivet og  foreningslivet.

I 2002 satte Realdania sig for at styrke denne udvikling med 
deres kampagne ’Fremtidens Bedre Byrum’, der satte fokus på 

en ny praksis for programmering og udformning af byens rum. 
Kampagnen løb fra 2002 – 2010, og har omfattet konferencer 
og publikationer, støtte til udvikling af 23 udvalgte projekter 
samt støtte til realiseringen af 4 projekter.

Evalueringsopgavens opdrag og formål  ifølge Realdania 
Realdania har ønsket en evaluering af den gennemførte 
kampagne vedr. Bedre Byrum. Realdanias intentioner var at 
sætte fokus på kvaliteten og potentialet i de danske byrum og 
gennem kampagnen at få udviklet en ny praksis for program-
mering og udformning af byens rum.

Hensigten med evalueringen er at få analyseret og ’målt’ ef-
fekten af kampagnen (2002 - 2010) – herunder:
• at få foretaget en vurdering af, i hvilket omfang Realdanias 

intentioner og ambitioner med ‘Bedre Byrum’ er opnået. 
• at få kortlagt den læring eller ny viden om emnet, der er 

resultatet af kampagnen.

Evalueringen skal bruges som grundlag for Realdanias interne 
evaluering af kampagnen ‘Bedre Byrum’. I forlængelse heraf 
angives formålet med evalueringen at være en kvalificering af 
Realdanias filantropiske arbejde, som ‘Bedre Byrums Kam-
pagnen’ er en del af. Desuden ønskes det at evalueringen skal 
danne vidensgrundlag for kvalificering af fremtidige byrumspro-
jekter. (Marianne Kofoed, den 28. 01.11)

Om kampagnens faser
Kampagnen forløb over 3 faser. En første fase, der indledtes 
i 2002 med en konference i Odense og en opfordring til 
kommunerne om at fremsende ideer til nye byrumsprojekter. 
Realdania modtog 114 ideer til projekter. En anden fase, hvor 
24 ideer blev udvalgt og fik økonomisk støtte til at udvikle 
koncepter og konkrete projektforslag i samarbejde med borgere 
/brugere og rådgivere. 23 projektforslag af de udvalgte 24 
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blev præsenteret i publikationen ’Fremtiden bedre byrum’, 
Realdania 2003. I tredje og sidste fase blev 7 projektet tilbudt 
medfinansiering til realisering, heraf endte 4 kommuner og 
deres rådgivere med at tage imod tilbuddet. Realiseringen er 
sket efterfølgende i perioden fra 2004 - 2010.

Evalueringens delelementer 
Evalueringen af byrumskampagnen undersøger især de 
realiserede projekter. Det har været ønsket, at hovedvægten i 
evalueringen skulle lægges på de 4 projekter, der fik medfinan-
siering af Realdania til realiseringen. Det undersøges imidlertid 
også hvilke projekter, der i øvrigt er blevet realiseret, hvem der 
har finansieret dem, og hvordan processen har været organ-
iseret. Endelig undersøges det hvilke projekter, der gledet helt 
ud, og med hvilken begrundelse det er sket.

Evalueringens gennemførelse
Evalueringen er gennemført i perioden ultimo maj til primo 
oktober 2011. Analysen af de fire realiserede byrum er fore-
taget i maj, juni og juli 2011. 

Evalueringen falder i 4 dele:
Første del er en sammenfatning af den læring og den nye 
viden, som kampagnen vurderes at have bidraget med. Sam-
menfatningen bygger dels på de gennemførte analyser og på 
vurderinger fra de mange involverede  kommuner og fagfolk.
  
Dernæst følger evalueringen af de fire projekter, der fik støtte 
fra Realdania til både projektudvikling og realisering.

Tredje del omfatter evalueringen af kampagnens 2. fase med 
de19 projekter, der fik støtte til projektudvikling, men ikke fik 
støtte til realisering. De realiserede projekter præsenteres.

Endelig beskrives udviklingen af de mange projektideer, som 
ikke opnåede støtte. Det omfatter i alt 91 forslag. Afsnittet sam-
menfatter også disse kommuners vurdering af kampagnen og 
dens betydning for det videre arbejde med byrum.

I Bilag følger først en kort omtale af realiserede projektideer fra 
Fase 1 og dernæst en detaljeret analyse af hver af de fire pro-
jekter, som Realdania har støttet i forbindelse med realisering.

Aalborg, oktober 2011

Gitte Marling & Hans Kiib



7

2. 10 år med Bedre Byrum - sammenfatning
Kampagnes lærende effekt
Det kan opsummeres, at kampagnen har været en vigtig 
inspirator af kommunernes arbejde med byrum. De involverede 
kommuner og fagpersoner fik med kampagnen øjnene op 
for, at byrum kan være meget mere og andet en byens helt 
centrale pladser. Med kampagnen blev et nyt fokus rettet mod 
mobilitetsrum, overskudsrum, mellemrum, bynære landskabs-
rum, ligesom traditionelle byrum fik nye programmer og roller i 
bylivet.

Det fremgår af de svar, der er samlet ind, at kampagnen har 
inspireret til nye projekter, men også til at se byrummene i en 
sammenhæng til arkitekturpolitik og fornyelse af byrummene 
som ramme om det offentlige hverdagsliv.
En del nævner, at hæftet ’Fremtidens bedre byrum’ fra 2003 
har været en stor inspirationskilde – men også at der savnes 
en opfølgning på, hvad der efterfølgende er sket. Kampagnen 
’døde’ for de deltagere, der ikke gik videre fra 1. fase. Men 
kampagnens idegrundlag og perspektiver på byrum synes at 
være blevet modtaget særdeles positivt.

De projekter, der blev realiseret har haft stor fornøjelse af 
udviklingsarbejdet og af de nye samarbejdsformer, hvor 
konsulenterne (arkitekter og landskabsarkitekter) var med til 
at udvikle projektet sammen med kommunen. Der peges på 
behovet for denne professionelle sparring om udvikling af nye 
koncepter, der afviger fra dagligdags praksis. 

Holdningen er iøvrigt, at der gerne må kommer flere kampag-
ner af denne type. Op mod halvdelen af alle projektideer fra 
kampagnens 1. fase er realiseret eller delvist realiseret, og 11 
ud af de 23 projekter fra 2. fase er helt eller delvist gennemført 
i dag. Det har taget lang tid at få finansieringen på plads fordi 
bidragene fra de kommunale budgetter typisk har været delt ud 
i etaper over flere år. 

Denne høje gennemførelsesgrad vidner om, at de sidste 
mange års fokus på byrum har været berettiget. Desuden tyder 
projekternes forskellighed på, at en mere mangfoldig forståelse 
af ’bedre byrum’ er ved at vinde indpas.

4 projekter med støtte til realisering  - kampagnens 3. fase
4 projekter er via kampagnen udviklet og realiseret med støtte 
fra Realdania. Arkitektonisk og programmæssigt viser de 4 
realiserede projekter en nytænkning indenfor byrumsdesign. 
De er desuden med til at forandre og løfte den bymæssige 
kontekst, som de indgår i.

Evalueringen af projekterne er baseret på en række interviews 
med kommunale projektledere og de involverede arkitekter og 
landskabsarkitekter. Desuden er der gennemført interviews 
med brugere samt arkitekturanalyser og observationer på 
stedet.

Hasle Bakker forandrer et overskudsrum til en helt ny type 
byrum. Det er således et betydningsfuldt anlæg,  der markerer 
sig arkitektonisk med sin skala og masse i bylandskabet. Det 
er umiddelbart forståeligt og gør med sin geometri en synlig 
forskel og bidrager dermed til at brande Gellerupområdet. 
Der savnes en opfølgning fra kommunens side på programmer, 
der ville kunne styrke områdets mere mangfoldige anven-
delighed.  Desuden savnes en større detaljering af anlæg, 
belysning og beplantning, der ville kunne styrke de æstetiske 
kvaliteter og - som også illustreret i projektoplægget - kunne 
kontrastere det rå og grove med mere forfinede elementer. 
Registreringerne viser en beskeden anvendelse af Hasle 
Bakker – det drejer sig om løbemotionister eller folk, der lige 
skal have en gåtur. Af de besøgende er det under en tredjedel, 
der bestiger bakkerne og som oftest kun for et kortvarigt be-
søg.  Årsagen er muligvis, at de i projektbeskrivelsen ønskede 
programmer for social aktivitet ikke er realiseret.
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Hasle Bakker kunne styrkes med flere programmer for aktivitet, 
og der kunne gennemføres en mere detaljeret landskabs-
æstetisk bearbejdning, hvilket kommunen i givet fald kunne 
overveje gennemført i forbindelse med den planlagte omdan-
nelse af nabobebyggelsen, Gjellerupparken. 
Endelig er der en solid og aktiv lokal organisering omkring 
fritidslivet i  hele Skjoldhøjkilen, som Hasle Bakker er en del 
af. Dette aktive netværk burde kunne udnyttes i en udvikling af 
projektet. 

Mellemrummet i Hundested er ligeledes en omdannelse af 
et tidligere overskudsrum. Det er et særdeles smukt anlæg, 
der giver et væsentligt bidrag til Hundesteds landskabelige 
kvaliteter på kanten af Kattegat. 
Det er udformet med afsæt i det omkringliggende landskab og 
fortolker havbundens former.
Bakkeanlægget fremstår færdigt, og broer, søer, amfiteater og 
skaterbaner er blevet etableret.
Anlægget klippes og renholdes. Derimod fremstår anlæggets 
bevægelsesrum misligholdte, og de bør forbedres og måske 
fornyes indholdsmæssigt.
Mellemrummet er realiseret efter en indgående borgerind-
dragelse; men anlægget benyttes meget ekstensivt.  Mellem-
rummet benyttes hovedsagelig - som før - til hundeluftning og 
til gåture.
En gruppe unge holder til på skateranlægget, som dog ikke 
er hverken tidssvarende eller vedligeholdt, og derfor ikke 
vurderes som fuldt anvendeligt. Mellemrummet anvendes et 
par gange om året til forskellige events.
Det var oprindeligt hensigten at programmerne i anlægget 
kunne skiftes ud over tid efter skiftende behov. Det vurderes, at 
dette behov er til stede på nuværende tidspunkt. Lokale peger 
på muligheden af at inddrage de unge brugere af området 
og måske de organiserede fritidstilbud. Som en af de voksne 
brugere fortæller, så er det dejligt, at de unge holder til i Mel-

lemrummet. ”Man skulle spørge dem, hvad der skulle til for at 
få flere til at komme…”

Øster Allé i København har fået et imponerende teknisk og 
landskabeligt løft. Æstetisk gør det nye anlæg en synlig forskel 
fra det tidligere, idet den genplantede Poppelallé skaber en 
imposant rumlighed. Især i den vestlige ende indgår alleen i 
et smukt samspil med Fælledparkens engelske havestil, hvor 
de spredte klynger af træer i det åbne landskab kontrasteres 
af alleens stramme form. En speciel designet belysning 
understreger helhedsindtrykket. De planlagte pladser og 
programmer for krop og bevægelse er ikke realiseret, hvilket 
betyder, at Øster Allé  fremstår som et flot infrastrukturanlæg 
til gennemkørsel af biler og cykler, og til parkering. Der er intet 
nævneværdigt ophold på strækningen i hverdage og week-
ender.
En ny anvendelse af alleen er dog større sportsevents bl.a. 
løb, hvor målområdet placeres på alleen og faciliteter på de 
tilstødende plæner. Brugerne vurderer at Øster Allé fungerer 
optimalt i disse situationer.
Øster Allé synes velfungerende i sit samspil med Fælledpar-
ken, hvor der de seneste år er investeret mange millioner 
kroner i anlæg til sport og leg. Ingen af de involverede parter 
finder det derfor bydende nødvendigt at færdiggøre projektet 
med anlæggelse af de planlagte små aktivitetspladser langs 
strækningen. Københavns Kommune har da heller ikke afsat 
midler hertil.

Der er ikke samme enkelthed over Drive-In til Ringe som over 
Østre Allé.  Ideen med Centrumspladsen i Ringe har været at 
kombinere et parkeringsanlæg med mulighed for sportslige 
aktiviteter. Den gamle parkeringsplads på bagsiden af byens 
gågade har fået et designmæssigt løft, som både kommunens 
planlæggere og landskabsarkitekten er tilfredse med.
Den tidligere klare orientering i længderetningen af pladsen 
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mod kirken, er erstattet af en mere uklar orientering med 
programmer og bevoksning i en bevidst tilstræbt ’tilfældig’ 
placering, og pladsen er realiseret med et miks af materialer og 
virkemidler.
Det vurderes imidlertid, at den færdige plads fremstår usikker 
i sit æstetisk udtryk. Den store plads  opløses rumligt med de 
mange mindre rum, og et metalbånd i belægningen, der skulle 
’binde dem sammen’, virker ikke overbevisende. Heller ikke 
materialeanvendelsen er tilpasset bymidtens fine og afdæm-
pede materialer i øvrigt. 
På grund af misforståelser og en uheldig start, har Centrums-
pladsen i Ringe aldrig været anvendt til andet end parkering.  
På trods af at anlægget er fuldstændig færdiggjort, og at der 
findes redskaber til boldspil og leg i en lille aflåst pavillon, er 
området aldrig kommet i spil som et mangfoldigt rum for byen.
Men i sommeren 2011 blev nøglen til pavillonen fundet frem 
af gemmerne; og der blev lavet et lille program for events på 
pladsen. Det vurderes dog, at der er behov for en mere fast 
organisering omkring brugen af pladsen og redskaber. Det er 
også nødvendigt, at der sættes penge af til vedligehold, da 
behovet allerede i et stykke tid har vist sig.

Projektforslag med udviklingsstøtte – kampagnens 2. fase
I kampagnes 2. fase bevilger Realdania midler til udvikling af 
projektforslag til 23 af de indsendte projektideer.
Efter udvikling og bearbejdning præsenteres disse projekt-
forslag i hæftet ’Fremtidens bedre byrum’, Realdania 2003. 
Projekt-forslagene er på forskellig vis nyskabende m.h.t. 
arkitektonisk eller landskabelig bearbejdning, programmer-
ing af nye typer byrum og åbning af upåagtede byrum for 
borgerne.  Der er udvalgt ideer, der søger at indlejre en flerhed 
af hverdagsrelaterede programmer i designet. Desuden er  
der lagt vægt på ideernes kapacitet mht. at være favnende og 
skabe følelse af imødekommenhed og samhørighed.

Evalueringen af kampagnens 2. fase er baseret på interviews 
med de involverede projektledere (personlige interviews / tele-
foninterviews) i samtlige projekter.  Evalueringen viser, at ud 
over de 4 ovenfor omtalte projekter, der er realiseret med støtte 
fra Realdania er yderligere 4 projekter realiseret: ’Gasværks-
grunden’ i Fredericia, ’Banegårdspladsen’ i Næstved, ’Byen 
efter gågaden’ i Thisted og ’Et net af forbindelser’ i Roskilde. 
Desuden er to projektforslag delvist realiseret: ’Byens port’ i 
Karlebo og ’Kirkepladsen’ i Kerteminde. Endelig er et projekt 
nyudviklet og under realisering: ’Måløvforbindelsen’ i Ballerup. 

I alt er 11 (47%) af de 23 projekter realiseret eller delvist realis-
eret. Alle projekter karakteriseres af interviewpersonerne som 
vellykkede både m.h.t. arkitektonisk kvalitet og med hensyn til 
positivt bidrag til bylivet på stedet.
Lokaliseringsmæssigt er 8 af de realiserede projekter placeret i 
den tætte by og 3 i forstadsområder.
Arkitektonisk er knap halvdelen (5) karakteriseret ved at indgå 
i midtbyens arkitektonisk kontekst, hvor rummet defineres af 
gadens eller pladsens vægge. Det drejer sig om klassiske 
byrum (f.eks. Kerteminde), men i også strøggader (f.eks. 
Thisted og Karlebo) og parkeringspladser (f. eks. Ringe og 
Næstved) . Fire projekter drejer sig om arkitektonisk og land-
skabelig bearbejdning af overgangsrum. Det drejer sig f. eks. 
om ’Hasle Bakker’ og ’Mellemrummet’ i Hundested.  Endelig er 
der to landskabsarkitektoniske projekter  -  ’Et net af forbindel-
ser’ i Roskilde og  ’Øster Allé’ i København.

Programmæssigt er de fleste projekter karakteriseret ved en 
sammensætning af en flerhed af programmer. Flere projekter 
har fokus på ophold, krop og bevægelse, som indlejres i rum 
domineret af mobilitet (f. eks. Øster Allé, Ringe, Karlebo), 
andre kobler disse funktioner med nye typer rekreative land-
skabsrum (Mellemrummet i Hundested, Hasle Bakker, Et net af 
forbindelser i Roskilde).
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Indkaldelse af ideer og frasortering af 91 forslag -  kam-
pagnens 1 fase
Realdania modtog i alt 114 ideer til bedre byrum i kampagnens 
første ’call’. Efter første fase blev 91 projektforslag sorteret fra.
Evalueringen af kampagnens fase 1 er baseret på telefon-
interviews med en nøgleperson vedrørende 58 ud af de 91 
projektforslag, der blev frasorteret. Det giver en svarprocent 
på  66%.

Det er tankevækkende at hele 29 (52%) af de fravalgte projek-
ter fra kampagnens første fase er endt med at blive realiseret 
eller delvist realiseret. 
At så mange af første fases ideer til nye bedre byrum er 
realiseret viser desuden, at kommunerne har været optaget af 
projekterne og vedholdende i deres arbejde.
De svar, der er kommet ind, viser desuden, at kommunerne 
er gået forrest og har båret langt hovedparten af udgifterne. 
Fonde har bidraget i 17% af tilfældene, private developere 
i 10% af tilfældene, mens der i 48% af projekterne har der 
være andre bidragsydere eksempelvis byfornyelsesmidler, mål 
2 midler (EU) og ministerier og styrelse (primært Bygge- og 
Boligstyrelsen, Socialministeriet og Trafikministeriet).

I kommunerne er man tilfredse med resultaterne. Inter-
viewpersonerne anfører alle, at projekterne har bidraget til en 
væsentlig forbedring af stedets eller områdets arkitektoniske 
kvalitet, og med en enkelt undtagelse også til forbedret byliv.

Lokaliseringsmæssigt viser det sig, at 80 % er placeret i midt-
byer og 20% er projekter i stationsbyer eller landsbyer. Ingen 
af de realiserede projekter er placeret i forstaden.

Arkitektonisk er langt de fleste karakteriseret ved at indgå i 
midtbyens eller stationsbyens arkitektonisk kontekst, hvor rum-
met defineres af gadens eller pladsens vægge. Det drejer sig 
om klassiske byrum og torve, men i høj grad også om strøg-

gader og parkeringspladser. 7 af de 29 projekter (24%) indgår i 
omdannelse af havnemiljøer, 1 projekt er en opgradering af et 
bevaringsværdigt industriområde og 2 projekter er landskabs-
projekter med adgang til å.

Programmæssigt lægges der stor vægt på forbedrede mulighe-
der for ophold og æstetisk forskønnelse. En 
del af projekterne indarbejder programmer for krop og bevæ-
gelse. Det sker også på steder, hvor der samtidig skal løses 
trafikafvikling og periodisk parkering.

Afslutning 
Det vurderes på baggrund af den samlede evaluering, at Bedre 
byrums kampagne har givet et væsentligt løft til:
- forståelse af byrummenes rolle i den nutidige by;
- inspiration til ny programmering herunder dobbeltprogram-

mering;
- fokus på udvikling af ’single minded’ byrum til ’open 

minded’ byrum og ’public domains’;
- inddragelse at hidtil upåagtede arealer og rumligheder, 

herunder mobilitetsrum, overskudsrum og  overgange;
- fokus på landskabsrum i byen herunder forbedret adgang 

til den bynære natur;
- arkitektonisk bearbejdning med integrerede opholdsmulig-

heder
- fokus på identitet og særlige æstetiske potentialer på 

stedet
- anvendelse af overskudsjord
- integration af regnvand i designet
Desuden har kampagnen påvirket proces og indhold i helheds-
planer og inspireret til kommuners arkitekturpolitik.
Kampagnen har især haft stor betydning for de projekter, der 
fik penge til at udvikle koncepter i samarbejde med konsulenter 
og rådgivere. 
Der er generelt efterlyst mere kommunikation til deltagerne om 
kampagnens resultater og ny viden.
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3. Effekten af kampagnen
Inspiration, ny viden og læring 
En mindre, men væsentlig del af den samlede evaluering er en 
undersøgelse af, i hvilket omfang bedre byrums kampagne og 
de realiserede projekter har givet anledning til inspiration, ny 
viden og læring.

Formål og metode
Der sættes i undersøgelsen fokus på kampagnens lærende 
effekt og viden, der er skabt med hensyn til. programmering og 
design af byrum.

Da de deltagende kommuner og medarbejder har været in-
volveret i kampagnen på forskellig vis - nogle meget kortvarigt 
andre meget længe og gennem flere processer –  er under-
søgelsen delt i tre dele:

Del 1: holdninger til kampagnens generelle effekt blandt kom-
muner, der kun deltog i første fase (91 projekter). 

Del 2: Oplevelse af kampagnens såvel generelle som konkrete 
effekt hos kommuner der i anden fase fik midler til at udvikle 
deres projektideer (19 projekter).

Undersøgelsens del 1 og 2 er baseret på telefoninterviews, 
der er foretaget med projektledere eller medarbejdere hos de 
involverede kommuner (se Bilag 6 med spørgeliste til telefon-
interviews).

Del 3: Erfaringen og holdningerne hos de projektteams, der 
stod bag realiseringen af de 4 projekter, der blev udvalgt og 
realiseret i fase 3.
Gennem personlige interviews med projektledere og arkitekter/ 
landskabsarkitekter, er der spurgt ind til den viden og erfaring, 
der er skabt gennem realisering af projekterne. 
Desuden er der spurgt ind til samarbejdet med Realdania og til 
kampagnes inspirerende effekt i øvrigt.

Kampagnes oplevede effekt blandt kommuner, der deltog 
med projektideer i første fase
Der er  66% af de deltagende kommuner, der har svaret på 
spørgsmål om kampagnens effekt.
Heraf angiver 24% at de deltog i kampagnen helt fra starten, 
inklusiv opstartskonferencen i Odense i 2002. 27% svarer at 
de ikke deltog i opstartskonferencen, mens hele 44% svarer 
at de ikke ved om kommunen deltog i Odense (se Fig. 10.1). 
Det høje antal svarpersoner, der ikke ved om kommunen 
var repræsenteret, skyldes, at en del af de kollegaer, der var 
med fra starten ikke længere er ansat ved kommunen. De 
nytilkomne, har ikke kunnet svare på dette meget præcise 
spørgsmål.

Fig.10.2 viser at 58% af kommunerne har oplevet, at Bedre 
Byrums kampagne har givet dem inspiration, mens kun 8% 
ikke finder at kampagnen har givet inspiration.
Forskellige former for inspiration nævnes ( og ofte flere på en 
gang). Inspirationen var i overvejende grad generel (59%). Fig. 
10.3 viser desuden at 29% svarer at kampagnen gav inspira-
tion til dialog og samarbejde med borgerne; 24% svarede 
at kampagnen gav inspiration til dialog og samarbejde med 
politikere, og 14% af svarede at kampagnen gav inspiration og 
samarbejde med developere. 

Det er endvidere interessant at 37% af kommunerne svarer,  
at kampagnen gav inspiration til nye projekter. Det betyder 
at kampagnen har haft en vis lærende effekt i kommunernes 
måde at arbejde med byrum på.
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Kampagnes oplevede effekt blandt 19 kommuner, der 
deltog i anden fase
100% af projekterne har svaret på deres oplevelse af kam-
pagnens effekt. Heraf har godt halvdelen (53%) været med i 
kampagnen fra starten inklusiv opstarts konferencen i Odense.
11% har ikke deltaget; men 37% svarer ’ved ikke’. Se Fig.10.4.

En meget høj procentdel (79%) mener at kampagnen har givet 
inspiration, mens 5% ikke mener, at kampagnen har giver 
særskilt inspiration. 16% svarer at de ikke ved om kampagnen 
har inspireret. Se Fig. 10.5.

Det fremgår af Fig. 10.6, at 68% svarer at der primært er tale 
om en generel inspiration - mens godt en tredjedel (32%) angi-
ver, at kampagnen har medvirket til at inspirere til samarbejde 
og dialog med borgere, og knapt en tredjedel (26%) svarer at 
kampagnen har inspireret til samarbejde med politikere. Ingen 
peger på at kampagnen skulle have inspireret til dialog med 
developere.
Godt en fjerdedel (26%) peger på at kampagnen har givet 
inspiration til nye projekter. 

Kampagnen har styrket kommunernes faglige arbejde
De interviewede kommuner fra både 1. Fase og især 2. Fase 
udtrykker stor glæde ved at have fulgt kampagnen. Den faglige 
inspiration bliver nævnt af rigtig mange og især de projekter, 
som fik udviklingsmidler, understreger udviklingsarbejdets be-
tydning for kvalificering af det pågældende projekt, men også 
arbejdets betydning for lignende projekter i kommunen. 

Kampagnen har været en ’øjen- åbner’, og samarbejdet med 
dygtige konsulenter har givet helt nye vinkler på byrumspro-
blematikken. Det nævnes, at kampagnen gave inspiration til at 
komme i gang, men også til at se mulighederne for at udvikle 
helt andre byrumstyper. Endelig gav det inspiration til at søge 
midler eksternt til realiseringen.

Fig. 10.1 Deltog i opstartskonferencen i 2002?
(91 fravalgte projekter:)

Fig. 10.2. Gav Bedre Byrums Kampagnen inspiration?
(91 fravalgte projekter)

Fig. 10.5. Gav Bedre Byrums Kampagnen inspiration?
(19 støttede udviklingsprojekter)

Fig. 10.4. Deltog i opstartskonferencen i 2002?
(19 støttede udviklingsprojekter.)



13

Fig 10.3. Inspirationens karakter 
(91 fravalgte projekter.)

Fig 10.6. Inspirationens karakter 
(19 støttede udviklingsprojekter.)

Erfaringer og læring hos de involverede i de realiserede 
projekter i tredje fase.
Alle deltagerne i de realiserede fire projekter: Hasle Bakker, 
Mellemrummet i Hundested, Øster Allé i København og Drive-
in til Ringe er positive over for bedre byrumskampagnen. De 
giver generelt udtryk for, at det har været spændende, udfor-
drende og lærerigt at arbejde med projekterne.
Samarbejdet mellem kommunen og arkitekterne / landskabs-
arkitekterne har forløbet fint alle steder.

Se kommentarerne fra de interviewede fra fase 1, 2 og 3 på de 
næste sider.

Opsamling – en lærende kampagne
Henholdsvis 66% og 78% af de deltagende projekter i 
kampagnens første og anden fase udtaler at kampagnen har 
været inspirerende. Kampagnen har givet anledning til at se 
byrumsproblematikken på nye måder, og de projekter, der blev 
udvalgt til at gå videre, og som efterfølgende blev publiceret i 
hæftet, ”Fremtidens Bedre Byrum” i 2003 har inspireret
til nye projekter og til nye samarbejder med borgere og poli-
tikere.

Af de projekter, der i kampagnens anden fase kom til at samar-
bejde med byrumsfaglige eksperter og konsulenter, peger flere 
på at dette samarbejde var meget frugtbart og lærerigt. Det 
gælder især de projekter som endte med at blive realiseret - Et 
net af forbindelser i Roskilde, Gasværksgrunden i Fredericia, 
Byen efter gågaden (Havnepladsen / Stor Torv) i Thisted, 
Banegårdspladsen i Næstved, Fra byport til byport i Karlebo, 
Kokkedal Kommune. Men også nogle af de andre kommunale 
deltagere peger på at kampagnen har været meget vigtig for 
kommunernes arbejde.

De tegnestuer og kommuner bag de realiserede projekter fra 
3. fase giver udtryk for, at hele kampagnen har været lærerig. 
Kommunerne er begejstret for det faglige udviklingsarbejde og 
for implementeringsprocessen. Konsulenterne peger på, at det 
har været spændende at være med til at udvikle projekterne 
sammen med kommunerne og ikke blot på bestilling af kom-
munerne. Der har været stor gejst og store faglige ambitioner, 
hvilket har udviklet alle parter.
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I det følgende gengives supplerende kommentarer til kam-
pagnes effekt fra de fravalgte kommuner:

Søndergade området i Skive er lavet om fra trafik korridorer til 
en serie af byrum for ophold:
” Kampagnen har medført at vi har fået lavet en arkitekturpolitik 
og en ny bykerneplan – og den mest omfattende lokalplan for 
hele Søndergadeområdet, som jeg har været med til. I den 
forbindelse er der blevet udarbejdet en designmanual. Jeg 
synes at kampagnen har haft stor og direkte betydning!” 
(Jens Eskildsen, arkitekt, Skive Kommune.)

”Kampagnen satte meget fokus på byrum . Den er siden 
løbende fulgt op af andre inspirerende projekter”.  (Marianne 
Nielsen, Odense Kommune)

”Kampagnen har inspireret og givet viden, som jeg vil tro ligger 
i baghovedet på de folk, der nu arbejder med helhedplanen for 
Åbybro Bymidte.” 
(Jesper Runge  Madsen, Jammerbugt Kommune).

”Kampagnen satte fokus på vigtigheden af byrum både socialt, 
kulturelt og økonomisk. Det var vigtigt. Desuden kom der en 
del generel inspiration ud af kampagnen. Det har været sjovt 
at se de realiserede projekter. Jeg synes, at det var rigtig godt 
tænkt af Realdania, at tage fat i problemet på daværende 
tidspunkt. Godt initiativ! …  og vores projekt et tidsrum i Svend-
borg’ er endnu ikke realiseret – men det er ikke droppet.  Det 
er under stadig udvikling”
(Marianne Christiansen, Svendborg kommune)

”Kampagnen gav inspiration, og den åbnede for alternative 
måder at tænke på… den har inspireret til mange torve i 
Slagelse og til det overordnede mål om at binde torvene sam-
men”
(D. Helmer, Slagelse Kommune)

Kommentarer fra 1. Fase

I den følgende gengives de indkomne kommentarer fra delt-
agerne kommuner fra 2. fase: 

”Odense har brugt den inspiration der er kommet fra kampag-
nen. Den har været med til at strukturere debatten og stimulere 
en udvikling.
Generelt vil jeg sige, at de kampagner som Realdania laver er 
en meget vigtig virksomhed for os i kommunerne. Ud over alt 
det med pengene, er Realdania med til at styrke og sætte en 
høj faglig standard!” 
(Jannik Nyrup, Odense Kommune)

”Kampagnen gav den effekt, at andre byrum i Esbjerg blev 
renoveret med høj kvalitet bl.a. med inspiration fra byrumsde-
batten”.
(Jan Ove Petersen, Esbjerg Kommune)

Vedrørende det konkrete projekt ’Byens Frimærker’ i indre 
København siger Stine Cecilie Brink, Købehavns Kommune: 
”Ideen med byens frimærker er taget op igen. Nu i form af 
såkaldte lommeparker. Fokusområdet er flyttet fra Københavns 
centrum til brokvartererne og yderområderne af København. 
Så deltagelsen i kampagnen har i høj grad inspireret til at ar-
bejde med byrum på nye måder. Byens Frimærker er frontløber 
for de lommeparker, som der nu arbejdes på.”
(Stine Cecilie Brink, Købehavns Kommune)

I Thisted Kommune er man meget tilfreds med kampagnen, 
der har medført at to nye byrum og forbindelsen mellem dem 
er blevet realiseret. Lise Degn, Thisted kommune fortæller:
”Det at vi deltog i konkurrencen betød, at vi kom til at se byen 
og forbindelsen mellem Store Torv og havnen i en sammen-
hæng. Det var spændende i stedt for at vi havde arbejdet med 
pladserne hver for sig.”
(Lise Degn, Thisted kommune)

Kommentarer fra 2. Fase Kommentarer fra 3. Fase

Hasle Bakker i Aarhus

”Kampagnen har været med til at gøre projektet kendt. Vi har 
modtaget mange grupper fra ind og udland…, siger Ole Chris-
tiansen, Aarhus Kommune.
Da Tom (Nielsen) og Lars (Bendrup) henvendte sig, tænke jeg, 
hvad har Hasle Bakker lige med byrum, at gøre. Det kunne jeg 
ikke se. Men de talte så varmt for alt det med overgange og 
rum i forstaden.
Den gamle stadsarkitekt Ole Østergaard, synes heller ikke 
rigtig, at Hasle Bakker var et byrum. Så kampagnen har udvi-
det vores begreber om, hvad byrum også kan være.” 
(Ole Christiansen, Aarhus Kommune)

Samarbejdet med Realdania har været meget fint: 
”Realdania har været forbilledlige. Altså det har været en 
fornøjelse at arbejde sammen med Marianne Kofoed, hun har 
fulgt det med interesse, og har altid være imødekommende”.
(Ole Christiansen, Aarhus Kommune)

Lars Bendrup giver udtryk for, at det har været særdeles lære-
rigt at være med i kampagnen. 
”Vi var ret uerfarne, da vi startede, og var bare super glade for 
at være med”, han mener, at tegnestuen undervejs har lært 
en del både om inddragelse af borgere, og om anlæggelse 
af store bakker, om hvad der kan lade sig gøre og ikke kan 
lade sig gøre, hvad det koster osv. Tegnestuen har måttet 
eksperimentere og er ikke kommet igennem med alle ideerne; 
men selve uformningen af bakkerne er til gengæld endt med at 
lykkes rigtigt godt. Derfor har det været et vigtigt projekt  og en 
god kampagne, at deltage i for den på daværende tidspunkt ret 
unge tegnestue. 
(Lars Bendrup, Transform)
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”Kampagnen skabte muligheder for, at private kunne søge 
fondsmidler. Det satte tanker og processer i gang.
Desuden har effekten hos os været, at der med inspiration fra 
Bedre Byrums Kampagne efterfølgende er blevet udarbejdet 
en designmanual. Det synes jeg er rigtigt godt.”
(Medarbejder, Faurskov Kommune)

” Vi fik lavet en række forslag – og selvom vi ikke fik støtte til at 
gå videre – så lever alle forslagene endnu, og de skal nok blive 
realiseret. Kampagnen var årsagen til at projektet  (Nærum 
Hovedgade) kom i gang. Man var kede af, at man ikke fik 
nogen støtte til den videre udvikling; men kampagnen var et 
udmærket initiativ, der satte projektet i gang på en måde, som 
det ellers ikke ville være blevet sat i gang på.” 
(Morten Sivertsen, Rudersdal Kommune)

”Kampagnen gav anledning til diskussion om bymidten – og vi-
dere diskussion. Den betød også, at der blev skubbet til nogle 
prioriteringer i kommunen”.
(Lis Helberg, Birkerød Kommune).

”Realdanias pjecer og publikationer står stadig i reolen – 
trådende bliver ført videre fra den gang…”
(Anne-Marie Andersen, afdelingsleder, Odder Kommune)

”For mig som projektleder på Slotbryggeprojektet var ind-
faldsvinklen i Bedre Byrumskampagnen med til at skærpe 
opmærksomheden på vigtigheden af at indtænke skabelse af 
et kvalitativt bedre byrum i projektet.”
(Martin Weis Holm, Guldborgsund Kommune)

”Kampagnen har givet god inspiration, og der er kommet mere 
fokus på byrum – kampagnerne f.eks. også Plan09 giver 
generelt god inspiration”.
(medarbejder i Morsø Kommune)

Den samme erfaring er gjort i Næstved og Fredericia Kom-
muner, hvor kampagnen var med til at give kvalitet i arbejdet, 
og samarbejdet med konsulenterne betød, at man holdt fast 
ved projekterne, selvom de ikke opnåede støtte fra Realdania i 
den afsluttende fase.
”Støtten til for-projektet gjorde, at interessen blev vakt…Kam-
pagnen betød, at projektet blev gennemført! ” siger Anders 
Gedde Petersen, om banegårdspladsen i Næstved.

”Hvis vi ikke have fået penge til at udvikle projektet, var vi 
ikke kommet i gang. Kampagnen gav et spark til at komme i 
gang…” mener Uffe Bjerregård om det realiserede projekt på 
Gasværksgrunden i Fredericia.

”Det, at der var penge reserveret til at udvikle projektet, gav et 
løft. Kloge hoveder og grundigt arbejde bragte os videre i vores 
planlægning. Det har været rigtigt godt. Vi fik ikke penge til at 
realisere projektet – men vi fik penge til at udvikle det - det har 
betydet en del”.
(Lise Kongsgaard, Fredensborg Kommune)

”Det har været inspirerende at se de andre projekter”, mener 
Jan Bille, Roskilde Kommune.

Flere har imidlertid peget på, at kampagnen kommunikations-
mæssigt ikke er blevet vedligeholdt. Mens den startede meget 
flot, så er det ebbet ud, og de projekter, der ikke direkte var 
med i de den sidste fase, savner information om, hvad der er 
sket med projekterne. Anne Gitte Hjort, Ballerup Kommune er 
en af de involverede, der formulerer sig konkret herom:
”Jeg synes ikke, at vi har hørt noget til kampagnen siden 2002. 
En gang imellem har vi hørt fra en konsulent, at et projekt er 
realiseret, eller at det ikke er realiseret. Det er hvad vi ved.”
(Anne Gitte Hjort, Ballerup Kommune)

Øster Allé, København

Stine Cecilie Brink Københavns Kommune finder at kampag-
nen har været spændende og inspirerende. Marie Thing, Thing 
& Wainø, giver udtryk for at samarbejdet med Københavns 
kommunes engagerede medarbejdere har været sjovt og 
spændende: 
”Det var nyt ikke bare at skulle levere et projekt til kommunen, 
men at samarbejde på en projektidé, der kom fra kommunen…
jeg synes, at det var en rigtig god idé og en god opgave – og 
der har været et virkeligt godt samarbejde”.
(Marie Thing, Thing & Wainø)

Om samarbejdet med Realdania siger hun: 
”Realdania gik ind og pegede på, at første fase skulle være 
at få hele strækningen på plads først – hele grundlaget med 
omlægningen af vejtraceet og beplantning af poplerne, og det 
synes jeg var rigtigt – selvom det betød at det sidste – de 7 
pladser - ikke blev realiseret.” 
(Marie Thing, Thing & Wainø)

Mellemrummet, Hundested

De planlæggerne der Hundested Kommune oprindeligt stod for 
projektet er ikke længere ansat. Tilgengæld har Jacob Ficher, 
GBH landskabsarkitekter Aps. været med siden projektet 
startet. Han giver udtryk for, at de lokale planlæggere brændte 
for projektet. Så det har været en yderst positiv arbejdssam-
menhæng, hvor samarbejdet har fungeret godt.
Generelt synes han, at det har været meget inspirerende at 
deltage i kampagnen. Han fulgte undervejs med i de andre 
projekter, og finder at det var fint med publikationen, ”Fremti-
den Bedre Byrum”, der præsenterede en vifte af interessante 
projekter; men han er ikke længere klar over, hvad der er 
realiseret.

... fra 1. Fase ... fra 2. Fase ... fra 3. Fase
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På baggrund af sit arbejde med byens torv i Jellinge udtaler  
Henrik Aagaard:
”Effekten af kampagnen har været at vi er blevet mere bevidste 
om værdien af bedre byrum. Vi har fået fokus på, hvordan vi 
får rum til at hænge sammen.
Desuden har vi fået mod til at arbejde videre med byrumsprob-
lematikken og inddrage byrum på forskellig vis.”
(Henrik Aagaard, tidligere Jellinge kommune nu Vejle kom-
mune)

En anden medarbejder i kommunen svarer på baggrund sit 
arbejde med byrum i Vejle:
”Det er 10 år siden. Det er i dag svært at sige, om man har 
fået inspiration direkte fra kampagnen.  Det er svært at sige 
hvordan tingene hænger sammen, og hvor man får inspira-
tionen fra. Danmark er et lille land, og så snart der er nye 
projekter og kampagner, så hører man om det…Vi indgår jo 
også i mange netværk… ”
(Bodil Øllgaard, arkitekt Vejle Kommune)

”Kampagnen har givet god inspiration, men det har også været 
krævende at deltage”.
(Jens Chr. Olesen, Vesthimmerland Kommune)

”Kampagnen har været god. Det var en rigtig fin konference, 
der blev holdt i Odense – og det har også været fint at høre om 
de andre projekter – det har givet inspiration. Vi har snakket 
om projekterne ( i kommunes planafdeling)”.
(Anne Juul Andersen, Aalborg Kommune)

”Det kunne være glædeligt, hvis der kunne komme nogle flere 
midler til ’bedre byrum’”
(Jacob Mogensen, Syddjurs Kommune)

”Hvad vi har lært, og som jeg synes har været sjovt, er at der 
har været meget stor lokal opbakning. Der blev brugt lokale 
folk til arbejdet – en lokal vognmand. Det gav meget interesse 
for projektet lokalet. Så det var det rigtige at gøre… ”
(Jacob Ficher, GBH landskabsarkitekter Aps)
 

Drive-In til Ringe

Michael Finke, Land +, har savnet, at erfaringerne fra proces-
sen er blevet formidlet videre. 
Han synes at kampagnen har været utrolig spændende, og at 
det har været givende at være med; men savner en erfarings-
udveksling på tværs.

”Det særlige ved dette projektet er kombinationen af en p- 
anlæg og så leg. Vi har meget tidligt ude. I 2002 var det jo slet 
ikke et emne, der var oppe.
Det er den første multi- funktionelle P-plads i Danmark. Man 
må da være interesseret i om det fungerer. Hvad siger Vejdi-
rektoratet? Det er meget lidt vi har hørt efterfølgende”.
(Michael Finke, Land +)

... fra 1. Fase ... fra 2. Fase ... fra 3. Fase
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4. Fire realiserede projekter - 3. fase
Evalueringens formål
De 4 byrum, der alle er realiseret med støtte fra Realdania 
i forbindelse med kampagnen er: Hasle Bakker i Aarhus; 
Mellemrummet i Hundested; Østre Allé – et bevægelsesrum i 
København; Drive in til Ringe. 

Realdania har i sit opdrag til evalueringen af kampagnen lagt 
størst vægt på denne evaluering, hvis formål er at vurdere 
om de realiserede byrum lever op til intentionerne om at være 
’bedre byrum’. Bedre byrum indeholder følgende elementer i 
en meningsfuld kombination: 

- Følelse af samhørighed
- Imødekommenhed
- Foranderlighed
- Sanselighed
- Synlige forskelle
- Naturens aflæselighed
- Umiddelbar forståelighed
- Noget på hjertet 
(Gehl & Anderson: Fremtidens bedre byrum, Fonden Realda-
nia 2003, København)

Særlig vægt er lagt på i hvilket omfang dommerkomiteens 
bemærkninger til projektet er blevet inddraget og bearbejdet i 
det endelige projekt.
Endelig er der lagt vægt på effekten af den nye byrumsinter-
vention, vurderet i relation til den situation området befandt sig 
i før interventionen. 

Analysen rummer tre lag. Det drejer sig om 
-  Byrummets arkitektoniske og funktionelle kvaliteter.
-  Byrummet som ramme om eller generator af bylivet
-  Det oplevede byrum

Byrummets arkitektoniske og funktionelle kvaliteter.
Den byarkitektoniske analyse er foretaget på stedet og inde-
holder:

- Analyse af byrummets indpasnings i by-konteksten (funk-
tionel og arkitektonisk rolle). 

- Analyse af byrummets ’gestaltning’ og umiddelbare læs-
barhed /orientering

- Analyse af byrummets indhold (programmer, installationer, 
udsmykning, natur, lyd/lys mv.)

Analysen giver svar på om byrummet er umiddelbart forståeligt 
og imødekommende. Om det er sanseligt og om naturen kan 
aflæses. Desuden om en ny form for programmering og form-
givning kan aflæses i virkelighedens byrum?
I forhold til byrummets indplacering funktionelt og arkitektonisk 
i konteksten gives svar på om rummet bidrager med synlige 
forskelle?

Byrummet som ramme om eller generator af bylivet
Bylivsanalyserne er foretaget som observationer på stedet. 
Bylivet i byrummet er blevet observeret 1 time 3 gange dagligt 
(morgen, eftermiddag, aften) 3 dage på en uge: typisk mandag, 
lørdag og søndag.
Observationerne har bl.a. haft fokus på følgende: 
- Hvad bruges rummet til? 
- Er der tale om et ’singel minded’ byrum – eller et ’open 

minded’ byrum? (M. Waltzer, 1995)
- Hvem bruger byrummet?
- Finder der social og kulturel interaktion sted mellem 

brugerne?  Og hvad er generator for interaktionen?
- Kan byrummet betegnes som et public domain? (M. 

Haajer & A. Reijndorp, 2002)
- Har byrummet med andre ord noget på hjertet?

Observationerne  er blevet suppleret med interviews med 
relevant person ved kommunen (kultur- og fritidsforvaltning 
/ park & vej eller byplanafdeling) med henblik på at indhente 
information om, hvorvidt og i hvilket omfang byrummet anv-
endes i forbindelse med forskellige evnets. Der er søgt svar på 
byrummets anvendelse ud over det daglige brug, og dermed 
på spørgsmål om byrummets rumlighed og foranderlighed.

Det oplevede byrum
Gennem en række korte interviews med brugere af byrummet, 
er der søgt svar på brugernes oplevelser af og holdninger til 
byrummet.
- Hvem er brugeren / respondenten? 
- Hvor tit bruger respondenten stedet?  Og til hvad? 
- Hvem er han/ hun sammen med? 
- Føler respondenten sig tilpas? / har respondenten et 

tilhørsforhold til byrummet?
- Oplever respondenten, at stedet har særlige kvaliteter? 
- Opleves stedet som åbent og inviterende både socialt og 

æstetisk? 
- Har brugeren erfaringer med pladsen før den blev omdan-

net? hvilke?

Metoder
Metoderne til analyse af de realiserede projekter har således 
bestået af en kombination af byarkitektoniske analyser og del-
tagerobservationer. Observationerne omfatter brugernes brug 
og interaktion med byrummet og der er gennemført personlige 
interviews med brugerne. Endelig er der foretaget personlige 
og intensive interviews med såvel projektledere ved kom-
munen som de arkitekter /landskabsarkitekter, der har stået for 
projektdesignet.
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Projekt indsendt af: Århus Kommune
Rådgiver: TRANSFORM

Byrumstype: Overskudslandskab i spredt bymæssighed.
Byrumsprojekt: Omdannelse til multifunktionelt “byrum”.
Areal: Hasle Bakker er på 16 HA og er bygget op af mere end 
1.000.000 m3 overskudsjord.

Projektperiode: Projektet startede i 2003 – forinden havde 
Aarhus kommune imidlertid arbejdet på projektet siden 1997. 
Hasle Bakker blev officielt indviet i 2007.

Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger i forbindelse med 
Bedre Byrumskampagnen: 7.3 mil. kr. Omkostningerne dækkede 
det basale anlæg: Formgivningen af bakkerne, etableringen af 
stierne og belysningen.

Støtte fra Realdania: 3.4 mil kr til anlæg og 0.3 mil kr til proces-
sen med borgerdeltagelse og programmering.

“Projektet skaber et attraktivt og identitetsskabende byrum ud 
af en million kubikmeter jord i den vestlige del af Århus. Der er 
tale om overskudsjord placeret i et område, der oprindeligt var 
planlagt til at være en motorvejstracé” 
(Bedre Byrum, 2002, p 120)

5. Hasle Bakker

Projektets indhold
Projektet Hasle Bakker har noget på hjertet. Projektet går ud 
på at skabe et attraktive og identitetsskabende byrum ud af 1 
million kubikmeter overskudsjord  i et tidligere motorvejstracé i 
den vestlige udkant af Aarhus.
Med udgangspunkt i en række medieeksponerede 
borgerinddragelser er der udviklet en strategi til udvikling af 
bakkerne, ligesom der er oprettet en database til indsamling og 
generering af ideer til områdets fremtidige brug og indretning.

Strategien for projektet består af 5 punkter: Diversitet, 
tilgængelighed, synlighed, programmering og proces. Omsat 
til områdets tre bakker har strategien manifesteret sig som 
tre specifikke landskabelige rum: Spiralen, Bjergkammen og 
Plateauet, som hver især skal opfylde særlige oplevelses- og 
aktivitetsbehov.
(fra dommerkommittens bemærkninger, Fremtidens bedre 
byrum, side 141, Realdania 2003) 

Masterplan for Hasle Bakker med de tre bakker: Plateauet i syd, Bakkekammen i midten og Spiralen mod nord.

Interview med:
-  Ole Skou Rasmussen, Aarhus Kommune er ophavsmand til 

projektet og har fulgt det fra start til slut. 
-  Tina Seerup, Aarhus Kommune, har stået for borgerind-

dragelse i naturområdet, som Hasle Bakker er en del af.
-  Lars Bendrup fra tegnestuen Transform har været arkitekt og 

designer på projekt, og udarbejdet konkurrenceforslaget, og 
været med i hele realiseringsfasen.

-  Brugere af Hasle Bakker.

Registreringer: 
Lørdag den 28.05.2011
Søndag den 29.05.2011
Mandag den 30.05.2011
Lørdag den 04.06.2011
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Synlighed, diversitet og arkitektur
Det har været hensigten at bakkernes monumentale karakter 
skulle understreges. 
”Bakkerne bør holdes åbne, deres profil være aflæselig 
mod horisonten og møbleringen og indretningen af dem bør 
understrege deres monumentale karakter”. (jf. Projektforslag 
Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)

Hasle Bakker fremstår i dag som et nytænkende 
bylandskabeligt anlæg,  der markerer sig arkitektonisk med 
sin skala og masse. Bjergkammens lavere vestlige hældning 
gør, at bevægelsen fra vest mod øst virker imødekommende, 
mens især den stejle østskråning virker mere udfordrende – 
den fremstår som en landskabelig kontrastering af det store 
horisontale bylandskab med Århus Havn i baggrunden.

Projektets mål var at søge det kontrastfyldte mellem de tre 
bakker. ”Som grundlæggende princip vælger vi i stedet at 
søge det kontrastfyldte frem for det homogene og afklarede”. 
(jf. Projektforslag Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, 
Realdania 2003). 
Anlæggets tre bakker fremstår da også forskellige med hver 
deres geometri. Men beplantningen i form af uplejet græs er 
den samme på alle bakkerne, og udformning af stier og den 
sparsomme møblering er den sammen. Det betyder at den 
ønskede diversitet ikke er opnået til fulde.

Aarhus Kommune er meget tilfredse med anlægget. Ole Skou 
Rasmussen udtrykker glæde over at projektet er lykkedes. 
Der har været mange praktiske forhindringer under vejs, og en 
del af de oprindelige planer har måttet tilpasses eller ændres; 
men han er fuldt tilfreds med resultatet. Aarhus Kommune har 
ønsket bakkerne som uplejede og med et ’råt udtryk’. (se bilag)
 (Ole Skou Rasmussen, Interview maj 2011)

Arkitekt Lars Bendrup er også tilfreds med bakkerne 
overordnede fremtoning:
”På den ene side er jeg glad og stolt over det. 
Jeg synes, at det er flot og smukt at gå oppe på bjergkammen. 
Form og geometri og de relationer, det kan skabe til udsigt, 
og også til de nære omgivelser fungerer. Det synes jeg er ret 
robust. 
Det var hensigten at skabe en grov heterogenitet med tre 
forskellige bakker...
Det har en monumentalitet, som jeg synes er flot – men som 
også bidrager til vores vision om, at skabe noget, man kunne 
kalde et byrum derude. 
Men der er  - på den anden side, bevares  - også nogle ting, 
hvor jeg ikke synes, at vi kom langt nok med tingene... ” 
(Bendrup, Interview maj 2011)

Det var Lars Bendrups ønske, at bakkerne skulle klippes et 
par gange om året for at understrege, at anlægget var ’man 
made’ og  for at få det til at skille sig klart ud fra de øvrige 
naturområder. De klippede bakker skulle også tydeliggøre de 
geometriske former på bakkerne.

Bakkerne fremstår i dag uplejede og forsømte. Den tilstræbte 
’råhed er klart synlig, men designets detaljering og æstetiske 
diversitet mangler.

Tilgængelighed 
Det var hensigten at bakkerne skulle inviter mange forskellige 
grupper til ophold, og at designet skulle understøtte adgang 
med rigelig infrastruktur. 
“Hvis mellemrummene (i forstaden) fungerer som mobilitets-
korridorer, har de potentiale til at kunne blive attraktive og 
velfungerende offentlige rum i en bymæssig kontekst… Det 
kræver god tilgængelighed fra alle omkringliggende områder 
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og allerhelst mulighed for en egentlig gennemstrømning i kraft 
af aktivt benyttede offentlige stier og veje”. (jf. Projektforslag 
Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003).
Det var et ønske fra arkitektfirmaet Transform, at der skulle 
være et net af belyste stier og en del opholdsområder, 
hvor stierne krydsede. Der er imidlertid indtil videre kun 
anlagt få stier samt en enkelt såkaldt opholdlomme og 
belysningsprogrammet er droppet.
Den påtænkte adgangsvej fra syd til Plateauet er ikke 
etableret. Derfor er der kun umiddelbar adgang fra syd fra en 
stejl trappe.

Proces
Ifølge projektforlaget var det ønsket, at designet skulle skabe 
grundlag for en fortsat udvikling, og at det skulle ske med 
størst mulig involvering af stedets brugere. En grundlæggende 
ide var, at initiere en proces, hvor stedets brugere skulle være 
med til at udvikle og forfine projektet, tilføje nye anlæg og være 
med i vedligehold af Hasle Bakker. 
Det var hensigten i første omgang at etablere basale anlæg, 
adgangsveje, stier og opholdsarealer der kunne fungere 
som udgangspunkt for den videre udvikling af delområder, 
der involverede de forskellige brugere med specifikke 
interesser. Det krævede en organisation der styrer og fordeler. 
(jf. Projektforslag Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, 
Realdania 2003). 
Denne organisation er sidenhen etableret i form af institutionen 
’Hasle Bakker’, der har egen hjemmeside, og som er meget 
aktive med både at arrangere events og etablere nye tilbud. 
Tilbuddene og events forgår imidlertid mest i Skjoldhøjkilen, 
der er det vestlige naboområde til Hasle Bakker. 

Programmer
Projektforslaget fra Fase 2 lagde op til, at Bakkekammen og 
især Plateauet skulle programmeres med mange forskellige 

og diverse muligheder for ophold, spil og leg. I modsætning 
til det klassiske byrum, der oftest bygger på afgrænsning og 
rumdannelse, skulle en mangfoldighed af programmer være 
det bærende for designet. 
”Et af resultaterne af en succesfuld programmering med 
tilknytning af forskellige individer, grupper og institutioner 
til området, vil være uforudsete møder og ’miks’ mellem 
forskellige brugere. Netop de møder mellem forskellige 
mennesker, der er en del af enhver urban oplevelse og det 
egentlige eksistensgrundlag for et byrum”. (jf. Projektforslag 
Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003).
Indtil videre er ingen af de mange programmer etableret.  Ingen 
af de mange forslag fra den omfattende borgerinddragelse i 
2002 er gennemført.

Anvendelse
Observationer viser, at der kun er en beskeden anvendelse 
af Hasle Bakker – det drejer sig om løbemotionister eller 
folk, der lige skal have en gåtur. (Det skal bemærkes, at 
registreringerne er foretaget i gråvejr, hvilket kan have påvirket 
antallet af besøgende.) 
Af de besøgende er det under en tredjedel, der bestiger 
bakkerne og som oftest kun for et kortvarigt besøg. For dem, 
der når toppen, er det generelt en positivt oplevelse. ”Bakkerne 
skal opleves med kroppen”, som brugerne fremhæver. 
Oplevelsen sidder i benene, i vejrtrækningen og i suget i 
maven, når vinden river i kroppen mens udsigten udforskes.
De observerede brugere nød udsigten over byen og 
landskabet. Det blev nævnt flere gange, at udsigten fra Hasle 
Bakker inspirerede til en tur i det store naturområde med vest 
(Skjoldhøjkilen).
Der blev peget på at bakkerne gerne måtte have været højere, 
eller at man savnede en slags tårn. Andre nævnte behovet for 
et siddemøbel, der ikke var så koldt at sidde på. 
Brugerne efterspørger ’mere at lave på bakkerne’ og ’flere 
stier, så man ikke skulle samme vej ned som op’.

Fig. 6.1 Besøgende på Hasle Bakker

Fig. 6.2 Typer af ophold på de tre bakker
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Perspektivering
I dommerkomiteens bemærkninger til projektet i 2003 
fremhæves det, at der er tale om et meget billigt projekt. 
(Fremtidens bedre byrum, Realdania 2003).
Formgivningen af bakkerne har været et stort projekt. Det 
er dog lykkedes indenfor den økonomiske ramme. Ligesom 
anlæggelsen af nogle få stier og en sparsom belysning er 
gennemført.

Projektforslaget fra Fase 2 rummede en større æstetisk 
bearbejdning af anlægget. Det var målet at et varieret 
naturgrundlag skulle stimulere den æstetiske oplevelse. De 
programmer, der skulle have givet mulighed for at ’aflæse 
naturen og årstidens skifte’, ’forstærke sanseligheden’, og gøre 
bakkerne ’imødekommende’ er således endnu ikke opnået. 
Bakkerne appellerer heller ikke til ’følelsen af samhørighed’, 
fordi de sociale programmer vedr. opholdsmuligheder, boldspil 
og anden social kropslig udfoldelse på Bjergkammen og 
Plateauet endnu ikke er etableret. På den måde er målet om at 
skabe et socialt domæne kun delvist realiseret.

Den manglende adgangsforbindelsen mellem bakkerne 
og de omkringliggende boligområder betyder, at anlægget 
ikke fremstår umiddelbart tilgængeligt. Der mangler 
aktivitetsmuligheder og ’noget at mødes om’, hvilket ikke kan 
etableres uden midler. 
På baggrund af den store interesse for det samlede 
naturområde, vurderes det, at bakkerne kunne udnyttes langt 
bedre, og bidrage på en mere interessant måde, hvis Aarhus 
Kommune besluttede at færdiggøre flere af de foreslåede 
programmer i projektforslaget fra 2002. 
Grundlaget herfor synes at være til stede. Aarhus Kommune 
kan eksempelvis vælge at inddrage Hasle Bakker i forbindelse 
med den igangværende omfattende byomdannelse af 
Gellerup Planen, og sætte midler af til færdiggørelsen. For 

det andet synes den organisatoriske ramme at være på 
plads, da området i dag administreres af Århus Kommune 
og den nævnte selvejende institution ’Hasle Bakker’, der er 
meget aktiv og samarbejder med mange forskellige idérige 
borgergrupper og foreninger.

Bedre byrums kampagne
Vedrørende samarbejdet med Realdania finder både Lars 
Bendrup, Transform og Ole Skou Rasmussen, Århus 
Kommune, at det har været meget fint og forbilledligt. Ole 
Skou Rasmussen understreger, at Bedre Byrums Kampagne 
har været spændende, og at den har været med til at gøre 
Hasle Bakker kendt. Han fortæller, at interessen for projektet 
har været meget stor, og at han har vist mere en 100 grupper 
rundt på bakkerne. Projektet har dermed bidraget til en faglig 
formidling af nye måder at programmere og tænke byrum på.

Uddybende beskrivelse og analyse
I Bilag 2. finder du uddybende beskrivelse og analyse af Hasle 
Bakker.
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6. Øster Allé 
- bevægelsesrummet til hverdag og fest

Projektets indhold
Projektet ’Øster Allé – bevægelsesrummet til hverdag og fest’ 
omlægger et nedslidt vejforløb og nedlagt sporvognstracé 
gennem Fælledparken fra Trianglen i øst til Vibenhus Runddel 
i vest. Det redesignes til et nyt indbydende og multifunktionelt 
forløb. 
”I overgangen mellem allé og Fælled Parken har det 
været tanken, at anlægge en række felter med mulighed 
for aktiviteter i relation til krop og bevægelse. Disse felter 
anlægges med henholdsvis lukkede og åbne karakterer.
Hovedgrebet i omlægningen af vejen er i projektoplægget 
håndteret ved hjælp af et enkelt tværprofil, der lægger vejen 
så langt fra boligerne og Parken som muligt, mens biltrafikken 
fortsat kører i tracé uden at svække alleens rambla- karakter. 
Alleen reetableres rumligt ved plantning af træer”.
(Dommerkomiteens bemærkninger, Fremtiden bedre byrum, 
Realdania 2003 side 134).

Masterplan for Øster Allé

Projekt indsendt af: Københavns Kommune, Vej og Park
Rådgivere: Thing  &  Wainø landskabsarkitekter aps og Bids-
gaard Landskabsarkitekter PLR

Byrumstype: Indfaldsvej.
Byrumsprojekt: Bevægelsesrum og trafikomlægning.
Projektperiode: Projektet startede i 2003 og indviet i 2010.
Anlægsomkostninger: 54 mil. Kr. Realdanias bevilling 24 mil. Kr.

Registreringer: 
Torsdag den 16.06.2011
Fredag den 17.06.2011
Lørdag den 18.06.2011
Søndag den 19.06.2011

Interview med:
-  Stine Cicilie Brink , Købernhavns Kommune - projektleder 

og ophavskvinde til projektet; Stine Cicilie Brink har fulgt 
projektet fra start til slut. 

-  Rasmus G. Andersen, Københavns Kommune, projektleder 
og har været med i projektudviklingen.

-  Marie Thing fra Thing  &  Wainø landskabsarkitekter aps: en 
af landskabsarkitekterne på projektet

-  Niels Jørgen Heldt, formand for atletikklubben Sparta.
- Daglige brugere af Øster Allé
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Dommerkomiteen finder at projektforslaget er robust funktionelt 
og rumligt, og at det anviser en betydelig stoflig rigdom og 
variation, gennem sine forslag til overfladebehandlinger. Det 
foreslås at projektet gennemføres i etaper, hvor første etape er 
etableringen af vejsnittet og plantningen af de store træer. Det 
nævnes eksplicit at første etape ”i grunden er tilstrækkelig”.

Arkitektur og synlighed
Første etape af projektforslaget er realiseret som projektet 
anviser. Øster Allé fremstår i dag som et markant 
infrastrukturanlæg,  der markerer sig som et langstrakt skår 
gennem et af Københavns vigtige grønne områder. 
Anlægget er umiddelbart forståeligt som en vej med mange 
parkeringspladser og med stor rumlighed også til andre 
aktiviteter. 
Æstetisk gør det en synlig forskel fra det tidligere, idet den 
genplantede Poppelallé skaber en overvældende og imposant 
rumlighed. Især i den vestlige ende indgår alleen i et smukt 
samspil med Fælledparkens engelske havestil, hvor de 
spredte klynger af træer i det åbne landskab kontrasteres af 
alleens stramme form. En speciel designet belysning fuldender 
helhedsindtrykket.

Marie Thing, fra Ting & Wainø  fortæller om den arkitektoniske 
idé:  
”Målet var at skabe en smuk strækning markeret af en række 
popler - og når det skulle være popler, var det fordi, det jo var 
en gammel Kongevej. Det ville vi gerne understrege”
De nye belægninger fremstår indbydende , og selvom ideen 
om en niveau-fri flade ikke blev til noget er Marie Thing glad for 
resultatet:
”Jeg synes at Østre Alle’ er blevet et smukt rum. Det er et 
smukt rum at cykle igennem. Det er da fint, at en by kan have 
et sådant rum”. (Marie Thing)

Orientering, tilgængelighed og overgange
Øster Allé er orienteret øst-vest. Belysning, poppelallé, 
kørebaner og gangtraceer understreger længderetningen.
De tværgående forbindelser til Olufsgade, indgangen til 
Brumleby og Parken Stadion, samt P. H. Lings Allé og 
Borgmester Jensens Allé har stor indflydelse på anvendelsen 
af Øster Alle. Især har de betydning for bevægelser på tværs. 
Flow af gående og cyklister er med til at skabe en underdeling 
af den lange allé og denne tværgående orientering er med til 
at binde anlægget sammen med de omkringliggende parker og 
byområder.

Proces
Ifølge Signe Cecilie Brink, Københavns kommune var 
der ikke nogen borgerdeltagelse forud for projektets 
konceptudarbejdelse, som foregik i et samarbejde mellem 
kommunens folk og Landskabsfirmaet Thing og Weinø. ”Så det 
blev mest til en høring af naboerne først da projektet lå der”, 
fortæller hun.

Som det fremstår i dag, er kun første fase realiseret. Realdania 
har ifølge Stine Cecilie Brink givet ekstra midler til de særligt 
designede lamper. Resten af projektets forlag om en serie af 
felter eller rum til krop og bevægelse bliver næppe til noget, 
vurderer hun.

”For det første havde vi stor politiske modvilje mod projektet. 
Politikerne følte sig holdt udenfor, fordi de ikke var med fra 
starten, de kom lidt sent ind i processen…politikerne tabte 
også hurtigt interessen for projektet, så det lå stille i lange 
perioder…For det andet, er der siden hen investeret 200 
mio. Kr. (Mærsk Fonden) i Fælledparken, i at vedligeholde 
anlæg og anlægge nye, blandt andet den nyligt indviede store 
skaterpark, hvor der også holdes koncerter.”  (Signe Cecilie 
Brink)
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Det foregår en del i parken, som Stine Cecilie Brink mener er 
placeret fint, så det har ikke længere mening at gøre Øster 
Allé til et aktivitetsområde. Det er ifølge hende vigtigere, at 
Øster Allé fungerer som supplement og serviceområde for de 
aktiviteter, der allerede foregår, og som har brug for parkering.

Om processen opsummerer hun:
”Det kræver en masse arbejde at få sidste etape realiseret – 
det kræver, at der sidder nogen på det kommunale niveau, der 
gider at kæmpe for tingene. Jeg vil sige, at hvis det ikke var for 
mig, og al den energi jeg har lagt i projektet, så var det aldrig 
blevet til noget”. (Signe Cecilie Brink)

Programmer og funktionalitet
Øster Allé fremstår som et meget funktionelt rum både til 
hverdag og fest. Afvikling af store arrangementer er forbedret 
betydeligt, hvilket fremgår af udtalelser fra brugerne.
Niels Jørgen Heldt, formand for atletikklubben Sparta finder at 
de nye design for Øster Allé er rigtigt godt: 

”Efter at Alléen blev færdig i 2010 har vi afviklet 7 store 
arrangementer med løb over flere dage. Året har været 
planlagt med en række opvarmningsløb i foråret; Copenhagen 
Maraton i maj med mere end 12.000 løbere; kvindeløb i juni; 
Englemarkens aftenløb i august; DHL Stafet med 125.000 
løbere i 5 dage i august og september; og halvmaraton i 
september.  Over et helt år bliver det til løb med hen ved 
180.000 aktive.
Det nye design betyder, at arrangementerne bliver fredelige 
fordi der er god plads, og fordi alleen er let at lukke af ved store 
stævner… Vi kan nu tilbyde jordens flotteste opløbsstrækning.” 
(Niels Jørgen Heldt)

Anvendelse
Observationer og tællinger viser at den daglige brug af Øster 
Allé stort set begrænser sig til transit af biler, cykler løbere, 
og unge på rulleskøjter og skateboard. Til ’hverdag og i 
weekender’ er der mange som krydser Øster Allé på vej til og 
fra Fælledparken. 
Kun ganske få gør ophold. Enkelte ældre kvinder hviler på 
en af de opstillede bænke, især bænkende foran Brumleby. 
Enkelte står et øjeblik og venter på at blive samlet op, efter at 
have haft ærinde i Parken (fitnesscenter, kontor butik). Andre 
stopper kort op for at tale i mobil telefon.
Der er ingen social og kulturel udveksling på en almindelig 
hverdag, da der ikke er nogen programmer, der faciliterer 
noget sådant.
Til daglig er der en del parkerede biler i den østlige del, ud 
for Brumleby. Til ’fest’ - dvs. de store arrangementer med 
sportskampe eller løb - kan alléen spærres for trafik, og der 
kan skabes plads til de mange besøgende. Dog betyder det, 
at der vil være et øget pres m.h.t. parkerede biler på de mange 
tilstødende boliggader.

Pladsernes fravær betyder, at strækningen virker som et 

Fig. 7.1 Krydsende Øster Allé/ P. H. Rings Allé

Fig. 7.2 Parkerede biler
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langstrakt transitrum, der virker oplevelsesfattigt, især når man 
bevæger sig igennem til fods.
Flere bruger giver udtryk for at ”vejen er blevet flot”; men 
til daglig er der ikke noget, der pirrer nysgerrigheden eller 
inviterer til længere ophold.

Kampagnen
Stine Cecilie Brink finder at kampagnen har været spændende 
og inspirerende. Marie Thing giver udtryk for at samarbejdet 
med Københavns kommunes engagerede medarbejdere har 
været sjovt og spændende: 
”Det var nyt ikke bare at skulle levere et projekt til kommunen, 
men at samarbejde på en projektide´ der kom fra kommunen…
jeg synes, at det var en rigtig god idé og en god opgave – og 
det har været et virkeligt godt samarbejde”.
 

Perspektivering
Det færdige projekt lever kun delvis op til projektoplægget – 
der ønskede at skabe et multifunktionelt rum, som dels kunne 
skabe plads til de store arrangementer på Parken Stadion 
bl.a. og dels udnytte det store anlæg som bevægelsesrum og 
mødesteder uden for de store arrangementer. 
Der var tale om en stærk ide om at dobbeltudnytte arealet. 
Men det færdige resultat fremstår i det væsentlige som et 
stykke infrastrukturanlæg. Det basale anlægsarbejde med 
vejtracé og krydsninger er gennemført. 
Hvorimod den programmerede serie af felter eller små byrum, 
som udgjorde en del af projektet er ikke blevet til noget. Det 
betyder at projektforslagets tilbud om nye bevægelsesrum 
og mødesteder og den forstærkede sanseligheden’ af det 
storslåede anlæg mangler.  
Anlægget appellerer således ikke til ’følelsen af samhørighed’, 
fordi de sociale programmer vedr. boldspil og anden social 

kropslig udfoldelse ikke er etableret. 
Det er således kun med lidt god vilje, at man fortsat vil kunne 
tale om Øster Allé som et ’nyt bedre byrum’.
 
Løfter man imidlertid blikket og betragter Østre Allé i sin 
kontekst af grønne parker, hvor der i de seneste år er 
investeret betydeligt i forskellige programmer for ophold og 
bevægelse, vil man opdage, at der er tale om et stort samlet 
’public domæne’. I denne kontekst fungerer Øster Allé som 
adgangszone og fordelingszone for aktiviteterne.

Det vurderes at der ikke er politisk vilje eller økonomi til at 
anlægge og færdiggøre pladserne. Spørgsmålet er derfor, 
hvordan man med små midler vil kunne gøre især den vestlige 
del mere attraktiv for områdets brugere og dermed binde 
over mellem Klosterfælled og Fælledparkens forskellige 
aktivitetszoner.

Uddybende beskrivelse og analyse
I Bilag 3. finder du uddybende beskrivelse og analyse af Øster 
Allé.
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7. Mellemrummet, Hundested
Projekt indsendt af: Hundested Kommune.
Rådgivere: Landskabsarkitekt, Jacob Fisher, GBH Landskabs-
arkitekter a/s. har stået for planlægningen og designet af konkur-
renceforslaget, og han har været med i hele udviklings- og 
realiseringsfasen.

Byrumstype: Grønning mellem by og havn.
Byrumsprojekt: Landskabelig bearbejdning

Projektperiode: Projektet startede i 2003 og indviet i 2007.

Anlægsomkostninger: 6 mil. Kr.
Støtte fra Realdania: 3 mil kr til anlæg.

Interview med:
-  Landskabsarkitekt, Jacob Fisher, GBH Landskabsarkitekter 

a/s.;
-  Byplanlægger Pia Weirum, Halsnæs Kommune;
- Daglige brugere af Mellemrummet.

Registreringer: 
Søndag den 19.06.2011
Mandag den 20.06.2011
Tirsdag den 21.06.2011

Projektets indhold
Projektet behandler en stor langstrakt grønning, der er vokset 
frem på havnens tiloversblevne opfyldte arealer mellem 
Hundested by og havn. Der er tale om et geografisk centralt 
beliggende område i byen, der før omdannelsen udgjorde et 
mentalt og rumligt ‘ingenmandsland’; i sit udtryk var det tættere 
knyttet til den utilgængelige erhvervshavn og mindre til byens 
offentlige rum.

Den planlagte omdannelse af området består af et enkelt 
hovedgreb, som omdanner mellemrummet til en fascinerende 
mellemzone ved hjælp af ribbeformede jordvolde parallelt med 
vandet.

“Det er hensigten at den grovkornede arkitektoniske struktur 
skal kunne optage mange forskellige programmer over tid – 
eller lade være.
Uanset anvendelsen tilføres området en visuel og klimatisk 
skræm, der besvarer en række landskabelige og funktionelle 
problemstillinger”.
(dommerkomiteens bemærkninger, Fremtidens bedre byrum, 
Realdania 2003, side 133)

Dommerkomiteen vurderede at der er tale om et robust design, 
der ikke afskærer kommunen fra at kunne ændre områdets 
anvendelse og brug i takt med byens og havnens udvikling. 
Det anbefales direkte, at udformningen af programmerne først 
iværksættes, når der er reelt behov herfor for at imødekomme 
fremtidige og endnu ikke kendte løsninger.

Arkitektur og synlighed
Mellemrummet fremstår i dag som et særdeles smukt anlæg, 
der giver et væsentligt arkitektonisk bidrag til Hundested. 
Det er udformet med afsæt i det omkringliggende landskab og 
fortolker havbundens former.
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Som et storslået landskabstræk bevæger det sig med sine 
volde, bakker og lavninger fra kysten over strandengene ind 
mellem industrihavnen og byen, hvor det afsluttes med et 
skateranlæg før det møder turisthavnens amorfe former og 
strukturer.

Det var intentionen ”at skabe kontakt mellem by og havn – 
gennem Mellemrummet, og give byen vandet tilbage, ikke som 
fysisk vand ind i byen, men ved at gøre det store hav synligt fra 
et højdepunkt”. ( Fremtidens bedre byrum. Realdania, 2003).
Landskabsarkitekt Jacob Fisher, GBH Landskabsarkitekter a/s. 
fortæller om de udfordringer, han stor overfor i forbindelse med 
formgivningen:

”Målet var ’give vandet tilbage til byen’. Men det var lidt svært, 
da fragthavnen lå foran arealet. Derfor brugte vi den historiske 
fortælling om stedet og prøvede at genskabe ideen om klitten 
og sandbankerne, som bølgerne tidligere har skabt langs 
kysten på det sted. Det er ikke mere end 50 år siden, der var 
kyst her… Det var det ’billede’, der var udgangspunktet for 
bearbejdning af den flade af overskudslandskab på stedet”. 

Han synes at det er lykkedes ganske godt og er selv meget 
tilfreds med den måde, som Mellemrummet fremstår på i dag.

Anlægget er skalamæssigt tilpasset så det på fin vis medierer 
på den ene side provinsbyens bygningstypologi  og -skala og 
på den anden de store solitære haller på industrihavnen.
Anlæggets struktur fremhæves morgen og aften, hvor solen 
fremkalder virkningsfulde lange skygger.

Mellemrummet er central placeret i byen, men har ikke nogen 
visuel dominerende rolle. Det er  tværtimod sin rolle som ’mel-
lemrum’ bevidst. 
Det kan konkluderes at de landskabsarkitektoniske visioner for 

området er indfriet på fornem vis: Mellemrummet er et urban 
landskabsrum, der både er inviterende og sanseligt.

Tilgængelighed
Det har været intentionen at forbinde Mellemrummet med en 
række stier fra Hundesteds hovedgade ned over anlægget til 
havnen. 
”Forbindelseslinjerne danner en ubrudt linje fra byen gennem 
de eksisterende passager ned til eller gennem voldene og ned 
til havnen. En enkelt linje er en 2,5 bred sti …stien danner en 
horisontal bro …et billede på tidligere badebroer” (Fremtidens 
bedre byrum, Realdania 2003).

De påtænkte forbindelser er udført og anlægget fremstår i dag 
med en visuel og fysisk fin opkobling til byen og høj tilgænge-
lighed for alle brugergrupper.

Proces
Først da projektet fik tilsagn om støtte til realisering (fase 3), 
blev der nedsat en styregruppe med ansvaret for den samlede 
proces, og for at samle trådene til beslutningsgrundlag for 
miljø- og planudvalg, økonomiudvalg og byrådet i Hundested 
Kommune.
Der blev udarbejdet et notat omhandlende projektorganiserin-
gen samt køreplan for brugerinddragelse.  En række tema - og 
underprojektgrupper blev nedsat (Forslag til projektprogram, 
2003).

”Vi lavede en række workshops, og der blev skabt en arbejds-
gruppe, som bestemte, hvad der så lige præcist skulle laves de 
forskellige steder.
Ideen og designet blev i store træk fastholdt, men i forhold til 
det oprindelige forslag var det et lidt anderledes programfors-
lag, der blev lagt ind…” (Jacob Fischer)
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Programmer
Mellemrummet fremstår i dag med en række faciliteter til 
ophold og leg på området. Mellemrummet indeholder et ud-
sigtspunkt, en cirkusplads eller arena samt en lille sø, nogle 
borde og bænke til ophold samt nogle simple legeredskaber til 
børn.

Rummet er realiseret som planlagt, og kommunen holder 
de store græsarealer rene og klippede, således at anlægget 
i store træk fremstår velplejet. Det kniber imidlertid med 
vedligeholdelsen af legeredskaber og anlæg. To af de anlagte 
anlæg til petanque og beachvolley er overgroet og anvendes 
ikke længere.

Byplanlægger Pia Weirum, Halsnæs Kommune fortæller, at 
kommunen har sat penge af til at klippe græsset i anlægget 
og fjerne affald; mens der ikke er afsat penge til vedligehold af 
anlæg. Det er grunden til at legeredskaber forvitrer, boldbaner 
forfalder og skaterramper ruster.

Anvendelse
”Området tilbyder noget andet end torvene oppe i byen, hvor 
man kan sidde og kigge. Her i Mellemrummet er der aktivitets-
muligheder og målgruppen er helt klart de unge; man kan tage 
sin madkurv med og nyde solen og også finde læ for vesten-
vinden,” siger Jacob Fishcer.

Det har ligget kommunens politiske ledelse på sinde at skabe 
opholdtilbud til de unge. Det er lykkedes. Det er især en 
gruppe  på 10-15 unge, som holder til på bold - og skaterban-
erne; de er imidlertid ikke tilfredse med skateranlægge. Det 
er ikke vedligeholdt, hvilket vanskeliggør brugen. Asfaltens 
sammenføjning med metalramperne sprækker. Det betyder 
helt konkret, at deres hjul sætter sig fast. De peger også, på at 
kuglelejerne i deres udstyr ruster, hvis de kører på metalram-

perne efter, at det har regnet. En af de voksne der dagligt kom-
mer i Mellemrummet med sin hund glæder sig over børnenes 
leg – over at de kommer, hygger sig og skaber liv. Han synes, 
at anlægget bør vedligeholdes og foreslår, at man spørger 
børnene, hvad der skal til for at trække flere til.

Ud over denne faste gruppe af unge består de øvrige daglige 
brugere primært af borgere, der benytter anlægget til en 
spadseretur eller til at lufte hund i. Der er i gennemsnit 17-18 
personer, der besøger mellemrummet i timen på hverdage og 
weekenddage i juni, hvor vejret er meget dansk med blæst og 
skiftende sol og byger. De fleste bevæger sig blot igennem 
uden at slå sig ned. Enkelte stopper op og får en sludder med 
en bekendt eller ven.

Mellemrummet er ikke nogen turistattraktion. Brugerne er 
derfor primært lokale Hundestedborgere. Det er mest voksne 
eller børn ifølge med voksne. 
Mellemrummet benyttes i forbindelse med en årlig byfest, når 
cirkus kommer til byen, ligesom, der indenfor det seneste år 
har været afholdt en koncert i skoleregi.

De adspurgte brugere, var glade for Mellemrummet. De giver 
udtryk for at det er blevet et fint og flot anlæg. Især mange hun-
deluftere nyder deres daglige ture med hunden. Man kommer 
en tur op på udsigtspunktet og mærker vinden, man møder en 
nabo eller bekendt. Flere cykler forbi eller gennem anlægget 
på vej gennem byen.

Perspektivering
Mellemrummet er et robust anlæg med mange potentielle 
anvendelsesmuligheder, men benyttes reel ekstensivt. Det har 
været ideen, at programmer for leg og sociale aktiviteter kunne 
etableres eller nedlægges efter behov. 
Derfor bør de anlæg der ikke anvendes også nedlægges.

Fig. 8.1 Bløde trafikanter gennem Mellemrummet

Fig. 8.2 Ophold i Mellemrummet
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Det kan endvidere konkluderes, at er grundlag for at øge 
udnyttelsen af Mellemrummet. Der bør derfor rettes en ny 
henvendelse til byens borgeren, børnene og institutionerne for 
at få ideer til nye og nutidig sociale programmer. 

I Mellemtiden ligger området som et æstetisk smukt landskabs-
rum, med potentiale for at blive udnyttet mere – eller bare et 
rum der tilbyder en pause i den travle hverdag.

Byrums Kampagnen
Jacob Fisher giver udtryk for at det har været meget inspir-
erende at deltage i kampagnen. Han fulgte undervejs med i 
de andre interessante projekter, og finder at det var fint med 
publikationen, ”Fremtiden bedre byrum”, der præsenterede en 
vifte af projekter; men han er ikke længere klar over, hvad der 
er realiseret.
Pia Veirum, Halsnæs Kommune er byplanlægger og ingeniør. 
Hun har ikke været involveret i projektet og ved ikke meget om 
kampagnen; men fortæller, at byplanlæggerne i daværende 
Hundsted Kommune var meget engageret i kampagnen og 
projektet.

Uddybende beskrivelse og analyse
I Bilag 4. finder du uddybende beskrivelse og analyse af 
Mellemrummet.
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Projektets indhold
Den overordnede vision med projektet Drive-Inn til Ringe 
har været at omlægge en parkeringsplads på bagsiden af 
hovedgaden i Ringe til en mutifunktionel plads, der konsekvent 
kombinerer  trafiksikker parkering med andre aktiviteter. Hen-
sigten har været at ’dobbeltprogrammere’ parkeringspladsen, 
så det nødvendige parkeringsanlæg for butikkernes omsætning 
og overlevelse kunne anvendes til andre aktiviteter uden for 
butikkernes åbningstider eller til særlige arrangementer, hvor 
pladsens parkeringsmuligheder vil kunne inddrages  for at 
skabe rum til arrangementets formål.

Efter en engageret borgerinddragelsesproces blev det fore-
slået, at nogle af pladsens parkeringsbåse blev forsynet med 
spor i belægningen, så de på enkel vis kan omdannes til aktivi-
tetsområder. Der belv foreslået hegn og basketkurve, kombine-
rede bænke og installationsføring samt lys og portmotiver.
Dommerkommitten fremhæver, at de er tiltrukket af projek-
tets eksperimenterende og uprætentiøse karakter. Desuden 
fremhæves forslagets pragmatiske holdning til bilernes tilste-
deværelse, til den rumlige disposition af funktionerne samt til 
den lethed og fleksibilitet som projektet gør brug af.
(Dommmerkommittens bemærkninger, Fremtidens bedre 
byrum, Realdania 2003 side 139).

Arkitektoniske kvaliteter og orientering
Drive-in til Ringe – eller Centrumpladsen, som den stadig 
hedder lokalt - er i det væsentlige gennemført som planlagt og 
med den økonomi, der var afsat til projektet. Både kommunens 
planlæggere og landskabsarkitekten er der tilfredshed med 
designet og det nye anlæg. Således er intentionerne realiseret 
om at fastholde en stemning af ”bagside”. Den tidligere klare 
orientering i længderetningen af pladsen mod kirken, er som i 
oplægget erstattet af en mere uklar orientering med program-
mer og bevoksning i mere ’tilfældig’ placering. Pladsen er 

8. Drive-In til Ringe
Projekt indsendt af: Ringe Kommune (Fåborg-Midtfyn Kom-
mune)
Rådgivere: S&I Arkitekter og Land+ Landskabsarkitekter, 
Odense; Land + har stået for design, projektering og tilsyn.

Byrumstype: Parkeringsplads
Byrumsprojekt: Omlægning af P-plads til multifunktionel plads, 
der kombinerer trafiksikker parkering med andre aktiviteter.

Projektperiode: Projektet startede i 2003 og indviet i 2005.

Anlægsomkostninger: 7.700.000 kr.
Støtte fra Realdania: 3.850.000 kr.

Interview med:
-  Michael Finke, Land +, Odense
-  Byplanlægger Lisbeth Sommerlund, Fåborg-Midtfyn Kom-

mune.
- Daglige brugere af området.

Registreringer: 
Fredag den 01.07.2011
Lørdag den 02.01.2011
Søndag den 03.07.2011
Mandag den 04.07.2011
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realiseret med et miks af materialer og virkemidler, sådan som 
det var hensigten.

Det vurderes at den færdige plads som rum og arkitektur frem-
står usikker i sit æstetisk udtryk. Det skyldes først og fremmest, 
at den store plads rumligt opløses med de mange mindre rum. 
Desuden er metalbåndet, der skulle ’binde dem sammen’ ikke 
overbevisende. Det bugter sig over bænke og skraldespande 
på en fortænkt måde, og i en udførelse, der ikke er kælet for. 

Beplantningens placering virker  efter hensigten ’tilfældig’, men 
dermed har rummet måske også tabt en enkelthed, som den 
oprindelige plads havde med sine store plataner på en lang 
række i pladsens længderetning.
Anvendelsen af aluminium som materiale på pladsen virker 
ikke afklaret sammenholdt med materialeholdningen og be-
plantningsstrategierne i bymidten i øvrigt. 

Tilgængelighed og overgange
Centrumspladsen er godt forbundet med stier og adgangsveje 
til resten af byens kontekst. I begge ender (Nord og syd) er 
pladsen forbundet med adgangsveje. Desuden er der skabt 
stiforbindelse på tværs til bebyggelsen mod vest og Ringe Sø 
og mod øst til gågaden (Algade) og torvet. Stierne mod Algade 
skaber tilgængelighed, men visuelt er åbningerne og overgan-
gene dårligt markerede, hvilket betyder at gæster har vanske-
ligt ved at finde dem (observationer på stedet).
Mødet mellem parkeringsplads og bagfacaden i den østlige 
husrækken virker uformidlet. Belægningen  går helt op til 
facaden; der er således ingen ’mellemzone’, som kan skabe 
overgangen mellem husrækkens bagudgange og parkerings-
pladsen. Kun ved Biblioteket er der sket en bearbejdning 
heraf med det store trappeanlæg i natursten fra udgangen til 
parkeringspladsen.

Proces
Forud for fastlæggelse af det endelige design blev der afholdt 
borgermøder, hvor handlende og borgere i øvrigt kunne 
komme med ønsker til pladsens udformning. Der blev også 
afholdt særlige arrangementer på den gamle parkeringsplads, 
herunder bil-banko for at give borgerne en fornemmelse af 
projektets muligheder for at udvikle helt nye former for brug 
og udvikle nye fællesskaber i relation til den nye plads. Den 
daværende byplanchef i den daværende Ringe Kommune Poul 
Mathiesen var en ildsjæl, der skabte stor entusiasme omkring 
projektet, fortæller Michael Finke.

Da pladsen stod færdig var alt etableret, selv en pavillon fyldt 
med legeredskaber, bolde, net, bander osv. Der var blevet 
plads til det hele  inden for det afsatte budget.



32

”Der blev fra starten nedsat en pladsbestyrelse, som fik 50.000 
kr. til at lave aktiviteter for sammen med brugerne. Det er noget 
man ofte ser i Tyskland, og jeg synes at det er meget vigtigt, 
at brugerne hjælpes i gang med at opdage og bruge det nye 
anlæg.” (Michael Finke).

Imidlertid skete, der det uheldige, at pladsbestyrelsen efter in-
dvielsen blev skiftet ud med nye folk, der satsede alle pengene 
på en koncert på pladsen med Anne Linnet. Det blev styrtende 
regn, og kun meget få tilskuere mødte op. Det gav underskud 
og betød, at pengene var tabt.
Herefter blev pladsbestyrelsen passiv, kommunen blev sam-
menlagt med Fåborg Kommune og Teknisk Forvaltning flyttet. 
Ildsjælene bag projektet gik på pension eller fik andet job og 
nøglen til pavillonen med alle redskaberne forsvandt.
Michael Finke mener, at der er brug for vedligeholdelse af plad-
sen; han er meget ærgerlig over, at flere ting er i stykker og 
ikke repareres. Dette er Birgith Sommerlund fra Fåborg-Midtfyn 
Kommune uforstående over for, idet hun mener, at området 
både renholdes og vedligeholdes.

Anvendelse af pladsen
Ved observationerne på pladsen kunne det konstateres, at 
byens borgere bruger Centrumspladsen som før redesig-
net – dvs. til parkering. Der er ingen aktiviteter i øvrigt på 
pladsen – hverken i butikkernes åbningstid eller om aftenen 
eller weekenden. Der synes enighed om, at dette skyldes 
manglende organisation bag pladsens drift og aktiviteter, og 
flere peger på at en ny ’pladsforening’ med kommunal support 
burde etableres.

Brugernes vurdering af pladsen er forskellig. Kalle, der er leder 
af Midfyn Fri- og Efterskole synes at pladsen har potentialer, 
men han ved også, at den ikke bruges: 

Fig. 9.1 Personer på Centrumspladsen
1) Parkerende. Der regnes med 2 personer i genemsnit pr par-
keret bil.

” Vi har andre baner ved skolen og ved fritidsklubben. De bliver 
flittigt brugt; men banen her på Centrumspladsen bruges ikke. 
Det er for besværligt for de unge at få fat i nøglen til skuret 
– og jeg tror ikke helt de ved, hvordan de skal forholde sig”. 
(Kalle)

Der er delte meninger om pladsen funktion som parkerings-
plads. De fleste kommer og parkerer og synes godt tilfredse; 
men Elly på 63 år ikke glad for pladsen. Elly er bibliotekar og 
arbejder på biblioteket. Når hun har brug for at parkere ved 
gågaden fravælger hun Centrumspladsen, og parkerer i stedet 
på Kirkens Parkering, der ligger lige ved siden af.

” Det er for at undgå at få buler i bilen; det (Centrumspladsen) 
er ikke nogen ideel parkeringsplads. Der er simpelthen for lidt 
plads” (Elly).

Elly fortæller, at hun ofte ser  gæster, der tror at der er to ledige 

Fig 9.2 Parkerede biler. Belægningsprocenter af de 100 p-
pladser
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pladser nærmest indgangen til biblioteket, og så viser det sig 
at det er handikapparkering. Så skal de til at bakke ud på en 
befærdet vej. ”Der er ingen vendeplads, og man kan ikke køre 
rundt”. Hun har også bemærket, at der parkeres på de røde fel-
ter (dem til leg og ophold), efter kl. 18:00: ”Folk kan ikke forstå 
skiltene – og i øvrigt gør de som det passer dem”, siger hun.
 
Perspektivering
Det vurderes at der er politisk vilje til at søge en løsning på det 
organisatoriske problem. Der er netop i år ansat en person i 
ungdomsskolen i 3 måneder. Til at hjælpe processen i gang. 
Det første arrangement på basketballbanen blev således holdt 
først i juli i forbindelse med et lokalt arrangement for børn. Det 
skete netop som brugen af pladsen blev observeret. Vi var 
derfor med, da pavillonen med legeredskaber blev åbnet for 
første gang i 6 år, og bander, ethjulede cykler, net og andre 
fine redskaber blev taget ud. 
Lise Ørtved 42 år, leder af teaterskolen ’Spetaklet’, fortæller, at 
der er holdt en masse møder. 

” Så sagde jeg til ham (den nyansatte i unggdomsskolen) : Skal 
vi ikke bare gå i gang. Jeg har afslutning (på teaterskolen). Så 
lad os lave afslutningen her på pladsen. God idé – det gør vi, 
sagde han” (Lise Ørtved).

Men spørgsmålet er, om der er initiativer nok blandt byens 
borgere og foreningsliv til at området for alvor kan få nyt liv? 
Der er ingen skoler eller fritidsklubber omkring pladsen, og 
byens børn opfatter ikke området som et naturligt sted af lege. 
Spørgsmålet er også, om denne parkeringsplads ville kunne 
tiltrække større arrangementer som det oprindeligt var tiltænkt.

Uddybende beskrivelse og analyse
I Bilag 5. finder du uddybende beskrivelse og analyse af Drive-
In til Ringe.
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9. 19 støttede udviklingsprojekter - 2. fase

Fig. 4.1. Realiserede projekter fra 2. fase. Antal besvarelser 
19. Svarprocent 100%.

Fig. 4.2. Ikke-realiserede projekter fra 1. fase. Antal 12 ud af 19 

Evalueringens formål
I dette afsnit evalueres de 19 ud af 2. fases 23 udviklings-
projekter. Formålet har primært været at få viden om, hvilke 
projekter, der er blevet realiseret.
Undersøgelsen har søgt svar på, hvordan de realiserede 
projekter er finansieret, og hvordan processen omkring deres 
realisering er organiseret, herunder inddragelse af borgere 
og brugere. Der er endvidere søgt svar på, om projekterne er 
udformet som oprindeligt skitseret og præsenteret, eller om der 
er sket yderligere udviklinger af tilgange og koncepter.
Med hensyn til byens udvikling, bylivet og arkitekturen er 
det undersøgt, hvorvidt de realiserede projekter har bidraget 
positivt hertil.
For de ikke-realiserede projekters vedkommende, er der søgt 
svar på, hvorfor projekterne ikke er realiseret.

Metode
Der er foretaget ’nøgleperson- interviews’ pr. telefon med en 
involveret projektleder ved den kommune, hvor projektet er 
udviklet eller den kommune, der efter kommunesammenlæg-
ningen har overtaget projektet.
Interviewet er støttet af et til formålet udarbejdet spørgeskema. 
(se bilag)

Samtlige 19 kommuner/projekter har deltaget i undersøgelsen, 
der således har en svarprocent på 100%. 

En tredjedel er realiseret
4 projekter er realiseret og 2 er delvist realiseret. Det svarer til 
henholdsvis 21% og 11%. Endelig er et projekt realiseret som 
et nyt projekt.
Fig. 4.1 viser desuden at 63% eller 12 projekter ikke er realis-
eret.

75% af de ikke-realiserede projekter angiver, at manglende 

finansieringsmuligheder er årsagen til, at projekterne er taget 
af bordet. I visse tilfælde skal årsagen findes i modstand fra 
borgere, ejendomsbesiddere eller politikere. Fig. 4.2 viser af 
25% angiver modtand fra ejendomsbesiddere og 17% angiver 
modstand fra politikere. I 8% af tilfældenes nævnes også mod-
stand fra borgerne. Anden årsag angives i 33% af tilfældene. 
Det kan være fredningsmyndigheder, eller trafikale forhold eller 
lignende fysiske forhold på stedet.

De realiserede projekter finansieres alle af kommunerne.
I 33% af projekterne er der fonde involveret, mens private 
ligeledes giver tilskud i 33% af tilfældene. Se Fig. 4.3.

Projekterne involverer foreningslivet 
Kommunerne har være gode til at involvere borgere og forenin-
ger i processen med at planlægge og diskutere projekterne. De 
lokale foreninger har således deltaget i alle de realiserede pro-
jekters planlægning (100%), og der har været bred borgerdel-
tagelse i forbindelse med realiseringen af 50% af byrummene. 
I 17% af tilfældene angives developere også at have deltaget. 
Jf. Fig. 4.4
I 5 ud af de 6 projekter (83%) har der været involveret andre. 
Der er her typisk tale om, at konsulenter og rådgivere har 
spillet en stor rolle i planprocessen.

Det har taget tid af færdiggøre projekterne, flere af dem har 
været igennem en lang proces, hvor midlerne skulle findes. 
Derfor er sidste etape typisk er først gjort færdige i 2010/2011.
Et enkelt projekt er stadig ikke færdigt.
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Fig. 4.3. Hvem deltog i finansieringen?
6 projekter ud af 19 støttede

Fig. 4.4 Hvem deltog i processen?
6 projekter ud af 19 støttede

Fig. 4.5. Bidrag til bedre byliv?
6 projekter ud af 19 støttede

Fig. 4.6. Bidrag til arkitektonisk kvalitet?
6 projekter ud af 19 støttede

Bedre byliv og arkitektonisk kvalitet
Kommunerne er glade for deres nye bedre byrum. Alle svarer, 
at de realisere byrum har bidraget til et bedre byliv og til 
arkitektonisk kvalitet.
Fig. 4.5 og 4.6 viser denne meget overbevisende udmelding.

Realiserede projekter
Ud af de 19 støttede projekter er der 4 realiserede. Det er 
’Gasværksgrunden’ i Frederecia, ’Byen efter gågaden’ i Thist-
ed, ’Et net af forbindelser’ i Roskilde Kommune, og endelig 
’Banegårdspladsen’ i Næstved. 
De to delvist realiserede projekter er ‘Bedre Byrum’ i Kerte-
minde og ‘Byen fra prot til Port’ i Kokkedal. 

I det følgende er kommunernes beskrivelse og vurderinger af 
de realiserede projekter præsenteret.
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Fredericia kommune: Gasværksgrunden 
(realiseret)

Da Fredericia fik afslag fra Realdania til medfinansiering af det 
endelige projekt, lå det stille i en periode. 
”Men så bevilgede kommunen 100 mio. kr. til en omfattende 
bymidteplan, hvor der blev lavet gågader. Rådhuspladsen blev 
også lavet ligesom en række andre pladser. Gasværksgrunden 
blev en del af denne større satsning.” 

Lokale- og Anlægsfonden støttede projektet, der blev planlagt 
med inddragelse af lokale foreninger, private ildsjæle og konsu-
lenter. Der blev i forbindelse med processen afholdt workshops 
med en lang række brugere. Ca. 500 skolebørn var involveret 
sammen med street art medarbejdere, naboer mv.
Birk Nielsens Tegnestue, der stod for projektudviklingen, var 
med i processen og udarbejdede det endelige design.
Der blev lavet ganske få ændringer i projektet, ”men det er 
dog ganske få tilføjelser, som du næppe vil bemærke, hvis du 
besøger pladsen”. Det skete på foranledning af Lokale- og 
Anlægsfonden.

Der er stor tilfredshed med projektets arkitektonisk udtryk: 
”Der er knald på farverne, så pladsen skiller sig ud fra kon-
teksten. Det er noget andet end den brune granit. Pladsens 
arkitektoniske udtryk virker inviterende for de brugergrupper 
den er tiltænkt”.

Det at skabe en velfungerende plads for krop og bevægelse. 
Den synlige og centrale lokalisering i byen har ifølge kom-
munen været en succes:
”Gasværksgrunden er det mest vellykkede byrumsprojekt, vi 
har lavet. Det tilbyder noget helt andet end de pæne byrum 
med deres granit og cafeer. Gasværksgrunden bliver flittigt 
brugt af le parkour folk, til boldspil, til samba- og om vinteren 
til skøjteløb. Pladsen samler mange aktiviteter, og den er ofte 
udgangspunkt for andre aktiviteter, f.eks. løb. Her mødes man 
på Gasværksgrunden.”

En anden grund til byrummets succes og store anvendelse 

er, at der er 3 skoler i området (2 private og 1 kommunal), der 
benytter pladsen i dagtimerne og i fritimerne.

Støtte fra Realdania til projektudviklingen var vigtig:
”Hvis vi ikke havde fået penge i anden fase til at udvikle pro-
jektet, var vi ikke kommet i gang. Det var vigtigt med det spark, 
det gav. Nu fik vi mulighed for at få nogen til at hjælpe os med 
at udforme projektet. Selvom vi ikke fik penge i sidste omgang, 
så havde vi noget at gå videre med.”
 (Arkitekt Uffe Bjerregaard, Fredericia Kommune)
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Thisted Kommune: Byen efter gågaden
(realiseret)

I Thisted var man rigtig glad for det projektforslag, som blev 
lavet i 2002 af Birk Nielsens Tegnestue i samarbejde med kom-
munen og borgere:
”Man kunne se dets potentialer… og straks vi fik afslaget fra 
Realdania efter 2. runde gik vi i gang med at lave Havnetorvet 
– resten af projektet skulle der findes medfinansiering til”.

Hele det projekt, som blev udviklet i 2002 er nu realiseret. 
Havnetorvet blev indviet i 2004, mens Store Torv stod færdigt 
i 2010. Udførelsen er som sagt sket i faser, for pengene skulle 
findes i de kommunale budgetter og andre fonde skulle søges. 
Mens Havnetorvet er finansieret af kommunen, har Oticon 
Fonden givet 14 mio. kr. til projektet på Store Torv. Desuden 
har der været medfinansiering fra en privat developer, der stod 
for p-anlægget. I forbindelse med planlægningsprocessen har 
der været afholdt et par velbesøgte borgermøder.

Anstrengelserne i Thisted har båret frugt, og der er stor tilfreds-
hed med resultatet:

”Store Torv er blevet smuk. Rådhuset er blevet renoveret og 
tilsammen giver Rådhuset og pladsen et vældigt arkitektonisk 
løft til bymidten.
På havnen er det blevet ryddet op. Den nye plads, og de to 
nye bygninger, der afgrænser pladsen, skaber en meget fin 
indramning af udsigten. Det fungerer fint, og bygningerne 
skaber læ.
Pladsens afgrænsning, skala og orientering mod Limfjorden 
giver et spændende byrum, der på en og samme tid er intimt 
og åbent…
Der er mulighed for ophold på forskellig vis – mulighed for at 
sidde på trapperne og nyde udsigten gratis – eller for at slå sig 
ned ved et cafébord”.

Det vurderes ligeledes at byrummene har skabt et bedre byliv:

”Vi ser en masse mennesker, der sidder og nyder det. Flere 
cafeer rykker ud om sommeren… Juletræet tændes på Store 

Torv. I år, hvor pladsen endelig stod færdig og al byggerodet 
var væk, kom der fantastisk  mange mennesker. De to torve er 
blevet populære mødesteder. Det er også tydeligt, når der er 
turister i byen om sommeren. De opholder sig på de to pladser.
På begge pladser er der vand, der risler. Her løber børn og 
leger. Det er sjovt og ufarligt, så forældrene kan sidde roligt og 
se på.
På Havnepladsen kommer folk oppe fra byen for at nyde 
udsigten. Samtidig ser vi, at lystsejlerne sejler helt op til 
pladsen. Det giver en masse byliv - der er meget at se på. Det 
er attraktivt”

Støtten fra Realdania til projektudviklingen var vigtig:
”Det at vi deltog i konkurrencen betød, at vi kom til at se byen 
og forbindelsen mellem Store Torv og havnen i en sammen-
hæng. Det var spændende i stedet for, at vi havde arbejdet 
med pladserne hver for sig”
(Lise Degn, Thisted Kommune)
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Roskilde Kommune – et net af forbindelser
(realiseret)

Projektet var et koncept for en ny planlægningstilgang baseret 
på workshops. Roskilde Kommune fik i forbindelse med Bedre 
Byrums kampagnes 2. Fase penge til at gennemføre et par 
workshops.
”Formålet var at skabe landsskabsrum og forbindelser, der 
skulle programmeres til forskellige fritidsaktiviteter. Processen 
og tilgange er blevet  brugt i den videre udvikling af området”. 

Projektet er fortsat siden:
”Det sidste der er lavet, er en ’drømme-workshop’ med ca. 20 
deltagere med interesse for området. De skulle komme med 
forslag til at udfylde nogle af de byrum, som er blevet lavet – 
og også nogle af dem, som var på vej. Flere af disse rum er nu 
realiseret!”

Det er kommunen der har finansieret fortsættelsen af projektet, 
som vurderes at have haft en positiv effekt:
”Projektet har skabt bedre byliv og mere byliv. Det har først 
og fremmet også skabt identitet og en opmærksomhed om 
området, om stiforløbene og om byrummene. 
Det har givet beboerne ejerskab. Det er tydeligt, at de har fået 
en meget stor tilknytning til området – det skyldes flere ting – 
men bl.a. at de har været inddraget i udviklingen af det.”

Projektet har bidraget til at skabe rumligheder i det bynære 
landskab:
”De konkrete fysiske tiltag, de grønne kiler – f.eks. den mar-
kante grønne kile omkring å-forløbet og regnvandsbassinerne 
– skaber et samlet rumligt forløb, der markerer sig stærkt. Man 
kan skimte Domkirken herfra (7 km).
Skovbælterne understøtter desuden stiforløbene og skaber 
rumlighed.”
(Jan Bille, Byg - og Planchef, Roskilde Kommune)
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Banegårdspladsen i Næstved
(realiseret)

Den nye banegårdsplads i Næstved blev åbnet i september 
2009 – og er i 2011 suppleret med toiletter og en cafe´. Nu er 
pladsen helt færdig og ligner stort set projektet fra 2002.
Banegårdspladsen er finansieret af kommunen og DSB & 
STS. Desuden har private ejendomsbesiddere finansieret 
byfornyelsen af randbebyggelsen.

Der har i forbindelse med projektet været gennemført en om-
fattende borgerinddragelsesproces med borgere, foreninger, 
naboer og erhvervsdrivende (taxaselskaber) osv.

”Processen har været givende, fordi en række forskellige 
behov er blevet klarlagt, og der er nået frem til en løsning, som 
alle kunne bifalde – det har været en god proces”.

Kommunen vurderer, at resultatet er blevet en meget funktionel 
plads, der fungerer rigtigt godt trafikmæssigt; men det tidligere 
’single minded’ transitrum har nu fået funktioner, der muliggør 
ophold. Det er blevet et ’open minded’ sted for byens borgere.
”Der er mange der gør ophold på pladsen, eller kommer og 
opholder sig på pladsen, der tidligere blot var en stor og dårligt 
fungerende trafikmaskine”.

Ud over de funktionelle forbedringer har området med renover-
ing af banegårdspladsen fået et arkitektonisk løft:

”Den nye plads har med sine nye belægninger og materialer 
(granit) været med til at gøre området pænere. De omkringlig-
gende bygninger er renoveret, og der er bygget nyt i de huller 
der var i husrækken. Projektet har medvirket til at gøre det til 
en helhed”.

Også i Næstved vurderes det at midlerne fra Realdania til pro-
jektudvikling har haft stor betydning for kommunens mulighe-
der for at få et godt resultat:
”Støtten til forprojektet gjorde, at interessen blev vagt i byrådet 
og hos DSB. Man kunne se mulighederne, og syntes at det var 
et godt projekt. Derfor gik man i gang med at finde finansier-
ing… kampagnen betød at projektet blev gennemført”.
(Anders Gedde Petersen, Næstved Kommune)
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To delvist realiserede projekter
To projekter er delvist realiseret. Det drejer sig om ’Bedre 
byrum’ ved Kerteminde Kirke og om ’Byen fra byport til byport’ 
i Kokkedal. Mens der således stadig er plads til forbedrede byrumspro-

grammer, er der stor tilfredshed med det arkitektoniske løft, 
som projektet har bidraget med:
”Renoveringen har bidraget til at samle det før diffuse byrum 
omkring kirken, det gamle rådhus- nu bibliotek, og stedets 
butikker…
Der er kommet en ensartet belægning og et tilpasset byud-
styr – også på den historiske hovedgade, Langgade – Det 
har styrket stedets rumlige kvaliteter og markerer det som et 
centralt sted i byen.
Renoveringen er således med til at fastholde og understøtte 
byens historiske bygninger og strukturer”.
(Arkitekt Jette Flinch Nyrop, Kerteminde Kommune)

Kommunen understreger, at fortællingen og historikken om 
projektet er stykket sammen af de historiske dokumenter, 
som man har kunnet finde, da de medarbejdere, der sad med 
projektet ikke længere er ansat.

Kerteminde Kommune: Bedre byrum
(delvist realiseret)

Kerteminde Kommune fik tilsagn fra Realdania om støtte til 
at realisere deres forslag til en række indgreb i den historiske 
bymidte omkring kerteminde Kirke. Projektet omfattede bl.a. en 
ny ’kirkevæg’ tegnet af arkitekt Poul Ingemands Tegnestue.
Lokalt var der store diskussioner om projektet. Mange borgere 
var imod muren, hvorfor politikerne valgte at takke nej tak til 
støtten fra Realdania.

Muren blev aldrig til noget, men resten af projektet har kom-
munen selv realiseret. Undervejs i processen er det blevet 
drøftet med relevante interessenter, herunder Kerteminde 
Egnsmuseer, Bevaringsforeningen, Kirke – og Meninghedsråd 
samt Cityforeningen. 

”Renoveringen af Torvet og Nordre Kirkerist har skabt en fin 
ramme om en lang række aktiviteter – markeder, handelsdage, 
kulturelle arrangementer, lokale festivaler mv. …
I det daglige er stedet dog stadig præget af parkering og 
savner aktiviteter, café med udeservering eller lignende”.
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Kokkedal - Byen fra byport til byport 
(delvist realiseret)

Den daværende Karlebo Kommune – nu Fredensborg Kom-
mune udviklede i bedre byrums kampagens 2. Fase et meget 
kostbart projekt vedrørende en række byrum i Kokkedal – fra 
byport til byport. Kommunen fik ikke medfinansiering til den 
videre realisering.

Siden har kommune imidlertid selv finansieret en omlægning 
og et nydesign af hovedstrøget i projektet, Holmsgårdsvej. Der 
er også lavet nogle mindre pladser, mens den central plads 
endnu ikke er realiseret:
”Men det kommer. Projektet udvikler sig stadig, men det sker 
trinvist og langsommere end forventet”.
Kommunen har reserveret pengene til pladsen i budgettet, 
men afventer en udbygning af området, og dermed også en 
nærmere afgrænsning af pladsen.

Der er i mellemtiden kommet nye temaer ind over kommunes 
arbejde med byrum. De kraftige regnskyl, som området har 
oplevet, har sat fokus på klimaforandringer og de stigende 
vandafledningsproblemer.:

”På nuværende tidspunkt har kommunen fået midler til at 
udvikle et lidt andet byrumsprojekt på fokusområdet. Målet er 
at skabe grønne vandopsamlende rum og forløb, der samtidig 
beriger området med æstetiske bylivskvaliteter. I dette nye 
projekt indgår også planer om en multiplads”.

Kommunen har ansøgt Socialministeriet om byfornyelsesmidler 
helt tilbage i 2002. Tidsplanen er for længst overskredet, men 
da projektet stadig ikke er afsluttet, er det lykkedes kommunen 
at få fristen forlænget:

”Vi er også i gang med Realdania igen. Realdania har for nylig 
valgt at støtte de indledende arbejder vedr. klimasikring, vand 
og byrum. Det drejer sig om Usserød Ådal i kanten af foku-
sområdet og en række pladser i Kokkedal. Multipladsen indgår 
også i det projekt, som Realdania er med til at udvikle”.

I forbindelse med de allerede realiserede dele af projektet har 
borgerne været inddraget i processen. Deltagelsen har været 
organiseret omkring en skurvogn, som kommunen etablerede 
i Kokkedal :
”Den var ramme omkring en række projektorienterede begiven-
heder, hvor der deltog i alt ca. 170 besøgene”.

Det vurderes at området er blevet smukkere, og det har fået 
hovedgreb og form:
”Vi har lavet nogle nye opholdsarealer. Jeg er overbevist om, 
at det – sammen med andre tiltag – har hjulpet med til at 
meldingerne om hærværk i området er faldet betydeligt”.

Som i de øvrige projekter vurderer også Fredensborg Kom-
mune, at Bedre Byrums kampagne har inspireret, og at 
pengene til at udvikle projektet har været afgørende:
” Vi er glade for kampagnen. Før kampagnen havde vi ideer 
om pladser og torve på den østlige side af vejen. Men det var 
vanskeligt, da der var en række private, der stillede krav.
Da vi via kampagnen fik penge til at udvikle projektet, flyttede 
vi projektet til den anden side af vejen. Det løste nogle ting – 
det åbnede projektet…
Det, at der var penge reserveret til at udvikle projektet, gav et 
løft. Kloge hoveder og grundigt arbejde bragte os videre i vores 
planlægning. Det har været rigtigt godt. Vi fik ikke penge til at 
realisere projektet – men vi fik penge til at udvikle det . Det har 
betydet en del”.
(Byplanarkitekt, souchef Lise Kongsgaard, Fredensborg Kom-
mune)
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Realiseret Delvist real-
iseret

Ikke 
realiseret

Nyt projekt

Bornholm Porten til Bornholm 1

Esbjerg Mellem by og havn 1

Frederecia Danmarkspladsen 1

Frederikshavn Bedste byrum 1

Gråsten Stjerneparken 1

Grinsted Sogneprojekt Sdr Omme 1

København Høje torv 1

København Byens Frimærker 1

København Nørrebro Station 1

Naksskov Kulturgaden 1

Odense Bydelens entré (Voldsmose) 1

Værløse Agora-Kulturforum 1

Fredericia Gasværksgrunden 1

Næstved Banegårdspladsen 1

Roskilde Et net af forbindelser 1

Thisted Byen efter gågaden 1

Karlebo Byens Port 1

Kertetminde Kirkepladsen 1

Ballerup Måløvforbindelsen 1

Ialt 4 2 12 1

Status af 19 projektforslag fra fase 2
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10. 91 fravalgte projektideer - 1. fase
Evalueringens formål
I dette afsnit skabes et overblik over de fravalgte 91 projekti-
deers videre skæbne. 

Et af de centrale spørgsmål er, hvor mange af disse projek-
ter, der er blevet realiseret. Der er søgt svar på, hvordan de 
realise-rede projekter er finansieret, og hvordan processen 
omkring deres realisering er organiseret, herunder inddragelse 
af borgere og brugere. Der er endvidere søgt svar på, om pro-
jekterne er udformet som oprindeligt skitseret og præsenteret.
Endelig er det undersøgt, hvorvidt kommunerne vurderer, at de 
realiserede projekter har bidraget positivt til byens udvikling, 
byliv og arkitektur.

For de ikke-realiserede projekter, er der søgt svar på hvorfor 
projekterne ikke er blevet realiseret.

Metode
Alle forslagsstillende kommuner er blevet kontaktet pr. telefon. 
I de tilfælde hvor vi har kunnet få direkte kontakt, er kontakt-
personen blevet interviewet på baggrund af et til lejligheden 
udviklet spørgeskema. Se bilag
I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at komme direkte 
igennem til en relevant person ved kommunen (på grund 
af  flytninger, pensioneringer eller kommunesammenlægnin-
ger), er der fundet frem til personer og mailadresser, som 
spørgeskemaet kunne sendes til, med opfordringer om at 
returnere det i udfyldt stand.

Svarprocent for denne delundersøgelse har været 66 % hvilket 
svarer til 58 besvarelser.

Halvdelen af projekterne er realiseret 
Det er tankevækkende at hele 52% svarer, at projektideerne 
fra kampagnens første fase er endt med at blive realiseret i 

en eller anden form. 28 af projekterne (48 %) er ikke blevet 
realiseret.
Af de realiserede projekter er 1 projekt fuldstændigt nytænkt, 
14 projekter (24%) er delvist realiseret mens 15 projekter 
(26%) er realiseret efter de ideer og planer, der blev sendt ind 
til Realdania i 2002.
Fig. 3.1 viser den procentvise fordeling mellem de realiserede 
og de ikke-realiserede projekter.

Fig. 3.2 viser at 64% af de ikke-realiserede projekter er 
strandet på grund af manglende finansieringsmuligheder. 
Hvorimod modstand mod projektet fra politikere, borgere eller 
ejendomsbesiddere kun udgør en meget lille procentdel. 21% 
angiver andre årsager eksempelvist tekniske eller trafikale 
problemer; at planerne for området er blevet ændret; eller at 
fredningsmyndighederne har gjort indsigelse mod projektet. 

Kommunerne er de bærende kræfter i de realiserede projekter.
At over halvdelen af første fases projektforslag er realiseret 
viser, at kommunerne har været opsatte på at få deres ideer 
til nye bedre byrum realiseret, og kommunerne har også gået 
forrest og båret hovedparten af udgifterne. Fig. 3.3 viser at 
kommunerne har bidraget til finansieringen i forbindelse med 
alle de realiserede og delvist realiserede projekter (dvs. 100%). 
Fonde har bidraget i 17% af tilfældene, private developere i 
10% af tilfældene mens der i 48% af projekterne har være an-
dre bidragsydere eksempelvis byfornyelsesmidler, mål 2 midler 
(EU) og ministerier og styrelse, primært Bygge- og Boligsty-
relsen, Socialministeriet og Trafikministeriet.

Kommunerne har også været involveret og ansvarlige for 
processen i samtlige ( 100%) af de realiserede byrum. I 45% af 
projekterne har processen været tilrettelagt med bred borger-
inddragelse; mens kommunes foreningsliv har været involveret 
i processen med at udvikle 34% af projekterne. Kategorien 

Fig. 3.1. Realiserede projekter fra 1. fase. 
Antal besvarelser 58. Svarprocent 66%.

Fig. 3.2. Ikke-realiserede projekter fra 1. fase. Antal 28 ud af 58 
besvarelser. 
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andre på 41% dækker eksempelvis over inddragelse af 
eksperter og konsulenter, inddragelse af faglige styregrupper, 
nabohøringer mv. 
Fonde og developere har deltaget i processen i tilsammen 17% 
af projekterne jf. Fig. 3.4.

Det kan således konstateres at byrumsprojekterne er udviklet 
og realiseret i dialog med borgerne og byens øvrige aktører. 
Processen har været tilrettelagt på forskellig vis lige fra 
borgermøder, nedsættelse af planpaneler og oprettelse af 
arbejdsgrupper. I få tilfælde har der været tale om mere enkelte 
nabohøringer.

Processen har været langvarig
For de fleste af de realiserede projekter har det været en 
meget lang planproces. Alle svarer, at processen har varet 
mere end 3 år. Det skyldes at pengene skulle findes i de 
kommunale budgetter – og der skulle indgås alliancer med 
byfornyelsesafdelinger, med boligforeninger og andet, ligesom 
der skulle skrives nye ansøgninger til fonde og ministerier. 4-5 
projekter er stadig under vejs.

De nye byrum skaber arkitektonisk kvalitet og bedre byliv
I undersøgelsen har vi bedt kommunerne om deres egne 
vurderinger af de realiserede byrums effekter i form af arkitek-
toniske kvaliteter.  Jf. Fig. 3.5 svarer 93% af kommunerne, at 
de vurderer at byrumsprojektet bidrager til arkitektonisk kvalitet 
ved eksempelvist at skabe rum og rumlige sammenhænge; 
ved at markere overgange; ved at opgradere upåagtede 
rum; ved at indramme en smuk udsigt eller ved slet og ret at 
forskønne en eksisterende plads.  Enkelte kommuner svarer at 
projektet er med til at ’brande’ byen på en ny måde.
7% kan ikke svare på spørgsmålet.

På samme måde vurderer kommunerne jf. Fig. 3.6, at det eller 

Fig. 3.3. Hvem deltog i finansieringen?
15 realiserede og 14 delvist realiserede projekter.

Fig. 3.4. Hvem deltog i processen?
15 realiserede og 14 delvist realiserede projekter.

Fig. 3.6. Bidrag til bedre byliv?
15 realiserede og 14 delvist realiserede projekter.

Fig. 3.5. Bidrag til arkitektonisk kvalitet?
15 realiserede og 14 delvist realiserede projekter.
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de realiserede byrum giver et bedre byliv (87%). Det kan være 
i form af nye opholdspladser, eller fordi det nye byrum inviterer 
til leg og bevægelse eller andre former for oplevelser. Enkelte 
kommuner angiver at det nye projektet har skabt helt nye 
centrale mødesteder i byen, hvor mange kulturer og livsstile 
mødes.
7% kan ikke svare på spørgsmålet, mens 3% mener at by-
rumsprojektet ikke har haft nogen nævneværdig betydning for 
et bedre byliv. 

I Bilag 1 præsenteres de realiserede og delvist realiserede 
projekter blandt de afviste projektforslag fra 1. fase.
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Bilag
Bilag 1 Projektforslag fra fase 1 side  47
Bilag 2 Hasle Bakker, Århus side  56
Bilag 3 Østre Allé, København side  72
Bilag 4 Mellemrummet, Hundested side  85
Bilag 5 Drive-in til Ringe, Ringe side  97
Bilag 6 Spørgeskema side 109

Bilag 1 giver en oversigt over ikke realiserede og realiserede projektideer fra fase 1. Der er vedlagt en kort beskrivelse 
af de realiserede projekter.
Bilag 2 - 5 præsenterer en detailjeret analyse og vurdering af de fire realiserede projekter, Hasle Bakker, Øster Allé, 
Mellemrummet og Drive-in til Ringe.
Bilag 6 viser det anvendte spørgeskema i forbindelse med evaluering af effekten af kampagnens 1. og 2. fase.
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Realiseret Delvist real-
iseret

Ikke 
realiseret

Nyt projekt

Aarhus Trøjborg 1

Åbenrå Den grønne kile 1

Åbybro Bedre Byrum Åbybro 1

Birkerød Bedre Byrum 1

Bornholms Amt Byrum i Svannike 1

Grinsted Levende eg 1

Grinsted Grinsted Kirke 1

Hadsten Stationsstræde 1

Hadsund Den Blå Bølge 1

Hirtshals Byrum i Hirtshals 1

Hølbæk Gasværksgrunden 1

Holstebro Stationsvej 1

Jellinge Byens Torv 1

Middelfart Fisketorvet 1

Morsø Kommune Støberigrunden 1

Aalborg Kommune Byrum ved Nibe Kirke 1

Odense Bolbro 1

Odense By og havn 1

Ringsted Bydelstorv, Sønderpaksbolig 1

Rønde Åben vand 1

Rosenholm Rosenholm Å 1

Roskilde Hyrdehøj Bygade 1

Ry Landsbyen Låsby 1

Silkeborg 1

Sindal Lendom Torv 1

Svendborg Et tidsrum 1

Vejle Multiplads 1

Aalborg Aalborg Havnefront 1

Bilag 1: Projektforslag fra fase 1
Status af 91 ikke støttede projektideer fra fase 1

Af de 91 ikke-støttede projektideer fra Fase 1 er der gen-
nemført interview med kontaktpersoner fra de 58 (66%).  
Af de 58 ideer er 15 realiseret (26%) og 14 (24%) delvist 
realiseret. I dette bilag er disse 29 projekter beskrevet 
og vurderet af kommunernes kontaktpersoner og de er 
illustreret i det omfang kommunerne har indsendt billed-
materiale.
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Vesthimmerland Farsø Bymidte 1

Haderslev Byrumsforløb 1

Høje Tåstrup Perler på en snor 1

Horsens Levende dialog 1

Vesthimmerland Bedre Byrum, Løgstør havnefront 1

Randers Gårdmiljøerne, Nørre Hald 1

Nykøbing Falster Slotsbryggen 1

Odense Rosenbæk Torv 1

Randers Østervold 1

Guldborgsund Havnepromenaden, Sakskøbing 1

Skive Trafikkorridor - rumforløb 1

Slagelse Bedre Byrum 1

Rudersdal Nærum Hovedgade 1

Tønder Byrum i Toftlund 1

Horsens Bedre Byrum i Vestbyen 1

Skagen Havnepladsen 1

Åbenrå Område ved Madevej 1

Bjerringbro Bedre Byrum 1

Middelfart Liv og lys i stationsbyen, Ejby 1

Frederiksværk Lille torv 1

Glostrup Bedre Byrum 1

Hvorslev Kulturspor i byrummet 1

Nyborg Torvet i Nyborg 1

Nykøbing Rørvig Aalgade 1

Odder Det blå rum 1

Sønderborg Ping-Pong over Aalssund 1

Langeland Lohals Havneområde 1

Vejen Vejen Bymidte 1

Kolding Gårdrum i Skt. Nicolai Skole (1) 1

Ialt 15 14 28 1

Realiseret Delvist real-
iseret

Ikke 
realiseret

Nyt projekt
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Byrum på havnefront, Aalborg  Kommune
(realiseret)

Aalborg kommune har gennem en lang årrække arbejdet med 
en fuldstændig omlægning af havnefronten fra industrihavn 
til kulturhavn. Mange delprojektet og sponsorer indgår heri: 
Realdania og lokale sponsorer i forbindelse med Musikkens 
hus, Det Obelske Familiefond i forbindelse med Utzoncentret; 
Kommunen har selv hvert år lagt et betydeligt beløb til en 
række byrum og forbindelser på havnen. Processen har været 
organiseret med inddragelse af borgerpanel, foreninger og 
rådgivere. Der har i samarbejde med Aalborg Universitet være 
afhold arkitekturworkshops om krav til og bud på arkitektur og 
byliv på havnen. Der arbejdes stadig på den østlige del af den 
nye havnefronts byrum.
”Havnen og de mange forskellige byrum her er blevet byens 
nye mangfoldige mødested. Rummene langs fjorden har 
forskellige funktioner og tiltrækker mange forskellige men-
nesker: sportsbanerne og Jomfru Ane Parken benyttes året 
rundt. Folk har virkelig taget det nye område til sig. Her er altid 
nogen som spiller bold, snakker - eller fisker. Når vejret er godt, 
er her rigtigt mange mennesker…og nu kommer, her i sommer, 
det nye havnebad med gode faciliteter for vinterbadere. Det er 
spændende. Jeg synes, at den (havnefronten) er blevet virkelig 
god og viser et nyt Aalborg”.
(Anne Juul Andersen, arkitekt, Aalborg Kommune).

Sønderborgs nyes havnefront
(delvist realiseret)

Sønderborg har i flere år været i gang med havnefronten på 
begge sider af Alssund. Der er etableret et universitet/koncert-
sal, Alsion på Jyllandsiden; mens der på Alssiden er der lavet 
designmanual og masterplan for havneområdet.
Omdannelsen er sket i et samarbejde med staten (Alsion), pri-
vate fonde: Bitten og Mads Clausens Fond, Statens kunstfond, 
og Realdania.
I organiseringen af den langvarige proces – der endnu ikke er 
tilendebragt - har kommunen været den bærende kraft sam-
men med havneselskabet.
”Det nedslidte havneområde er løftet og opgraderer dermed 
hele bydelen… borgerne har fået adgang til et tidligere lukket 
område.
Den nye havnefront er ikke bare dødssyg havn med boliger, 
der har været stor opmærksomhed på at være skabende… og 
det skal være ’world architecture’ med 3xN (Alsion) og Frank 
Gehry (ny kunstbygning). Desuden har Juul og Frost udviklet 
en designmanual”.
(Vivian Krøll, Arkitekt, Sønderborg Kommune)

Guldborg Sund Kommune: Slotsbryggen i Nykøbing 
Falster (realiseret)

Projektet er med små tilpasninger, realiseret som ansøgt i 
2002. Det er finansieret og gennemført af kommunen ved 
hjælp af en række bygherrerådgivere.
”Inden den nye Slotsbrygge blev realiseret var området 
præget af store uudnyttede arealer, uafsluttede kaotiske 
bebyggelsesforhold. Der var stor trafikintensitet og tung trafik 
gennem hele området til og fra havnen.
Projektet frilagde Tingsted Å, der tidligere var rørlagt, og 
skabte en bymæssig vandfront med promenader, strøg og 
udsigtspunkter blandet i et attraktivt bymiljø med unik identitet. 
Der indgår eksisterende historiske miljøer, nye bygninger, 
grønne områder mv.  Slotsbryggen bidrager til at genskabe 
byens kontakt med vandet. Denne kontakt har været kraftig 
reduceret bl.a. som følge af en mangeårig udbygning af 
havnen. En af slotsbryggens største attraktioner er de mange 
fodgængerområder med små torve og promenader langs 
kanaler og yderhavn. Slotsbryggen er blevet et vigtigt åndehul 
i Nykøbings Falster. Der pågår stadig en udfordring i at skabe 
bedre sammenhæng til bymidten og med at skabe byliv i 
dagtimerne, hvilket et igangværende områdefornyelsesprojekt 
bl.a. skal bidrage til.”
(Martin Weis Holm, Guldborgsund Kommune)

29 realiserede eller delvist realiserede projektforslag fra fase 1
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Skagen, havnepladsen
(delvist realiseret)

Den tidligere Skagen Kommune har finansieret og organiseret 
en forskønnelse af Havnepladen. Det er en del af det projektet, 
der blev sendt ind til Realdania i 2002:
 ”Havnepladsen er blevet renoveret, og det har givet arkitek-
tonisk kvalitet. I det hele taget betød arbejdet i forbindelse med 
kampagnen, at gågade og centrale pladser er blevet forbundet. 
Der er kommet en klart defineret struktur omkring bymidten 
… arbejdet har  effekt på kommunens lokalplan for bymidten i 
dag”.
(Ole Fisker, arkitekt, Frederikshavns Kommune)

Randers, Østervold
(realiseret)

Den store centrale plads i Randers er blevet realiseret trods 
afslag fra Realdania om støtte i 2002. Designet er ikke ændret 
meget under vejs, der har kun været tale om justeringer.
Det er kommunen der har organiseret processen og finansieret 
projektet. Morten Åbo kunne ikke svare på om der har været 
andre finansieringskilder.
”Hele designet er tro mod byrummets oprindelige udform-
ning. I forbindelse med projektet er biler og parkering erstattet 
af et stort åbent rum i midten. Det kan anvendes fleksibelt  til 
arrangementer og udstillinger..
Nogen er kritiske over for, at arealerne er for åbne og for-
blæste; men generelt set er det en væsentlig forbedring… der 
er gjort meget ud af detaljer og materialer, hvilket jeg synes har 
givet et løft som byrum”. 
(Morten Åbo, Randers Kommune)

Nykøbing – Rørvig kommune: Torv i Nykøbing Sjælland 
(delvist realiseret)

Projektets 1 fase, der består i en omlægning og et redesign 
af torvet i Nykøbing er blevet realiseret. Det er finansieret af 
kommunen, der har involveret, borgere, foreninger og ildsjæle 
i processen.
” Der er skabt et mere roligt og overskueligt byrum og trafikre-
guleringen er langt bedre. Det har betydet at der er kommet 
mange flere aktiviteter på torvet. 
Fase 2 er stadig ikke realiseret.”
(Willum Sejrsen, Nykøbing-Rørvig Kommune)
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Guldborgsund Kommune: 
Sakskøbings indre havnepromenade (realiseret)

Guldborgsund Kommune har stået for en opgradering af 
havnepromenaden på Saxkøbing havn. Der er ikke oplyst 
noget om finansieringsforhold.
”Hele havnen fremstår pæn, overskuelig og luftig. Arkitektonisk 
set er promenaden omkring havnen fint integreret i de omkring-
liggende arealer…
Forholdene for lystsejlerne er blev væsentligt forbedret. Des-
uden er havnen blevet et væsentligt samlingssted for byens 
borgere - her afholdes også diverse byfester og arrangement-
er: frugtfesten, Paris-festival.”
(Marianne Reinhardt, Guldborgsund Kommune)

Nyborg Kommune. Torvet og siddetrappe
(delvist realiseret)

Projektet har åbnet den tidligere Møllegrav med en sidde-
trappe. Anlægget hænger sammen med torvet og et aktivitets-
sted. Det er finansieret af kommunen der i forbindelse med 
udførelsen har benyttet sig af forskellige rådgivere.
”Æstetikken er i orden, og opholdstrappen har gode solforhold, 
men anlægget har ikke skabt det forventede byliv”.
(Medarbejder i Nyborg Kommune)

Kolding Kommune: Plads ved Sct. Nicolai Skole
(nyt projekt)

Der er etableret en plads ved Sct. Nicolai skole. Der er tale 
om et nyt projekt i forhold til det projekt, som blev indsendt i 
2002 og omfattede et byrumsprojekt, der skabte sammenhæng 
til andre byrum i byen. Det oprindelige projekt opnåede ikke 
støtte; mens det nye projekt, der omfatter redesign af sko-
legården og arealet udenfor samt en renovering og nyindret-
ning af skolen, efterfølgende har fået støtte fra Realdania.
Det nye projekt vurderes at have høj arkitektonisk kvalitet og 
har styrket bylivet.
(Lene Ohlmann, Kolding Kommune)
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Høje Taastrup – en række byrum langs Køgevej
(realiseret)

Projektet er finansieret af kommunen med støtte fra Bygge- og 
Boligstyrelsen. Det har været en omfattende borgerdeltagelses 
proces med nedsættelse af arbejdsgrupper. Kommunens for-
skellige afdelinger, Vej & Trafik, Park og Plan deltog i arbejdet.
Den arkitektoniske vurdering er at projektet har strammet 
gaderne gevaldigt op. Facaderne er blevet meget varierede i 
udtryk og volumen. Med en stram gade og et ensartet gadeud-
styr har dette tilsammen styrket gadens udtryk.
Det vurderes at indsatsen har skabt en bedre økonomi og at 
der er kommet flere cafeer:
”Der er kommet mange flere cafeer. Det har været en ind-
sprøjtning til handelslivet og til ophold i gadeplanet.
Der er også kommet markedsdage. Alt sammen har styrket 
bylivet”.
(Medarbejder i Høje Taastrup)

Glostrup Kommune: Bedre Byrum
(delvist realiseret)

I Glostrup er en del af det oprindelige projekt realiseret , or-
ganiseret og finansieret af kommunen.
”Der er tale om en mindre strækning af hovedvejen. Her er der 
lavet midterarealer, belægninger og beplantning. Projektet har 
forbedre hovedvejens udseende”.
(Susanne Nørgaard, Glostrup Kommune)
 

Odense Kommune: Rosenbæk Torv
(realiseret)

Rosenbæk Torv er et nyt led på Odenses såkaldte kulturakse 
omkring Brandts Klædefabrik.
Pladsen er blevet realiseret af kommunen i forbindelse med et 
omfattende borgerinddragelsesproces. Den er finansieret af 
kommunen i samarbejde med Kubens Fond i forbindelse med 
et nyt kollegium byggeri. Desuden er der byfornyelsesmidler 
(helhedsorienteret byfornyelse) i projektet.
”Projektet har bidraget til at højne den arkitektoniske kvalitet, 
der i forvejen er højt i området. Det vurderes ligeledes at have 
bidraget til bedre byliv.”
(Marianne Nielsen, Odense kommune)
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Bjerringbro Kommune – sol og vandtrappe ved Gudenåen
(delvist realiseret)

Projektet, der er finansieret og organiseret af kommunen er en 
delvis realisering af det oprindeligt indsendte projekt.
Det indeholder mange forskønnelseselementer. Det omfatter 
bl.a. en faldefærdig bro, der er blevet moderniseret med en 
sol- og vandtrappe.
”Projektet er et by-element i det grønne. Det har sat fokus på 
Gudenåen og bagsiden af Bjerringbro. Det har skabt opmærk-
somhed på dette meget vigtigt sted – og byrum.
Det har betydet, at man kan anvende området mere aktivt… 
det bliver brugt mere aktivt.”
(Anne Nørreskov Kristensen, Bjerringbro Kommune) 

Middelfart kommune, Liv og lys i Ejby
(delvist realiseret)
Det delvist realiserede projekt har givet den daværende Ejby 
Kommune ’Verdensteknologi -prisen’ i San Francisco i 2006. 
I et EU projekt udviklede Ejby Kommune begrebet ’shared 
space’, som siden er blevet et kendt begreb i trafik og byplan-
lægningen. 
I processen har skoler, børnehaver og politiet været involveret.
”Byrumsprojektet binder to afskårne bydele sammen, og giver 
byen sin identitet tilbage.
Det har bidraget til et langt bedre byliv, fordi der frem for frem-
kommelighed blev satset på at byens skulle være rar at være i. 
Udgangspunktet var et socialt tankesæt frem for et trafikalt.
Resultatet er mere byliv, et oplevelsesmæssigt langt bedre 
byliv. Miljø- og trafikmålingerne siger lavere trafik.”
(unavngiven medarbejder, Middelfart Kommune)
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Nørrehald kommune: Sikring af historisk arv – liv i gård-
miljø i Vestrup (realiseret)
Der er tale om renovering af en gård, der er indrettet med 14 
almennyttige boliger.
Projektet, der mere har karakter af et bygnings – end byrums-
projekt, er finansieret af kommunen som led i støtte til almen-
nyttigt byggeri. Projektet er støttet af Realdania med et tocifret 
millionbeløb, samt af lån til boligerne efter regler for almene 
boliger.
”Projektet er blevet et forbillede på hvordan man sikre en 
bygnings - kulturarv i en landsby og samtidig bringer liv tilbage 
til landsbyen… projektet kombinerer ønsket om kulturarvens 
bevarelse og sikrer, at kulturmiljøet vil kunne leve videre med 
et nyt indhold”.
(Peter Nielsen, Randers Kommune)

Odder, Det blå byrum
(delvist realiseret)
Projektet er delvist realiseret. Kommunen, der har stået for 
projektet, har åbnet åen op, således at den er blevet et synligt 
og vigtigt visuelt element. Der er skabt nye gangforbindelser 
og dermed en bedre sammenhæng mellem åen, strøget og 
rådhuset.
”’Det blå byrum’ har bidraget til at skabe visuel og fysisk sam-
menhæng i Odder Bymidte”.
(Anne-Marie Andersen, afdelingsleder, Odder Kommune)

Haderslev Kommune, Byrumsforløb
(realiseret)
Projektet er finansieret og organiseret af Haderslev kommune. 
Brugere og ejere har været inddraget.
”Der er etableret pladser med mulighed for forskellige arrange-
menter. Der er afhold jazz festival og meget andet.
Arkitektonisk har projektet højnet kvaliteten af byrummene med 
ensartet inventar og en højere kvalitet i belægningerne; men 

den etablerede række af træer har været ude for hærværk og 
eksisterer derfor kun delvist…
Projektets succes har været diskuteret meget. Udformningen 
har afstedkommet meget lokal diskussion, og det er blevet 
fremhævet, at projektet har været for dyrt”.
(Anders Sanderbo, Haderslev Kommune)

Tønder Kommune, byrum i Toftlund
(realiseret)
Projektet er realiseret af kommunen, der har fået støttet fra 
Socialministeriet og fra byfornyelsesmidler. Kommunen har 
organiseret processen inklusiv inddragelse af lokale foreninger 
og ildsjæle.
Projektet er udført efter de oprindelige ideer fra 2002.  
”Med en grøn korridor er skabt en bedre arkitektonisk sammen-
hæng mellem by og land (fritidsarealerne). Især overgangene 
er bearbejdede… 
Social og bylivsmæssigt er projektet en stor gevist. Vi har fået 
et aktivitetsareal hvor alle mødes bl.a. også utilpassede unge. 
Vi har fået et public domæne. Det er blevet en langt større suc-
ces, end vi havde håbet!”
(Bente Nielsen Tønder Kommune)

Vesthimmerland Kommune: Havnefronten i Løgstør
(realiseret)
Der er lavet et torv med mulighed for udstillinger og plads til 
kunstnere. Desuden er der opført en lille byscene.
Kommunen har finansieret det meste, mens et privat penge-
institut har finansieret scenen. Borgerne har været inddraget i 
processen.
”Det er et fint torv, der har skabet et forøget byliv - Der sker 
noget hver eneste aften sommeren i gennem.”
(Merethe Bach Hansen, Vesthimmerland Kommune)

Faurskov Kommune , Kulturspor i byrummet 
(delvist realiseret)
Projektet, der omhandler en omdannelse af torv og å i Hvorslev 
er delvist realiseret. Torvet er blevet omdannet, mens der ikke 
er sket så meget ved åen.
Projektet er finansieret af kommunen med støtte fra Handels-
standsforeningen, der også var aktiv i processen.
”Det er blevet harmonisk at se på. Der er bl.a. kommet en 
helhed i byinventaret…
Torvet bruges en del – men jeg er usikker på om det bliver 
brugt mere end før.”
(Unavngiven medarbejder i Faurskov Kommune)

Horsens: levende dialog i landsbyer
(delvist realiseret)
Projektet er etableret med midler fra Indenrigsministeriet. Det 
omhandler dialog med lokale landsbyråd i Horsens Kommune 
om kvaliteten af byrum.
”Der er lavet en række forskønnelsesprojekter, der har hævet 
kvaliteten af byrummene. Det giver bedre levevilkår i de små 
byer.”
(Bjarne Gregersen, Horsens Kommune) 

Halsnæs Kommune, Lille Torv - bedre byrum i Frederiks-
værk (delvist realiseret)
Halsnæs kommune har bevilget 800.000 kr. til renovering af et 
lille torv i Frederiksværk. 
” Det lille torv er renoveret og der er opsat nogle katte i sten, 
som børnene kan klatre på.
Torvet, der ligger midt i gågaden bruges ofte til leg og hvil… 
Der var tale om, at der skulle indrettes til udeservering, men 
der var ikke interesse for det…”
(Pia Weirum, Halsnæs Kommune).
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Vesthimmerland Kommune, Farsø Bymidte
(realiseret)
Projektet, der er udført fuldstændig i overensstemmelse med 
den indsendte ansøgning til Realdania, vurderes at være 
en succes. Det er finansieret af kommunen med tilskud af 
byfornyelsesmidler. Det er også kommunes der har været 
drivkraften i realiseringen. Der er ikke oplyst noget om borger-
inddragelse.:
”Der er sket en forskønnelse af bygninger. Desuden er der ryd-
det op i gamle bygninger og skabt et mere åbent byrum med 
ny beplantning…Det er i høj grad blevet byens mødested, hvor 
der også foregår en del arrangementer”.
(Jens Chr. Olesen, Vesthimmerland kommune)

Langeland Kommune: Lohals havneområde
(delvist realiseret)
Den tidligere Tranekær Kommune har med økonomisk støtte 
af mål 2 midler (EU), byfornyelsesmidler og med støtte fra So-
cialministeriet realiseret en den del af det oprindelige projekt, 
der omfattede et multifunktionelt byrum på havnen. Der er lavet 
nye belægninger og ny belysning. Der er etableret et danse-
gulv og et nyt kulturhus.
Projektet er blevet til i et samarbejde med private developere, 
lokale foreninger, borger og ildsjæle:
Det vurderes at ”projektet har givet haveområdet et stort 
æstetisk og arkitektonisk løft, og at det bidrager til et bedre 
byliv.”
(Lone Himmelstrup, daværende teknisk chef for Tranekær 
Kommune, nu Svendborg Kommune)

Rudersdal kommune, Nærum Hovedgade
(realiseret)
I den tidligere Søllerød kommune, har man realiseret det 
oprindelige projekt omhandlende forskønnelse og omlægning 
af Nærum Hovedgade.  Kommunen har finansieret med støtte 
fra Statens Kunstfond.
Arbejdet er organiseret i et samarbejde mellem kommunen, 
politiet, foreninger og borgerne i almindelighed.
”Nærum hovedgade har fået et funktionelt og arkitektonisk løft, 
der har gjort bymiljøet attraktivt og tiltrukket investorer. Der er 
åbnet nye butikker… Der er kommet både rumligt og arkitek-
tonisk styr på gadeforløbet. Desuden er der lavet et bypark, 
hvor der er opstillet skulpturer i samarbejde med statens 
Kunstfond”.
(Morten Siversen, Rudersdahl Kommune)

Vejen Bymidte 
(delvist realiseret)
Et mindre projekt i Vejen bymidte er delvist realiseret af kom-
munen i samarbejde med ejendomsbesiddere.
Startskuddet var at give pladser og veje et visuel og æstetisk 
løft, 
“....men der er kommet en spiraleffekt - spiraleffekt vedrørende 
en højere standard for privat renovering af butiksfacader.
Det delvist realiserede projekt har skabt en meget positiv ud-
vikling for handelslivet – trods krise. Der er kommet mere byliv 
– mere liv omkring de nye vandbassiner og  caféborde.”
(Martin kruse Nielsen, Vejen Kommune)

Skive Kommune: Fra trafikkorridor på langs – til rumforløb 
på tværs
(realiseret)
Skive Kommune har realiseret det oprindelige byrumspro-
jekt for bymidten. Det har været en proces over flere år og 
involveret en række finansielle partere: områdefornyelse (by-
fornyelsesmidler), Trafikministeriets fremkommelighedspulje, 
DSB og Socialministeriet.
Efter afslaget fra Realdania i 2002 tog man i stedet udgangs-
punkt i et områdefornyelsesprojekt. Der har desuden været 
mange tværgående projektet ind over.
” Der er ingen tvivl om at projektet visuelt har genoprettet 
Søndersgadeområdet. Desuden er trafikken blevet mindsket 
samtidig med at tilgængeligheden er forbedre.”
(Jens Eskildsen, arkitekt, Skive Kommune)
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Bilag 2: Hasle Bakker
Sammenfatning 
Hasle Bakker er et markant anlæg,  der markerer sig arkitektonisk med sin skala og masse i bylandskabet. Det er 
umiddelbart forståeligt og gør en synlig forskel og bidrager dermed til at brande Gellerupområdet. 

Undersøgelsen viser, at der kun er en beskeden anvendelse af Hasle Bakker – det drejer sig om løbemotionister eller 
folk, der lige skal have en gåtur. Af de besøgende er det under en tredjedel, der bestiger bakkerne og som oftest kun 
for et kortvarigt besøg. For dem, der når toppen, er det generelt en positivt oplevelse. ”Bakkerne skal opleves med 
kroppen”, som brugerne fremhæver. Oplevelsen sidder i benene, i vejrtrækningen og i suget i maven, når vinden river i 
kroppen mens udsigten udforskes.
Projektet har noget på hjertet, men fremstår ufærdigt. Det basale jordarbejde og anlæggelse af stier er gennemført 
som budgeteret. Men en væsentlig del af projektforslaget fra Fase 2 er ikke blevet til noget. Det rummede en større 
æstetisk bearbejdning af anlægget, idet målet var, at et varieret naturgrundlag skulle stimulere den æstetiske oplev-
else. De programmer, der skulle have givet mulighed for at ’aflæse naturen og årstidens skifte’, ’forstærke sanseligh-
eden’, og gøre bakkerne ’imødekommende’ er således ikke opnået. 

Bakkerne appellerer heller ikke til ’følelsen af samhørighed’, fordi de sociale programmer vedr. opholdsmuligheder, 
boldspil og anden social kropslig udfoldelse ikke er etableret. På den måde er målet om at skabe et offentligt domæne 
kun delvist opnået. Der mangler aktivitetsmuligheder og ’noget at mødes om’. 

I dommerkomiteens bemærkninger til projektet i 2003 fremhæves det, at der er tale om “et meget billigt projekt”. 
(Fremtidens bedre byrum, Realdania 2003). Budgettet omhandlede alene etablering af bakkens form, anlæggelse af 
stierne og belysning. Det vurderes, at det ville have krævet et noget større budget, dersom projektforslaget for Hasle 
Bakker (Fase 2) skulle have været gennemført.

På baggrund af den store interesse for det samlede naturområde med Skjoldhøjkilen og Hasle Bakker, vurderes det, 
at bakkerne kunne udnyttes langt bedre, og bidrage på en mere interessant måde. Grundlaget herfor synes at være til 
stede. Man kunne vælge at lade projektet indgå i den omfattende byomdannelse af Gellerup Planen og sætte midler 
af til færdiggørelsen. Desuden synes den organisatoriske ramme at være på plads, da området i dag administreres af 
Århus Kommune og en selvejende instituttet, ’Hasle Bakker’, der er meget aktiv og samarbejder med mange forskel-
lige idérige borgergrupper og foreninger.

Vedrørende samarbejdet med Realdania finder Ole Skou Rasmussen, Århus Kommune, at det har været meget fint og 
forbilledligt. Han understreger ligeledes, at Bedre Byrums Kampagne har været med til at gøre projektet kendt.

Projekt indsendt af: Århus Kommune
Rådgiver: TRANSFORM
Byrumstype: Overskudslandskab i spredt bymæssighed.
Byrumsprojekt: Omdannelse til multifunktionelt “byrum”.
Areal: Hasle Bakker er på 16 HA og er bygget op af mere end 
1.000.000 m3 overskudsjord.
Projektperiode: Projektet startede i 2003 – forinden havde 
Aarhus kommune imidlertid arbejdet på projektet siden 1997. 
Hasle Bakker blev officielt indviet i 2007.
Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger i forbindelse 
med Bedre Byrumskampagnen: 7.3 mil. kr. Omkostningerne 
dækkede det basale anlæg: Formgivningen af bakkerne, etab-
leringen af stierne og belysningen.
Støtte fra Realdania: 3.4 mil kr til anlæg og 0.3 mil kr til proces-
sen med borgerdeltagelse og programmering.

Interview:
-  Ole Skou Rasmussen, projektleder, Aarhus Kommune er 

ophavsmand til projektet og har fulgt det fra start til slut. 
-  Tina Seerup, projektleder, Aarhus Kommune, har stået for 

borgerinddragelse i naturområdet, som Hasle Bakker er en 
del af.

-  Lars Bendrup fra tegnestuen Transform har været arkitekt 
og designer på projekt, og udarbejdet konkurrenceforslaget, 
og været med i hele realiseringsfasen.

-  Brugere af Hasle Bakker.

Registreringer: 
Lørdag den 28.05.2011
Søndag den 29.05.2011
Mandag den 30.05.2011
Lørdag den 04.06.2011

“Projektet skaber et attraktivt og identitetsskabende byrum ud 
af en million kubikmeter jord i den vestlige del af Århus. Der er 
tale om overskudsjord placeret i et område, der oprindeligt var 
planlagt til at være en motorvejstracé” 
(Bedre Byrum, 2002, p 120)
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Vision og principper 
Projektet Hasle Bakker startede helt tilbage i 1997, hvor 
Aarhus kommune blev kontaktet af en entreprenør, der ville 
tilbyde noget overskudsjord til en bakke i en af byens parker. 
Området, hvor Hasle Bakker ligger i dag, blev udpeget. Der 
blev lavet en lokalplan for et nyt grønt område, hvor der kunne 
placeres 1 mio. m3 overskudsjord. Parken skulle laves over 10 
år.
Jordanlægget blev finansieret ved, at lastbilerne gav en afgift 
for at komme af med jorden.
I starten var der tale om helt ren jord. Men det var vanskeligt at 
skaffe, hvorfor Aarhus Amt gav tilladelse til at lettere forurenet 
jord kunne anvendes. Det gav udvikling i projektet.

I 2002 lancerede Realdania sin Bedre Byrums Kampagne. På 
den baggrund indledtes et samarbejde mellem tegnestuen 
Transform og Aarhus Kommune om at udforme bakkerne til et 
nyt attraktivt byrum i mellemrummet mellem forskellige bebyg-
gelser i den vestlige forstad, Brabrand.
Projektideen blev beskrevet, sendt ind og fik penge til at 
udvikle konceptet til 2. runde (Ole Skov Rasmussen, Interview 
2011).

Bagsidens forsidepotentialer
Hasle Bakker er anlagt på en tidligere arealreservation til 
motorvejen vest om Aarhus.
I projektoplægget beskrives visionen med Hasle Bakker projek-
tet som led i det at udfordre den spredte forstads mangelfulde 
indhold af funktionelle og rumlige samlingssteder og udnytte 
det store potentiale, som overskudsjord samlet i tre bakker 
kunne give.
 
”Ved at anskue området som et nyt moderne byrum gives 
muligheden for at udnytte, hvad man kunne kalde bagsidens 
forsidepotentiale: En forløsning af det tilfældige og rudi-

Illustration fra projektmaterialet, Hasle Bakker 2002
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3. Synlighed - bakkernes monumentale karakter skulle under-
streges. 
”Bakkerne bør holdes åbne, deres profil være aflæselig mod 
horisonten og møbleringen og indretningen af dem bør under-
strege deres monumentale karakter”. (jf. Projektforslag Hasle 
Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)

4. Programmering – i modsætning til det klassiske byrum, der 
oftest bygger på afgrænsning og rumdannelse, skulle en mang-
foldighed af programmer være det bærende for designet. 
”Et af resultaterne af en succesfuld programmering med 
tilknytning af forskellige individer, grupper og institutioner til 
området, vil være uforudsete møder og ’miks’ mellem forskel-
lige brugere. Netop de møder mellem forskellige mennesker, 
der er en del af enhver urban oplevelse og det egentlige ek-
sistensgrundlag for et byrum”. (jf. Projektforslag Hasle Bakker, 
Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)

5. Proces – man ønskede at designet skulle skabe grundlag 
for en fortsat udvikling, og at det skulle ske med størst mulig 
involvering af stedets brugere. En grundlæggende ide var, at 
initiere en proces, hvor stedets brugere skulle være med til at 
udvikle og forfine projektet, tilføje nye anlæg og være med i 
vedligehold af Hasle Bakker. Det var hensigten i første omgang 
at etablere basale anlæg, adgangsveje, stier og opholdsarealer 
der kunne fungere som udgangspunkt for den videre udvikling 
af delom¬råder, der involverede de forskellige brugere med 
specifikke interesser. Det krævede en organisation der styrer 
og fordeler. (jf. Projektforslag Hasle Bakker, Fremtiden bedre 
byrum, Realdania 2003). Denne organisation er sidenhen 
etableret.

mentæres æstetiske kvaliteter gennem præcise fremstillinger 
og bearbejdninger, og en tilførsel af karakter og identitet til det 
glemte og det gemte gennem møblering og stimulering af aktiv-
itet” (Projektforslag Hasle Bakker, Fremtidens Bedre Byrum, 
Realdania 2003).

Intentionen var at skabe et projekt, som både kunne være et 
markant vartegn for denne bydel og rumme funktioner, som 
kunne samle mange forskellige befolkningsgrupper på tværs 
af alder, køn og nationalitet. Designet skulle være ’urbant’  i 
sit udtryk. Alene i kraft af sin skala ville anlægget kunne ses 
overalt i Aarhus, men designet skulle være programmeret, 
så mange forskellige grupper ville bruge det og dermed også 
kunne mødes.

Principper for design
Projektet angav fem principper for designet:

1. Diversitet – arealet er på mere end 16 HA og alene afstand-
ene fra det nordligste punkt til det sydligste punkt betyder, at 
der ikke kunne arbejdes med et sammenhængende design. 
”Som grundlæggende princip vælger vi i stedet at søge det 
kontrastfyldte frem for det homogene og afklarede”. (jf. Projekt-
forslag Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)

2. Tilgængelighed – der planlagdes for mange forskellige 
grupper, og designet skulle understøtte adgang med rigelig 
infrastruktur. 
“Hvis mellemrummene (i forstaden) fungerer som mobilitets-
korridorer, har de potentiale til at kunne blive attraktive og 
velfungerende offentlige rum i en bymæssig kontekst… Det 
kræver god tilgængelighed fra alle omkringliggende områder 
og allerhelst mulighed for en egentlig gennemstrømning i kraft 
af aktivt benyttede offentlige stier og veje”. (jf. Projektforslag 
Hasle Bakker, Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)
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Design af området. 
Århus Kommune og Tegnestuen Transform har stået for pro-
jektdesignet. Fra starten defineredes tre forskellige delområder, 
hvor hver del skulle have distinkt forskellige bakkedesign, der 
efterfølgende omtales som ”Spiralen”, ”Bakkekammen” og 
”Plateauet”.

Spiralen.
Spiralen mod nord var tænkt og designet som en ligesidet 
kegle med et stisystem designet som en dobbeltspiral fra bun-
den op til toppen og ned igen i en ubrudt bevægelse. Spiralen 
skulle fremstå som et blomsterflor, som ville variere i farver 
med årstidernes skiften. I bunden af bakken skulle plantes 
træer for at understrege bakketoppens funktion af et 360 
graders udsigtspunkt. Forbilledet skulle være de majestætiske 
gamle pyramidetempler i Yucatan-halvøens jungle (Mexico), 
hvor man fra toppen uhindret ville kunne overskue det horison-
tale landskab. I dette tilfælde ville udsigten være den grønne 
kile, kolonihavelandskab, sølandskab, boligområder, sportsan-
læg og skov.

Bakkekammen
Bakkekammen var tænkt og designet med en langstrakt form 
stigende fra syd mod nord til det højeste punkt 105 meter over 
havets overflade. Kammens form er let krummet med den hule 
form mod vest. Adgangsstier var tænkt anlagt mod øst med 
mange forskellige opstigningsmuligheder. Her ville stierne 
variere i udformning og i hældninger fra 1:2 til 1:20.  De ’100 
forskellige stier’ skulle sikre tilgængelighed for alle, men også 
give udfordringer til mere eller mindre strabadsfyldt motion. 
Designet rummede mange forskellige sidde- og opholdsmu-
ligheder i lommer ved stiernes krydsning. Disse lommer kunne 
rumme programmer vedrørende ophold, udsigt m.m. 
Et stort belysningsprojekt skulle gøre den østlige skråning til et 
visuelt landmark, ’et tegn’, som ville være synligt fra byen også 
om natten. På vestsiden skulle det være muligt at anvende 
hældningen til mounting bike, ski og kælkning.

Masterplan for Hasle Bakker med de tre bakker: Plateauet i syd, Bakkekammen i midten og Spiralen mod nord.

Bakkekammen, som man forestillede sig sig den kunne se ud.
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Plateauet
Plateauet var tænkt og designet som en lavere bakke med 
et fladt plateau, der kunne indrettes med mange forskellige 
sportslige anlæg og give rum for forskelligartede rekreative 
aktiviteter. Plateauet,  var tænkt som et Akropolis dvs. et mang-
foldigt mødested for sport og rekreation og med adgang til den 
eksisterende sø.
Et diagram visser hvor forskelligartede anvendelser, området 
var tiltænkt, herunder boldspil, free style skating, drive in bio, 
spejderlejr, og med en enestående udsigt ind over byen fra de 
fremskudte punkter mod øst. 

En gang- og cykelbro over Edwin Rahrsvej skulle forbinde om-
rådet mod syd, hvor man foreslog placeringen af en kommende 
multihal og indendørs sportsanlæg

Midler til realisering
Det indsendte projektforslag fra 2002  gik videre til 3. Runde 
og fik tilbud om støtte til realisering af Realdania. (Fremtidens 
Bedre Byrum,  Realdania 2003)
Realdania bevilligede 3,7 mil. kr. Det var 50% af det samlede 
anlægsbudget på 7.318.000 kr. Resten skulle kommunen selv 
finde. Det gjorde man gennem afgifter på aflæsning af jorden 
og gennem Urban Projektet  - et EU projekt, som Halsebakker 
projektet var skrevet ind i. Herfra kom der 1 ½ mio. kr. 

Spiralen. Bjergets sider skulle betragtes som et stort lærred. En beplantning på hele højen skulle være en attraktion. Over skoven 
ved bakkens fod skulle bjerget blive en blomsterpark, blomstrende i forskellige tempo, farver og årstider.

Plateauets mange programmer skulle skabe  muligheder 
for mange forskellige aktiviteter.
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virker imødekommende. Derimod virker den stejle østskråning 
mere udfordrende – som en landkabelig kontrastering af det 
store horisontale bylandskab mod øst.

Fra toppen af de tre bakker er der en storslået udsigt. Udsigten 
mod øst strækker sig langt, fra Hasles stokbebyggelser ned 
over Århus Midtby og Århus Havn ud over bugten og over mod 
Mols Bjerge. På en klar dag kan man se både Tunø og Samsø 
fra Bakkekammen og fra Spiralen.
Mod sydvest ligger Toveshøj, hvis 6 etages stokke nærmest 
virker små og skalamæssigt beskedne i forhold til bakkernes 
massive fremtoning.

Mod vest strækker Skjoldhøjskilens skovbeklædte bakker og 
mellemliggende vandhuller sig ud mod horisonten; fra bakkens 
top søger man intuitivt at følge stierne fra bakketoppe ned i 
dalene , videre ind i lysninger med lege- og aktivitetsmulig-
heder i det grønne landskab.

Arkitektoniske og landskabelige kvaliteter
Set i fugleperspektiv ligger Hasle Bakker i overgangszonen 
mellem forskelligartede bebyggelsesmønstre, vejanlæg og in-
dustrielt tilpassede grønne områder. De helt nære bebyggelser 
er mod vest Toveshøjs blokbebyggelser fra 1970’erne, et 
institutionsområde og lave række- og kædehuse fra 1980’erne 
og 1990’erne. Mod øst ligger Aarhus Kommunes materialgård 
og en serie sportsbaner.

Overordnet set fremstår strukturen i overensstemmelse med 
designet.  De tre store elementer skaber et urbant bakke-
landsskab, som i skala skiller sig klart ud fra landskabet i 
øvrigt. I forhold til den østlige bebyggelse og de horisontale 
sportsanlæg mod øst virker Bakkekammen og Spiralen som 
imponerende bakker, der tårner sig op med stejle skråninger. 

I forhold til det vestlige skov- og sølandskab, Skjoldhøjkilen 
udgør bakkerne en naturlig afslutning. Mod vest danner 
bakkekammen en hulning og favner landskabet. Bakkernes 
lavere vestlige hældning gør, at bevægelsen fra vest mod øst 

Orientering og forbindelser
Hele anlægget med de tre bakketoppe er orienteret i nord-
sydgående retning. Anlagte stier gør, at der er skabt snævre 
passager mellem den østlige forstadsbebyggelse i Hasle og 
det rekreative struktur i Skjoldhøjkilen. På en gang er der 
tale om en monumentalt landskab og et ’passage-landskab’. 
Stierne mellem bakkerne er med til at understrege intention-
erne med hele anlægget som et ’forbindende mellemrum’. 
Fysisk kontakt mellem bydelene opnås imidlertid kun, dersom 
man bevæger sig gennem dalenes pas. Den visuelle kontakt 
mellem byen mod øst og landskabskilen mod vest opnås kun 
gennem en betragtelig opstigning ad en af Bakkekammens 
østlige stier.

Materialer, belægninger og naturindhold
Materialeanvendelsen i Hasle Bakker domineres af udgangs-
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punktet  - områdets overskudsjord. Bakkerne er bevoksede 
med uplejet græs. Spiralen og Bakkekammen har anlagte 
stier med knust asfalt som belægning. Det sydlige plateau 
har ligeledes en anlagt sti langs plateauets rand. Områdets 
monokultur med græs og sparsomme variation i beplantning 
er med til at understrege områdets grove udtryk og genfortælle 
bakkernes tilblivelseshistorie. 

Bakkerne fremtræder således med et til tider goldt udtryk. 
Der savnes projektforslagets intentioner om mangfoldighed i 
naturindholdet og forfinet æstetisk oplevelse som kontrast til 
den store skalas råhed. 

Spiralen mangler helt det blomsterflor på bakkens skråninger 
og skovbeplantningen langs foden er fraværende. Tilsvar-
ende har Bakkekammen den samme uplejede monokultur på 
bakkens østlig og vestlige sider, hvilket forhindrer et grundlag 
for leg om sommeren. 

Der er kun anlagt ganske få stier på Bakkekammen. Midtvejs 
på opstigningen er kun en enkel ’lomme’, der er meget spar-
tansk udstyret med et par betonringe, der skal udgøre et sid-
demøbel. Desuden er den planlagte belysning helt fraværende.

Endelig er den sydlige bakke, Plateauet kun sparsomt 
bevokset med græs. Det fremstår øde og uimødekommende, 
og de planlagte forbindelsesstier, trapper og plateauer ned til 
områdets vandhuller er fraværende.
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Observeret brug af Hasle Bakker
Observationer på Hasle Bakker er foretaget lørdag den 28. 
maj, søndag den 29. maj og mandag den 30.maj samt  igen 
lørdag den 4. Juni. Formiddag, eftermiddag og aften er der en 
en times observationer. 
Der var i den observerede periode (9 timer) i alt 131 besø-
gende på eller ved de tre bakker. Dertil kommer et ’Park Run 
arrangement’ lørdag den 4. Juni kl. 9, hvor der var omkring 
30 deltagere. Vejret på de pågældende dage var præget af 
gråvejr og lidt støvregn, hvilket kan have haft indflydelse på 
antallet af besøgende.

Langt hovedparten af de besøgende var folk, der gik tur (73). 
Det var oftest voksne alene eller i selskab med børn. Desuden 
var der en del løbere i området – de fleste var motionister på 
egen hånd (16). Der var en del cykelmotionister, der lige skulle 
en tur ind forbi bakkerne (17), og endelig kom der enkelte 
’hunde-luftere’ ( 11). Det er bemærkelsesværdigt, at ingen børn 
besøgte bakkerne alene. 2-3 grupper af større børn passerede 
forbi foden af bakkerne - uden at gå op på bakken eller gøre 
ophold iøvrigt.

Det var især ’Bakkekammen’, der blev besøgt (56 personer); 
men også spiralen havde en del gæster (37 personer). Deri-
mod bevægede kun en enkelt sig over på Plateauet. 
Spiralen blev besteget af hver 4. besøgende (23%). 
Bakkekammen blev besteget af hver 3. besøgende (33%). 
Det viser sig også, at mange besøgende slet ikke gik op på 
de store bakker. Hen ved halvdelen gik eller løb en tur langs 
foden af Bakkekammen.

Bakkens brugere er aldersmæssigt bredt sammensat
Den yngste, der besteg bakkerne var 3 år, mens den æld-
ste var 78 år. Brugerne var både lokale fra boligområderne 
primært nordøst og nordvest for bakkerne og udefrakom-

mende, der besøgte anlægget som turister. Den overvejende 
del af de besøgende var etniske danskere, men der var også 
enkelte andre med anden etnisk herkomst end dansk.

Korte ophold - ingen social og kulturel udveksling
Opholdet på bakkerne var af ca. 3-5 minutter varighed. Man 
stadsede op, pustede ud, og nød udsigten. Enkelte satte sig 
ned på den runde platform af beton på Bakkekammen, men 
rejste sig straks igen, da den var kold at sidde på.
Der skete ikke nogen social eller kulturel udveksling sted 
mellem de forskellige grupper, dels fordi størstedelen af de 
besøgende kom på forskellige tidspunkter, og dels fordi der 
ikke var noget på eller ved anlægget, der gav anledning til 
samtale eller til fælles ageren. Anlægget er endelig ikke anlagt 
på en måde, så man kan sidde og betragte andre i rummet; 
men derimod designet med henblik på at nyde udsigten over 
naturen. Attraktionen er med andre ord ikke at betragte andre 
mennesker i rummet; men at betragte udsigten.

Besøgende på Hasle Bakker

Typer af ophold på de tre bakker
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To lokale fra Hasle Centervej
To spinkle og mørke skikkelser dukker op på Spiralen. De går 
langsomt op, stopper på toppen og ser sig omkring , og løber 
derefter ned igen. De krydser stien fra Hasle og bevæger sig 
rundt om bjergkammen på den østlige cykelsti, for at tage den 
anlagte sti, der begynder syd for bakkekammen.
Snart står de på toppen og ser sig omkring. De sætter sig ved 
på den runde betonplatform, men rejser sig hurtigt igen.
Det er Garmeni på 39 år og Brenden på 7 år. De er i familie med 
hinanden og bor på Hasle Centervej øst for Hasle Bakker.
Garmeni går ofte en tur herop for at se udsigten, og for at gå en 
tur og få noget luft. Han kan godt lide turen. Det er første gang 
at Brenden er med.

”Det er sjovt  – man kan se meget her fra,” siger Brenden, mens 
han i den sammen sætning fortsætter: ”Hvordan kommer man 
ned herfra? Skal vi samme vej? Kan man ikke komme ned på 
den stejle side?”

Kan man løbe op ad bakken?
Det er lørdag og klokken er 14:25. Andreas på 23 år kommer 
løbende alene og drejer resolut op over Bakkekammen. Han 
tager en stejl smal trådt sti på nordvest siden af bakken.  Vel 
oppe på toppen stopper han og bøjer sig fremover. Han hiver 
efter vejret og kan ikke tale i et par minutter.

”Jeg ville teste mig selv og bakken” fortæller ham. ”Jeg ville se 
om jeg kunne løbe hele vejen op; men det kunne jeg ikke. Det 
var hårdt!  Men jeg vil nok prøve igen en anden gang!”.
Andres bor på Præstevangsvej nordvest for bakkerne, og løber 
kun sjældent i området. Det er første gang, at han har prøvet at 
løbe op ad bakken.

Parkerede bilder ved Hasle Bakker
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Dejlig udsigt over den skønne natur mod vest
Ruth på 78 år stikker hovedet sammen med sit barnebarn, Viktor 
på 10 år og peger ud over Skjoldhøj Kilen. 

”Skal vi ikke cykle ud i området i morgen”, foreslår hun.  
Hun har bevæget sig op på Bakkekammen ad de anlagte stier, 
mens Viktor tog den direkte vej opover bakken. 

”Det er sjovere end at gå på stierne,” siger han genert.
Ruth er flyttet ind i en rødt rækkehus 5 minutters gang nordvest 
for bakkerne for blot 3 måneder siden. 

”Jeg synes at her er en fantastisk udsigt og en dejlig natur”, siger 
hun. ”Når man kommer her op kan man rigtigt se alle de muligh-
eder, der er for at gå i naturen. Man kan gå ned til Brabrand Sø 
og ud mod vest er der rigtigt dejligt… For ikke så længe siden 
havde jeg hele familien på besøg. Og alle 20 blev jaget her op 
for at se udsigten. De syntes også, at det var fantastisk dejligt 
med naturen her”, siger hun og peger ud over Skjoldhøj Kilen.

”Der kunne måske godt bruges et par bænke til at sidde på her 
på bakken, når vejret bliver bedre, ville det være fint”, afslutter 
hun.

På cykel op ad bakkerne – det kan mærkes i kroppen
Det er søndag formiddag og en cyklist kommer til syne på den 
øverste del af Bakkekammen. Hurtigt efter dukker der flere op. 
De er 5 i alt. De stopper ikke, men fortsætter på langs af toppen 
på bakkekammen, cykler rundt om betonplatformen ved det 
sydlige udsigtspunkt og kommer tilbage mod det nordlige punkt. 
Her stopper de pustende op, og vi får en chance for at snakke 
lidt med dem.
De kommer fra Stautrup, en lille forstadsby syd for Brabrand Sø. 
De er en gruppe af naboer, som cykler en gang om ugen. Ca. en 
gang om måneden går turen op forbi Hasle Bakker.
En af dem fortæller, at det er god motion at cykle op ad 
bakkerne: ”

Man kan mærke det i kroppen og man får pulsen op - det er en 
god måde at bruge en bunke jord på!” bemærker han med hen-
tydning til at bakkerne er lavet af overskudsjord. ”Men det kunne 
godt være 20-30 meter højere. Det kunne også være fint med et 
slags tårn her”, bemærker han. Efter den korte samtale fortsæt-
ter gruppen ned af Bjergkammen og fortsætter mod Spiralen, 
der også der skal forceres. De passere et par ryttere, der til hest 
er på vej ud i Skjoldhøjparken.
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Turister fra Hornslet
Lørdag kl. 10.30 stopper en bil på P-pladsen ved spiralen, og ud 
stiger en familie med far, mor og to mindre børn.
En dreng, Jakob på 5 år, har solbriller på og en kæp i hånden. 
Familien bevæger sig i samlet trop op ad spiralen, står lidt på 
toppen, og går så ned igen. Jakob løber, han kan ikke lade 
være. Lidt senere dukker han op på Bjergkammen  fra nord ad 
en lille trådt sti. Det varer lidt før hans forældre og søster dukker 
op. De har taget den autorierede sti.
Familien er på udflugt. De bor i Hornslet 15-20 km nord for 
Aarhus, men er taget til Hasle Bakker alene med det formål at 
går en tur og se udsigten. Far Kim fortæller at han arbejder i 
nærområdet, og at han ofte har tænkt, at han gerne ville op og 
se udsigten. 

Hans kone suplerer: 
”Ja, så det her er simpelthen formiddagsturen!” Kim ser sig lidt 
omkring, og udbryder: ”Det er sjovt at komme op i højden og se 
området – man opdager jo lokalområdet, og kan se hvor alting 
er, man kan se ud over byen; men jeg troede nu at man kunne 
se mere!”

Jakob følger interesseret med i samtalen; men keder sig også 
lidt. Han tegner en mand på jorden med sin kæp, og er snart er 
på vej ned ad bakken igen, mens han højlydt konstaterer, at det 
er lige som at gå på en bulet trappe med jord og noget græs.

Ringe brug, men potentialet er stort
Den registrerede, relativt beskedne brug står i en vis mod-
sætning til Århus Kommunes opfattelse. Aktivitetsmæssigt 
bliver Hasle Bakker ofte betragtet som en del af Skjoldhøjkilen. 
Tina Seerup, Aalborg Kommune mener, at vejret spiller ind 
på brugen af området. Hun mener, at området generelt er 
rigtig godt besøgt det meste af året. “Natur og Miljø modtog 
materiale med antal af publikumsbrug fra borgergruppen 
“Den selvejende institution Hasle Bakker” i 2011. Foreningens 
samlede registreringer af antal brugere i området viser - sam-
men med Natur og Miljø’s erfaringer, at bakkerne sammen med 
Skjoldhøjkilen er meget fint besøgt” .

”Bare i år fra april til medio juni er der f.eks.  i Skjoldhøjkilen 
registreret 1.500 løbere,” fortæller Tina Seerup og fortsætter: 
”Folk kommer langt væk fra. Der er enormt tryk på området lige 
nu og publikumstallet er stigende…
Det er interessant, at det er lykkedes at lave en bypark, der i 
virkeligheden består af tekniske anlæg - bakkerne består af 
overskudsjord og søerne er regnvandsbassiner…
Der er så rige muligheder for at alle kan bruge det. Der er 
teambuilding og ude- fitness osv.

Vi ved hvem, der bruger hvilke områder. Hvor folk går tur eller 
opholder sig. Folk fra Gellerup bruger det også. Kvinderne med 
burka kommer med madkurv, tæpper, svigermor og svigerinden 
og alle børnene er også med. De slår sig ned. De er mentorer 
for de unge som kommer. Det er dem, der bestemmer…
Der er også gåture og motionsløb for muslimske kvinder!”

På baggrund af den store interesse for det samlede naturom-
råde, vurderes det, at bakkerne kunne udnyttes langt bedre. 
Brugerne er øjensynligt til stede, hvilket rejser spørgsmålet, om 
bakkerne ville blive brugt mere, hvis projektforslagets program-
mer blev realiseret.
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Borgerdeltagelse
I 2002 gennemførtes en omfattende procedure for borgerdelt-
agelse.
”Vi lavede en stor indsats for at få beboere i Gellerupplanen i 
tale. Vi sendte ud på alverdens sprog. Boligforeningen delte 
posters ud. Lokalradioen var med. Vi lavede bakkevandring på 
de jorddynger, der lå. Der kom 500 mennesker. Men ingen fra 
Gellerupplanen, selvom der den dag var sort af mennesker i 
Basar West, der er nabo til bakkerne…
Vi havde drømt om minareter og alle mulige spændende 
forslag fra hele verden; men det viste sig at være helt umuligt,” 
fortæller Ole Skou Rasmussen.

På trods heraf var der en generel stor opbakning fra andre dele 
af nærområdet. Rigtigt mange personer og grupper deltog i 
debatten, og deres mangeartede forslag til bakkernes udvikling 
og funktion er samlet i hæftet, Hasle Bakker 2002.
På grundlag af samspillet mellem borgergrupper og Århus 
Kommunes ønsker til at skabe et moderne forstadsbyrum 
opstilledes en strategi for programmering, design og imple-
mentering. 

Den praktiske realisering
Realiseringen af bakkerne og deres forskellige designele-
menter har stødt på en række praktiske problemer, som blev 
behandlet hen ad vejen, enten ved at der blev fundet en måde 
at løse problemet på, eller ved at man har valgt at tage forsla-
get af bordet og dermed ikke realisere det.
Der er uenighed om hvad dette har betydet for projektets 
endelige udformning og brug. Mens Ole Skou Rasmussen 
udtrykker stor tilfredshed, er Lars Bendtrup ikke helt så tilfreds 
med den måde som bakkerne fremstår på i dag. Han giver 
udtryk for at projektet ikke er gjort færdig.

Resultatet set fra kommunens side
”At komme op og se ud fra byens næst højeste punkt. Det 
har solgt billetter. Jeg har vist mange grupper rundt – rigtigt 
mange!” siger Ole Skou Rasmussen og fortsætter: ”Målet var 
at lave et mødested i forstaden. Og det synes jeg er lykkedes. 

Der er nogen, der mener, at det ikke er færdigt – at det ikke 
er beplantet. Det er færdigt! Det skal ikke beplantes. Man har 
ønsket et åbent og dermed trygt område…

Vi har bevidst satset på, at det skal have et råt udtryk. Det 
design har vi bevidst kørt igennem hele vejen i stier, belysning 
og i bænke, der er støbt i beton!” mener Ole Skou Rasmussen.

Spiralen er designet som ønsket med stierne. 
”De er markeret med lav pil. Beplantningen blev ikke så styret, 
men vi har sået engblomster i græsset” fortæller Ole Skou 
Rasmussen. 

Det planlagte møbel på toppen blev dog aldrig lavet: ”Lars 
(Bendrup) lavede det ene forslag efter det andet til et møbel, 
og jeg tænke, bliver han da aldrig træt …  Enden på det er, at 
vi har sat en stor solid betonklods på toppen”. (Interview med 
Ole Skov Rasmussen, 2011)

For Bakkekammen var det ambitionen, at en rullestol kunne 
komme op på toppen med sine 105 m over havets overflade. 
Det mål er opnået. Der er lavet en sti  på 600 m, hvor en rulle-
stol kan komme op. Den og de andre stier skulle have været 
asfalteret; men det ville asfaltfirmaet ikke pga. af stigningen. I 
stedet for stabilgrus er der brugt genbrugs asfalt, det øverste 
lag er granuleret asfalt.
”Vi ville have flere stier med lys. Vi eksperimenterede med 
kraftigt lys, der kunne markere bakken i landskabet. Men 
der var så meget lys i området i forvejen, at bakkerne ikke 
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markerede sig. Så jeg sagde, at nu stopper vi her. Det blev 
droppet. Det var ikke pengene værd.” (Interview med Ole Skov 
Rasmussen, 2011)

Når der ikke kom flere opholdslommer eller skianlæg mv. som 
var visionen, var det ifølge Ole Skou Rasmussen fordi man 
døjede med sætningsskader. 

”Der var et efterår, hvor jorden sejlede ned. Vi havde en geolog 
med derud, der sagde, at der ikke skulle graves for meget”.
Skiklubben ville gerne have nedkørsler på bakken, og de 
tog sammen med Ole til København på studietur for at se på 
skianlæg. 
”Vi synes at det var en god idé; men så begyndte skiklub-
ben, at stille krav til bakkens udformning. Det var for meget. 
Desuden er et skianlæg VVM pligtigt; Og det var ikke lige det, 
vi have tænkt os. Vi ønskede heller ikke at én type af aktivitet 
skulle dominere. Så vi sagde: ”Her slutter vi”!” (Interview med 
Ole Skov Rasmussen, 2011)

Ole forklarer, at der har været mange problemet med etabler-
ingen af bakkerne. Man oplevede at kildevæld sprang frem, 
fordi grundlandet blev suget op i bakken. Derfor blev der lavet 
et omfattende drænsystem, der har bevirket at bakkerne har 
være stabile siden - dvs. i en 5-6 år.

Ole Skou Rasmussen medgiver at Plateauet efter planen 
skulle have mange forskellige typer af boldspil og aktiviteter. 
Man skulle kunne køre herop. Der var en kunstig sø fra 1985, 
som blev en del af det nye projekt. Intet af dette er blevet real-
iseret – det kunne ikke nås inden for den afsatte økonomiske 
ramme. 

Resultatet set fra arkitektens side
Lars Bendrup er meget tilfreds med den form bakkerne har 
fået, men ser ikke projektet som færddiggjort:

”På den ene side er jeg glad og stolt over det. Jeg synes at 
det er flot og smukt at gå oppe på bjergkammen. Form og 
geometri og de relationer, det kan skabe til udsigt, og også til 
de nære omgivelser. Det synes jeg er ret robust. 
Det var hensigten at skabe en grov heterogenitet med tre 
forskellige bakker...
Det har en momumentalitet, som jeg synes er flot – men som 
også bidrager til vores vision om at skabe noget, man kunne 
kalde et byrum derude. 
Men der er  - på den anden side bevares også nogle ting, 
hvor jeg ikke synes, at vi kom langt nok med tingene.
Vi ville gerne have haft mange trapper og stier - et helt 
netværk. Og hvor der var krydsninger, skulle der være 
opholds-lommer. Der kom kun en lomme.
Vi var også temmelig langt med en kunstig skibakke på 
vestsiden. Vi ville gerne have haft nogle faste boldbaner på 
plateauet…
Ja, arkitekten ville gerne have det haft gjort færdigt - for 
fanden. Det kan godt være, at kommunen synes at det er 
færdigt; men jeg opfatter det som om, vi kun kom en tred-
jedel  hen i forløbet!” (Interview med Lars Bendrup, 2011)

Lars Bendrup mener, at med belysning på bakkerne kunne 
de have brandet området og fungeret om ’skiltet’ man kunne 
se lang borte fra. F.eks. fra toppen af Kunstbygningen Aros i 
Aarhus centrum.  

”Belysningen på vestsiden mod byen kunne have under-
streget dette. Men vi blev også klogere hen ad vejen, for et 
sådant anlæg skal være ret robust, hvis det skal overlevet et 
sted som her.”

Han fortæller videre, at tegnestuen var ret uerfaren da projektet 
startede: 
”Vi var bare glade for at være med. Vi brugte meget tid herude 
med at dirigere rundt med maskinerne – det var et kæmpe 
arbejde at få jordbunkerne på plads…

Og vi havde i begyndelsen ingen anelse om, hvad ting kostede 
…Der skal også sættes mange penge af til at ’drifte’ sådan 
noget, især hvis man ønsker et højt plejeniveau. Vi ville gerne 
have et højere plejeniveau – ret plejet. Bakkerne skulle klippes 
et par gange om året, så de fremstod plejede og var en stærk 
kontrast til de andre naturområder. Så det var mere by – mere 
kunstigt. Det var ret vigtigt, at fastholde den kunstighed, synes 
vi, og det har vi også prøvet gennem geometrierne –formen er 
ret ’man made’. Det tror vi ville drage mere.
Men der var ikke penge. Vi havde kun 7.3 mio. kr. til det hele – 
det er helt ærligt latterligt lidt. Der mangler simpelthen et 0 i det 
budget.” (Interview med Lars Bendrup, 2011)
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Perspektiver - nærområdets aktiviteter og organisering 
Den 05.12.2007 blev bakkerne indviet. Og dermed sluttede 
projektet; I dag fremstår det fortsat ’ufærdigt’ og mangler 
næsten alle de planlagte programmer fra projektforslaget fra 
Fase 2.

Området omkring Hasle Bakker og naturområdet Skjoldhøjkilen  
bliver aktivitetsmæssigt drevet af en selvejende institution, 
Hasle Bakker, der støttes af Aarhus Kommune. Der synes 
derfor at være etableret et godt grundlag for driften af området 
og udvikling af ideer til færdiggørelse af Hasle Bakker.

Ifølge Tina Seerup har institutionen Hasle Bakker har haft 
mange planer for området, bl.a. har der været visioner om 
et stort sportsanlæg for foden af bakkerne. Anlægget skulle 
indeholde hotel, idrætshaller mv. Det er ikke blevet realiseret, 
og i de senere år har fokus og investeringerne ligget i naturom-
rådet, Skjoldhøjkilen, vest for bakkerne. Institutionen Hasle 
Bakker , som er en undergruppe af idrætssamvirke står for 
en del arrangementer, og har  egen hjemmeside.Tina Seerup 
fortæller, at Institutionen, Hasle Bakker i 2007 søgte penge i 
EU’s idræts- og bevægelsespuljer til en del af aktiviteterne. (Se 
www.haslebakker.dk.)

“Der er lavet ude-skoler; opholdrum; IT-projekt, der omfatter it 
opkobling på 5 pladser derude, så det kan bruges af skole-
børn med mobiltelefoner i undervisnings øjemed (100 – 200 
skolebørn bruger naturområdet hver uge). Der er indrettet små 
lejrpladser; og en stor ude –legeplads til 2 mio. kr. Legepladsen 
er udformet som 16 nedslag i naturområdet med legeredska-
ber, picnic - huse, it opkobling osv.” (Tina Seerup)

”Der laves evalueringer af hele området - organiseret som 
gåture med borgergrupper, hvor det drøftes, hvordan området 
fungerer, og hvilke nye ønsker, der er. Brugerne er generelt 
meget begejstrede.” siger Tina Seerup. (Tina Seerup)

Kommunen støtter stadig en udvikling af processen. Borger-
grupperne er meget aktive og har mange ønsker til Skjold-
højkilen. Der kommer da også hele tiden nye projekter til i dette 
område; men ind til videre er der ikke sket så meget på Hasle 
Bakker.
Lars Bendrup ser dog stadig mange positive perspektiver med 
projektet. “Nu er grundlaget for designet implementeret, hvilket 
giver muligheder for at tage næste skridt”, mener han.

” Vi havde jo - som sagt - håbet på lys på bakkerne og nogle 
sportsbaner… at området i højere grad tog fat i den omkring-
liggende by. Vi har faktisk tegnet det temmelig detaljeret; men 
der var ikke flere penge – simpelthen da vi nåede dertil , og 
kommunen har hidtil ikke prioriteret at putte mere i det. Men 
når vi får taget os sammen og får ansøgt Lokale – og Anlægs-
fonden, om nogle penge, så kommer vi et skridt nærmere.” 
(Lars Bendrup)
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Bilag 3: Øster Allé - bevægelsesrum til hverdag og fest

Sammenfatning
Projektet ’Øster Allé – bevægelsesrummet til hverdag og fest’ omlægger et nedslidt vejforløb og nedlagt 
sporvognstracé gennem Fælledparken fra Trianglen i øst til Vibenhus Runddel i vest. Det redesignes til et nyt 
indbydende og multifunktionelt forløb.
I overgangen mellem allé og Fælled Parken har det været tanken, at anlægge en række felter med mulighed for 
aktiviteter i relation til krop og bevægelse. 

Det færdige resultat fremstår i det væsentlige som et stykke infrastrukturanlæg med god trafikafvikling. Det basale 
anlægsarbejde med vejtracé og krydsninger er gennemført. 
Derimod er den programmerede serie af felter eller små byrum, som udgjorde en del af projektet ikke blevet til noget. 
Det betyder at projektforslagets tilbud om nye bevægelsesrum og mødesteder og den forstærkede sanseligheden’ af 
det storslåede anlæg mangler.  
Det er således kun med lidt god vilje, at man fortsat vil kunne tale om Øster Allé som ’et nyt bedre byrum’.

Løfter man imidlertid blikket og betragter Østre Allé i sin kontekst af grønne parker, hvor der i de seneste år er 
investeret betydeligt i forskellige programmer for ophold og bevægelse, vil man opdage, at der er tale om et stort 
samlet ’public domæne’. I denne kontekst fungerer Øster Allé som adgangszone og fordelingszone for aktiviteterne.

Projekt indsendt af: Københavns Kommune, Vej og Park.
Rådgivere:Thing  &  Wainø landskabsarkitekter aps og Bids-
gaard Landskabsarkitekter PLR.

Byrumstype: Indfaldsvej.
Byrumsprojekt: Bevægelsesrum og trafikomlægning.

Øster Allé forbinder Trianglen og Vibenhus Runddel. Den er 
anlagt som en ca 1,5 km lang allé med samlet befæstet flade på 
37 meter.

Projektperiode: Projektet startede i 2003 og er indviet i 2010.

Anlægsomkostninger: Anlægsomkostninger (1. fase): 54 mil. Kr.. 
Støtte fra Realdania: 24 mil kr til anlæg.

Interview med:
-  Stine Cicilie Brink , Købernhavns Kommune - projektleder og 

er ophavskvinde til projektet; har fulgt det fra start til slut. 
-  Rasmus G. Andersen, Københavns Kommune, projektleder 

og har været med i projektudviklingen.
-  Marie Thing fra Thing  &  Wainø landskabsarkitekter aps: en 

af landskabsarkitekterne på projektet.
-  Niels Jørgen Heldt, formand for atletikklubben Sparta
- Daglige brugere af Øster Allé

Registreringer: 
Torsdag den 16.06.2011
Fredag den 17.06.2011
Lørdag den 18.06.2011
Søndag den 19.06.2011
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Visioner og principper
Den overordnede vision med Øster Allé projektet er fint indram-
met i projektets titel: ’Øster Allé – bevægelsesrum til hverdag 
og fest’.
Målet har været at omdannet en nedslidt vejforløb med et 
nedlagt sporvognstracé gennem Fælledparken fra Trianglen i 
øst til Vibenhus Runddel i vest til et nyt indbydende forløb, som 
både kunne bruges som vej og transit i det daglige og som et 
multianvendeligt bevægelsesrum i folks fritid og ved særlige 
store nationale begivenheder. 

Potentialer
“Øster Allé har en speciel national interesse fordi den er en 
gammel kongevejens og pga. Parken Stadions placering. 
Parken Stadion modtager med jævne mellemrum en massiv 
strøm af mennesker gennem sine porte. I tillæg hertil giver de 
store arrangementer i både Fælledparken og Parken Stadion 

stedet en speciel atmosfære” (Øster Alle – Bevægelsesrummet 
til hverdag og fest, 2002).

Ved at arbejde med dobbeltprogrammering til henholdsvis 
‘hverdag’ og ‘fest’ ville der være mulighed for at udnytte 
traceets store flade til mange forskellige og skiftende behov. 
Man ønskede at redefinere det fra ‘et rent mobilitetsrum’ til ‘et 
kombineret by- og parkrum’.

”Parken og Fælledparken er velbesøgte områder, og det var et 
problem med de mange besøgende i forbindelse med kampe 
og arrangementer. Men i stedet for at det var et problem, kunne 
man jo se det som et potentiale… Man kunne lave en løsning, 
der kunne håndtere de meget forskellige situationer, der var. 
For der var hverdagssituationen, hvor der ikke var så voldsomt 
mange mennesker, men hvor man gerne ville bruge stedet til 
nogle aktiviteter; og så var der situationer, hvor der pludselig 

er 40.000 mennesker… og hvordan håndterer man det – med 
biler over det hele? Så det var af den konflikt – eller de to 
situationer, at det udsprang. Så visionen havde en praktisk 
baggrund… og især festdelen med hvordan man kunne have 
alle de biler…” (projektleder Stine Cecilie Brink. Vej & Park, 
Københavns Kommune)

Fra Kommunens side ville man have vejen flyttet længere over 
mod fælledparken, så man fik bedre plads til alle de men-
nesker, der væltede ud fra Parken, når der var arrangementer. 
”De fyldte det hele og det var komplet umuligt at komme igen-
nem Øster Allé med biler busser eller fodgængere. Så det var 
en vigtig del, at det skulle kunne fungere når der var 40.000 
mennesker”. (Stine Cecilie Brink, Vej og Park, Københavns 
Kommune). Så strategien var, at skabe plads til de mange 
mennesker og biler i forbindelse med de store arrangementer.
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Til hverdag skulle dette areal så kunne benyttes at motionister 
og andre.

Principper for design
Overordnet set ønskede man at flytte det eksisterende vejtracé 
mod syd, hvor de gamle skinner lå og dermed skabe mere 
plads foran Parken Stadion. 
Samtidig ønskede man, at Øster Allé skulle kunne fungere 
som en port med mange indgange til parkerne. Veje, stier og 
indkørsler skulle hægter sig på Øster Allé og danne  vigtige 
krydsningspunkter. Ved store arrangementer er især hjørnet 
ved Parken Stadion, P.H. Lings Allé et vigtigt krydsningspunkt 
for de store mængder af besøgende. Derfor skulle dette og 
andre krydsninger have en særlig bearbejdning. 

Parken Stadion skulle tydeliggøres som et energifelt for Øster 
Allé og Fælledparken, både i kraft af det store bygningsvolu-
men og den store aktivitet med de mange mennesker, der 
færdes ind, ud og omkring.

Man ønskede at understrege potentialet ved, at Øster Allé 

bevæger sig igennem og defineres af en række forskelligartede 
byrum. Det ville man gøre ved at bryde alléens lineære be-
vægelse op i tematiserede afsnit og give mulighed for ophold, 
oplevelse og bevægelse undervejs og på tværs.

Borgerdeltagelse
Ifølge Signe Cecilie Brink var der ikke nogen borgerdeltagelse 
forud for projektets konceptudarbejdelse, som foregik i et sa-
marbejde mellem Kommunens folk og Landskabsfirmaet Thing 
og Weinø. ”Det ville man nok have gjort i dag... Men det blev 
mest til en høring af naboerne først da projektet lå der”. Hun 
fortæller videre, at det især var beboerne i den østlige ende, 
der reagerede. Især advokaterne og ambassaden på sydsiden 
var kede af at få vejen tættere på, men det lykkedes at få dem 
overbevist om, at det med det nye projekt ville blive bedre, 
end det de havde. Tilsvarende var beboerne i Brumleby og 
Olufsgade nervøse. De var især kede af at der skulle fjernes 
p-pladser ud for deres bebyggelse. Men der kom en dialog om 
projektet.
Rasmus Andersen, København Kommune, der har været med i 
hele processen fortæller, at beboerne i Olufgade har fået mere 

plads, og at der er sat et lille stakit op, der forhindrer de mange 
fodboldgæster i at stå og tisse op ad bebyggelsens facader. 
”Men det er rigtigt at der er fjernet p- pladser, som nogle også 
frygtede. Der er til gengæld kommet flere i den anden ende 
af Øster Allé…Det er ikke mit indtryk, at der er mangel på p- 
pladser - der er rigtigt mange, hvis man vil gå lidt længere på 
den anden side af Parken.” (Rasmus Andersen, København 
Kommune).

Helhedsplanen
Helhedspanen for det endelige designprojekt, som det blev 
præsenteret i 2003 (Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003) 
rummer design af Øster Allé i hele dens længde. Vejtracéet er, 
som tidligere nævnt, flyttet til den sydlige side af de 37 meter, 
der er til disposition. I den nordlige side er der placeret parker-
ing, der også kan bruges til andre formål, når der ikke er stort 
parkeringsbehov. Desuden er der angivet 7 forskellige pladser 
Beplantningen skulle understrege det historiske vejforløb og 
udføres som en allé  af plataner eller lignende store træer. ”Al-
leen genplantes i en ny fortolkning og placering, for at bevare 
referencen til historien og den gamle kongevej. Alleen skal 
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virke samlende for hele anlægget og være et gennemgående 
træk for Øster Allé.” (Fremtiden bedre byrum, Realdania 2003)
Ved Parken Stadion skulle rytmen fra poppelrækkerne gen-
findes, men i en anden form, evt. som en baldakin, der danner 
et højt og let tag over pladsen.

Belægningen skulle være varieret, men en sammenhængende 
flade uden kantsten. Adskillelsen mellem trafikarterne skulle 
således ske ved afstribning og skift i belægninger udført i for-
skelligt bearbejdet og indfarvet asfalt. Hele bevægelsesrummet 
skulle være forsynet med dobbeltfunktioner. Ved store nation-
ale arrangementer som f.eks. cykelløb, maraton eller karneval 
ville vejprofilet således kunne udvides til samtlige 37 meter.

Pladserne
Pladserne skulle have hver sin karakter og ligge som perler 
på en snor. Pladserne skulle være selvstændige med eget 
indhold, men dog alligevel i familie. Et bærende princip skulle 
være glæden ved bevægelse og det at se på bevægelsen. 

Mellem disse pladser skulle ligge et mellemrum, som skulle 
have det samme udtryk på hele strækningen for at binde 
pladserne sammen. Dette rum ville være knapt så sansesti-
mulerende - som oplevelsen af det tomme torv og være 
pausen mellem de mere fortættede aktivitets- og bevægelsesp-
ladser.  Mellemrummet mellem pladserne skulle give ”rum til 
alle selvbevægende mennesker - et socialt aktiverende rum, 
hvor der bevidst skal tages hensyn til de andre bevægende”…. 
”Forskellige pladser skyder sig ind og ud over fladen, og 
forholder sig samtidig til trærækkerne og skaber rum mellem 
stammerne. Hvert sted har sin egen ånd i det lange gennem-
gående allèrum” (Øster Alle – Bevægelsesrummet til hverdag 
og fest, 2002).
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Arkitektoniske kvaliteter
Vurderet i forhold til projektdesignet er 

hovedindtrykket af den nuværende fremtoning, at der 
er tale om et meget enkelt infrastrukturprojekt udformet som 

en allé med nyplantede træer. Der er tale om en langstrakt struktur, 
som gennemskærer Fælledparken – en af Københavns grønne åndehuller. 

Den niveau - fri flade’ som omtales i designforslaget er i implementeringsfasen blevet 
til en opdelt flade, hvor vejtracéet har fået sit eget sænkede niveau med kantsten. 

Form og orientering 
Hele det nye anlæg er stærkt orienteret øst-vest i alléens retning. De tilstødende bygninger ved Brumleby, 

Parken Stadion og beplantningen mod vest giver det langstrakte passagerum ’vægge’ og med til at understrege 
retningsdannelsen. I bevægelsen opstår der åbne kig og visuelle forbindelser ind i parken, hvor der er ophold i bebyggelsen 

eller hvor træerne mangler. P. H. Lings Allé krydser Øster Allé - og igen længere mod vest, hvor Borgmester Jensens Allé krydser, 
skabes der nye retninger ind i parken, hvilket er med til at understrege anlæggets samhørighed med Fælledparken. 

Ingen af de planlagte pladser er som nævnt blevet til noget med denne første projektfase. I ansøgningen er der gjort meget ud af 
pladsernes betydning for Øster Allé som bedre byrum. I designforslaget tildeles de 7 pladser forskellige programmer og udformning afhængig af 

om de placeres i den mere bymæssige kontekst mod øst (markedsplads og forplads til Parken Stadion) eller om de er placeret i den vestlige 
del, hvor de var tiltænkt programmer og udstyr i relation til ’Øster Allé som bevægelsesrum’ med motionsredskaber, mulighed for skøjtebane om 

vinteren, hockey og rulleskøjter m.m.
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Pladsernes fravær betyder, at strækningen virker oplevelses-
fattig, især når man bevæger sig igennem til fods; der er ingen 
aktiviteter til daglig og de fraværende ’pauserum’ – i form af 
pladserne – gør at strækningen virker som et langstrakt og 
monotont transitrum. 

Forbindelser og overgange
De tværgående forbindelser til Olufsgade, indgangen til Brum-
leby og Parken Stadion, samt P.H.Lings Allé og Borgmester 
Jensens Allé som forbindelser til det store parkområde har 
stor betydning for livet i Øster Alle. De har afgørende indfly-
delse med hensyn til de mange bevægelser på tværs. Flow 
af gående og cyklister er med til at skabe en underdeling af 
den lange alle og denne tværgående orientering er med til at 
forbinde hele anlægget sammen.

Belægning og belysning
Belægningen på Øster Alle består i det væsentlige af fin 
asfaltbelægning. På de østlige og vestlige parkeringsområder 
er der skabt mønster i belægningen ved farveskift i asfalten. 
På forpladsen ud for Parken Stadion er der arbejdet med en 
prikket struktur i asfalten, som ligger i serier med et bestemt 
interval. 
Belysningen er specielt designet til Øster Allé. I hele vejens 
længde er der placeret høje belysnings armaturer, som lyser 
vej- og cykelstierne op. De specialt designede lamper  spiller 
fint sammen med poplerne og virker opstrammende på en 
meget fin måde. De to elementer tilsammen understreger rum-
mets meget stærke øst-vestlige orientering.
På den nordlige del af strækningen er der opsat lavere arma-
turer, som giver et fornuftigt lysniveau på parkeringsområderne 
og på pladsen foran Parken Stadion. De lavere armaturer 
betyder også, at lyset falder mere i afgrænsede felter og er 
dermed med til at indikere, at der er tale om et fodgængerven-
ligt område. 

Naturindhold
Øster Allés naturindhold består udelukkende af poppelbeplant-
ningen. Men især i den vestlige ende bliver det til et smukt 
samspil med Fælledparkens engelske havestil, hvor de spredte 
klynger af træer i det åbne landskab kontrasteres af alléens 
stramme form. 

Programmer
Realdania åbnede allerede med dommerkomiteens bemærk-
ninger for, at projektet burde realiseres i to faser, hvoraf første 
fase omhandlede etableringen af selve vejtraceet og poppel 
– alleen. Dommerne gav også udtryk for, at det især var første 
fase, der havde deres interesse, og at første fase blev anset 
for at være tilstrækkelig.
Stine Cecile Brink, forklarer derudover, hvorfor den politiske 
ledelse af Københavns Kommune ikke har interesse i at eta-
blere de planlagte programmer på pladserne langs Øster Alle.
”Jeg vil sige, at det kræver en masse arbejde at få sidste etape 
realiseret – det kræver, at der sidder noget på det kommunale 
niveau, der gider at kæmpe for tingene. Jeg vil sige, at hvis det 
ikke var for mig, og al den energi jeg har lagt i projektet, så var 
det aldrig blevet til noget”.
Vi havde stor politiske modvilje mod projektet. Politikerne følte 
sig holdt udenfor, fordi de ikke var med fra starten, de kom lidt 
sent ind i processen…”
Desuden er der siden hen investeret 200 mio. Kr. ( Mærsk 
Fonden) i fælledparken, i at vedligeholde anlæg og anlægge 
nye, bland den nyligt indviede store skaterpark, hvor der også 
holdes koncerter. Det foregår en del i parken, som Stine mener 
er placeret fint, så det har ikke længere mening at gøre Øster 
Allé til et aktivitetsområde. Det er vigtigere at Øster Allé fun-
gerer som supplement og serviceområde for de aktiviteter, der 
allerede foregår, og som har brug for parkering,  og skulle der 
endelig laves et par pladser, så mener hun at programmerne 
og udformningen skal tages op igen. 

Bløde trafikanter langs Øster Allé

Krydsende Øster Allé/ P. H. Lings Allé
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”Der er forsket så meget i emnet ‘bevægelse i byen’, og der er 
udviklet nye redskaber osv. Siden vi lavede projektet i 2002. Så 
det skulle der i givet fald tages op på ny.”
På den baggrund mener Stine Cecilie Brink, at interessen 
for at gøre mere , er meget lille, fordi politikerne tilmed også 
meget hurtigt tabte interessen for projektet. Så det lå stille i 
lange perioder, indtil Stine fik gang i det igen. Hun forklarer, 
at strategien var, at holde op med at vedligeholde Øster Allé, 
da den jo skulle flyttes. Til sidst var vejen i så dårlig stand og 
udgifterne til at få den sat i stand så høje, at man lige så i godt 
kunne flytte vejen, som projektet foreslog.

Hverdagsbrug
Brugen af Øster Allé kan deles op i henholdsvis ’hverdagsbrug’ 
og ’brug ved større events’. 
Til ’hverdag’ – det vil sige hverdage og weekends, hvor brugen 
er baseret på tilstedeværelse og brug som individ eller mindre 
grupper – er der i grove træk tale om brug i forbindelse med 
transport eller kropslig motion. 
Øster Allé anvendes i høj grad som en grøn passage, som 
bilister og cyklende anvender til gennemkørsel til og fra 
Østerbro. Antal gennemkørende biler er ikke talt, men antallet 
af cyklende er gjort op (se diagrammer). Det viser sig, at der 
passerer en cyklist pr. minut i hver retning uanset tidspunkt på 
dagen. (En enkelt undtagelse er torsdag, hvor der var kraftig 
regn under en af tællingerne). 

Der er også mange cyklister , der krydser Øster Allé ved P. 
H. Lings Allé og ved Borgmester Jensens Allé. Optællingerne 
viser at det især er i eftermiddags- og aftentimerne, at denne 
krydsning finder sted. De krydsende benytter Fælledparken 
rekreativt, eller de bruger P. H. Lings Allé til og fra arbejde og 
fritidsgøremål.

Der er også mange motionerende løbere i området. De bruger 

Fælledparken som en grøn oase – i den forbindelse er Øster 
Allé en del af deres rute. I morgen- og eftermiddagstimerne 
er der ca. 33 og 66 løbere/timen, der krydser vejen ved P. H. 
Lings Allé og ca. halvt så mange benytter Øster Allé som en del 
af deres løberute. Igen er det i morgen og de sene eftermid-
dagstimer, der er flest løbere i området.

Til hverdag er der kunfå gående langs Øster Allé - nogle skal 
til fitness i Parken Stadion og andre bruger Øster Alle som 
adgang til en tur i Fælledparken.  I weekender er der mange, 
som går en tur i Fælledparken.  Det betyder at der på en time, 
lørdag sidst på eftermiddagen er hele 250 personer, der kryd-
ser over Øster Allé ved  P.H. Lings Allé.

Med hensyn til parkering viser det sig, at der i den østlige 
ende er nogenlunde konstant 40-60 biler parkeret. Det er lidt 
over halvdelen af kapaciteten.  Derimod er der stort set ingen 
parkerede biler i den modsatte vestlige ende til hverdag eller i 
weekender, hvor der ikke er arrangementer. 
 
Hverdagsbrugernes oplevelser
Af de interviews, der er foretaget med ’hverdagens brugere ’ 
fremgår, at Øster Allé først og fremmest er en strækning for 
transport til og fra skole eller arbejde. Der er tale om en trans-
portvej, som folk benytter, fordi det er en behagelig ’smutvej’ 
gennem det grønne, eller fordi de alligevel bruger Kloster 
Fælled eller Fælledparken som deres nærrekreative område. 

Parkerede biler langs Øster Allé

Milkkel
Mikkel 12 år, skoleelev bor i en bebyggelse på den anden side 
af ’Parken’.
Mikkel er på vej hjem fra skole, og i dag går han som de fleste 
andre hverdage ad Øster Allé.
Han bare går og går og stopper sjældent op. Det er fint nok, men 
også lidt kedeligt, synes han :”Jeg snakker ikke med nogen”.

Claus 30 år, bor på Østerbro.
Claus kommer tit i området; men måske ikke lige ned af Øster 
Alle så tit. I dag er han ude for at gå en lille tur med sin lille dat-
ter på 5 måneder. Han har hende i en bæresele på maven.
 ” Jeg er bare ude for at gå en tur. Jeg havde tænkt at kigge lidt 
ind i Supershoppen”, fortæller han. Supershoppen er en butik i 
’Parken’ der sælger FCK-fodboldtrøjer mv.
Øster Allé er blevet meget mere funktionel med det brede fortorv 
foran indgangen til Parken, der er jo mange mennesker, der 
skal ind og ud”, fortæller han, og fortsætter: ”Jeg gik faktisk lige 
og tænkte på at Øster Alle er blevet flot med alle disse træer 
og lamperne. Det er blevet flot, og meget mere funktionelt end 
tidligere”!
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Sanne 37 år, bor bag Parken på ydre Østerbro
Sanne kommer med en barnevognen. Hun fortæller, at hun blot 
går igennem Øster Allé, fordi det er den hurtigste vej at gå. Hun 
går tit igennem, da hun både bor og arbejder i en børneinstitu-
tion i området.
Hun synes at Øster Allé er blevet pænere. ”Det er blevet meget 
rarere at gå her. Men det er jo bare en ’frem og tilbage- vej’”, 
siger hun og forklarer at hun aldrig sætter sig på bænkene eller 
gør ophold. ”Nej, det gør jeg ikke, for her er jo ikke noget at 
lave!”

Connie på 61 år og Evy på 70 år, bor på Østerbro
Connie og Evy kommer langsomt gående ad Øster Allé. Connie 
har en lille hund i snor. De snakker med hinanden, finder en 
bænk foran bebyggelsen, Brumleby, og sætter sig ned.
”Det er dejligt med alle de her bænke”, siger Evy, ”Jeg går ikke 
så godt og har brug for en pause – det er jo også lidt lang at gå”, 
fortætter hun og peger op ad Øster Allé.
Både Connie og Evy kommer tit i området, og synes at det er 
blevet meget pænere end før: ”Det er blevet pænere og rigtigt 
rart - og her er god plads”. Selvom Evy ofte tager en pause på 
en af bænkene, så sidder hun mest for sig selv. Hun taler ikke 
med nogen. ”Men det gør jeg, for når man har en hund, så taler 
man med de andre, der har hund. Så det giver kontakt”, indsky-
der Connie.
De sidder på bænken  og småsludrer i solen i 15 minutter, så 
kommer der en bekendt med en hund i snor. Hun stopper op og 
snakker lidt.

George på 67 år bor på Oluf Vej 24 ved Øster Allé
George kommer cyklende ned af Øster Allé med sin hund i snor. 
Han fortæller, at han bor i en lille bebyggelse med 12 huse ved 
siden af Brumleby, og at han dagligt cykler med hunden på 
Øster Allé.
George har mange og stærke meninger om omdannelsen af 
Øster Allé. Han finder, at det er positivt, at vejtraceet er blevet 
flyttet, og at der er kommet bredere fortorve; Men han er nogen 
gange er ved at blive cyklet ned af hurtigt kørende cyklister. Han 
bemærker også, at han gerne havde set flere p- pladser ud for 
Brumleby og den bebyggelse, hvor han bor.
Han er yderst tilfreds med at pladsen foran Brumleby ikke blev 
til noget, fordi han frygter, at en plads med arrangementer ville 
blive til gene for beboerne.
George er meget imod de arrangementer som er i området både 
på stadion og på Øster Allé.  Han peger på, at Parken har udvi-
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Brugergrupper til ’fest’
Søndag formiddag den 19. Juni afholdes det årlige ’Kvindeløb’ 
i København. Det starter og slutter i på Øster Allé med en 
opløbsstrækning i den vestlige del.
Løberne og tilskuerne kommer roligt vandrende op af Øster 
Allé et par timer før start, afleverer deres håndbagage og får 
rygnummer udleveret, snakker lidt med en medløber og hygger 
sig ved serviceteltene inden start kl. 11.00. 
Hele alleen er spærret af for trafik og der er gjort plads til 
fodgængere og løbere i forbindelse med det store arrange-
ment. Der er kun parkeringsmulighed i den østlige ende, hvor 
de fastboende fortsat parkerer.
Det virker som om, at de mange mennesker er kommet med 
offentlig transport – eller har fundet parkeringsmuligheder i de 
tilstødende bydele. 

I 2011 deltog der mere end 4.000 deltagere og lige så mange 
deltog i planlægningen eller så på. Servicetelte  blev opstillet 
nord for Øster Allé i løbet af fredag og lørdag og søndag 
afvikledes løbet.
Der er tale om et af atletikklubben Spartas 7 årlige arrange-
menter.

”Efter at Alléen blev færdig i 2010 har vi afviklet 7 store ar-
rangementer med løb over flere dage. Året er planlagt med en 
række opvarmningsløb i foråret; Copenhagen Maraton i maj 
med mere end 12.000 løbere; Kvindeløb i juni; Englemarkens 
aftenløb i august; DHL Stafet med 125.000 løbere i fem dage 
i august og september; og Halvmaraton i september.  Over et 
helt år bliver det til løb med hen ved 180.000 aktive”. (Niels 
Jørgen Heldt, formand for atletikklubben Sparta)

”Set fra Spartas side er det nye design for Øster Allé bare rigtig 
godt. Det er rigtig godt til afvikling af vore store løb, og vi kan 
nu tilbyde jordens flotteste opløbsstrækning…

det antallet af sine arrangementer fra 30 til 60 om året. Det giver 
meget uro i området. 
”Man skulle lægge metrostationen ud for hovedindgangen til 
Parken, så skulle fulderikkerne ikke ned ad Øster Alle’, de sviner 
og larmer!” George er fortørnet over, at der er rigtigt mange ar-
rangementer, hvor hele Øster Allé lukkes af, uden at beboerne 
bliver informeret: ” Man kunne i det mindste give en seddel i 
brevsprækken til os 12 beboere - Karnevallet for eksempel, er 
’pain in the ass’”, siger han. 
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Det nye design betyder, at arrangementerne bliver fredelige, 
fordi der er god plads, og fordi alleen er let at lukke af ved 
store stævner. 
Vi er rigtig veltilfredse med tingene som de er og kan ikke se 
nogen grund til at etablere de bevægelsespladser, som de er 
tænkt. De funktioner, der kunne være her, er allerede ved at 
fungere eller er planlagt rundt omkring i Fælledparken eller i 
Kloster Fælled”. (Niels Jørgen Heldt, Sparta 2011)

Ramme om social og kulturel udveksling
Til hverdag er Øster Allé ikke blevet det nye byrum, som giver 
rammer for socialt møde og kulturel udveksling. Her er det en 
transitzone – både på langs og m.h.t. den tværgående trafik. 
Det må vurderes som en væsentlig mangel i forhold til projekt-
oplæggets oprindelige intentioner. 
Men zoomer man ud og kigger på konteksten, indgår Øster 
Allé i et stort grønt public domain på Østerbro Kloster Fælled 
og Fælledparken. Hver dag er der hundredvis af besøgende 
i parkerne – motionister, ældre og familier med børn på tur, 
unge til og fra skole, og skater ramperne nede i Fælledparkens 
sydvestlige hjørne tiltrækker mange aktive, men også unge, 
der bare hænger ud.
På den måde udgør parkerne et velfungerende grønt område, 
der tilbyder aktivitetsmuligheder og skaber rammer for social 
og kulturel udveksling. Øster Allé spiller ikke nogen særlig aktiv 
rolle i dette, da den udgør en mobilitetszone – til og fra arbejde 
eller som noget man skal krydse i forbindelse med et besøg i 
parkerne.

Til ’fest’ – d.v.s. i forbindelse med arrangementer i Parken 
Stadion eller i forbindelse med løb og karneval vurderes det, 
at Øster Alle fungerer meget hensigtsmæssigt. Området kan 
spærres af og på den store flade, kan der skabes plads til 
mange mennesker som skal ind på Stadion eller i forbindelse 
med løbene. De tilstødende græsplæner i parkerne kan også 
inddrages og skabe ramme om store folkelige arrangementer.

Kommunes og landskabsarkitektens vurdering
Der er samstemmende vurdering af resultatet set fra Kommun-
ens planlæggere og fra arkitektens side.
Helt overordnet er det kommunes planlæggeres vurdering, at 
intentionen med omlæggelse af Østre Allé har skabt en meget 
mere funktionel trafikafvikling, og at området nu fungerer ideelt 
i forbindelse med de store arrangementer. Den smukke allé 
er genskabt i en mere tidssvarende ramme. Belægninger og 
belysning fungerer fornuftigt. Man er godt tilfredse med at det 
lykkedes.
Der har ikke været økonomi og politisk vilje til at gennemføre 
de planlagte 7 pladser og dermed til at indløse alle intention-
erne med Øster Allé som et nyt type byrum til bevægelse og 
andre aktiviteter.

”Der var vi faktisk noget overraskede over Realdanias 
prioriteter – vi havde foreslået, at vi lavede strækningen med 
vejen og aktivitetspladser og det hele fra Trianglen til og med 
Parken – for vi vidste godt, at vi ikke fik penge til det hele af 
Realdania – men så foreslog Realdania i stedt, at vi lavede 
hele strækningen, men så droppede aktivitetspladserne. Det 
var ret overraskende for os.
Det var jo tanken, at aktivitetspladserne kunne man så real-
isere siden hen”, siger Stine (projektleder Stine Cecilie Brink, 
Vej og Park, Københavns Kommune)

Marie Thing, landsslabskontoret Thing og Weinø er glad for 
resultatet. Hun synes at Østre Alle’ er blevet et smukt rum at 
bevæge sig igennem. ”Det er et smukt rum at cykle igennem. 
Det er da fint at en by kan have et sådant rum”. Lamperne, der 
er kommet til i en senere bevilling er hun også tilfreds med.
Marie Thing ville gerne, at de syv byrum kunne blive lavet, men 
virker ikke speciel ked af, at det ikke er sket. Hun giver udtryk 
for, at beslutningerne omkring processen er kørt fint. Hun er 
positiv over, at det store anlægsarbejde er lavet, og vurderer at 
de mindre byrum kan komme til.

På spørgsmålet om hvilket rum hun synes, der kunne være 
mest interessant at få etableret hvis der kom flere penge til 
projektet, svarer hun, at aktivitetsmuren med åbningerne, der 
indrammer og sætter fokus på de åbne fælleder kunne være 
rigtigt spændende at få etableret.

Perspektiver
Øster Allé er indviet i sin nuværende form i 2010 og fremstår 
i dag som et bredt befæstet anlæg i et af København Kom-
munes vigtigste grønne åndehuller. Designet af alléen  er i det 
væsentlige gennemført som planlagt, men uden de planlagte 
pladser til hverdagsaktiviteter og motion.

Det vurderes, at der ikke er politisk vilje eller økonomi til at an-
lægge og færdiggøre pladserne. Spørgsmålet derfor, hvordan 
man med små midler vil kunne gøre især den vestlige del mere 
attraktiv for områdets brugere og dermed binde over mellem 
Klosterfælled og Fælledparkens forskellige aktivitetszoner.
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Bilag 4:  Mellemrummet, Hundested
Sammenfatning
Mellemrummet er et nyt behandlet landskabsrum i Hundested beliggende mellem byen og havnen.
Navnet Mellemrummet har en dobbelt betydning: ”Det betegner bogstaveligt et areal, der er et fysisk mellemrum 
mellem Hundested by og Hundested havn. Men der udover er arealet tiltænkt forskellige typer anvendelse og adspre-
delse, som kan være en pause, oplevelse eller inspiration i hverdagen for brugerne – et mentalt mellemrum” (Forlag til 
projektprogram 2003)

Projektet behandler en stor langstrakt grønning, der er vokset frem på havnens tiloversblevne opfyldte arealer mellem 
Hundested by og havn.

Omdannelsen af området består af et enkelt hovedgreb, som omdanner mellemrummet til en fascinerende mellem-
zone ved hjælp af ribbeformede jordvolde parallelt med vandet. Mellemrummet fremstår i dag som et særdeles smukt 
anlæg, der giver et væsentligt arkitektonisk bidrag til Hundested. Det er udformet med afsæt i det omkringliggende 
landskab og fortolker havbundens former.

De adspurgte brugere, var glade for Mellemrummet. De giver udtryk for at det er blevet et fint og flot anlæg. Man kom-
mer en tur op på udsigtspunktet og mærker vinden, man møder en nabo eller bekendt. Flere cykler forbi eller gennem 
anlægget på vej gennem byen.

Mellemrummet er et robust anlæg med mange potentielle anvendelsesmuligheder, men benyttes reel ekstensivt. Det 
har været ideen, at programmer for leg og sociale aktiviteter kunne etableres eller nedlægges efter behov. Derfor bør 
de anlæg der ikke anvendes også forbedres eller nedlægges.
Det kan endvidere konkluderes, at det er grundlag for at øge udnyttelsen af Mellemrummet. Der bør derfor rettes en ny 
henvendelse til byens borgeren, børnene og institutionerne for at få ideer til nye og nutidig sociale programmer. 
I Mellemtiden ligger området som et æstetisk smukt landskabsrum, med potentiale for at blive udnyttet mere – eller 
bare et rum der tilbyder en pause i den travle hverdag.

Projekt indsendt af: Hundested Kommune (Halsnæs Kommune)
Rådgivere: Landskabsarkitekt, Jacob Fisher, GBH Landsk-
absarkitekter a/s. har stået for planlægningen og designet af 
konkurrenceforslaget, og han har været med i hele udviklings- 
og realiseringsfasen.

Byrumstype: Grønning mellem by og havn.
Byrumsprojekt: Landskabelig bearbejdning.

Projektperiode: Projektet startede i 2003 og indviet i 2007.

Anlægsomkostninger: 6 mil. kr.
Støtte fra Realdania: 3 mil kr til anlæg.

Interview med:
-  Landskabsarkitekt, Jacob Fisher, GBH Landskabsarkitekter 

a/s.
-  Byplanlægger Pia Weirum, Halsnæs Kommune.
- Daglige brugere af Mellemrummet.

Registreringer: 
Søndag den 19.06.2011
Mandag den 20.06.2011
Tirsdag den 21.06.2011

Kilder:
Lokalplan nr. 78 – for et grønt område mellem godshavnen og 
byen. Hundested Kommune.
Forslag til projektprogram, Hundested Kommune & Hans Hal-
vorsen Rådgivning og Konsulentvirksomhed, september 2003.



86

Vision og principper 
Siden 1989 har der været planer om at gøre arealet mellem 
godshavnen og byen til et område, der var indbydende og 
anvendeligt. Området, der er geografisk centralt beliggende 
i Hundested, lå før 2003 som et overskudsområde eller et 
mentalt og rumligt ’ingemandsland’, der først og fremmes blev 
anvendt til hundeluftning. (lokalplan nr. 78 Hundested Kom-
mune)

I 2002 indsendte den daværende Hundested Kommune en 
ansøgning til Realdanias kampagne for bedre byrum. Ansøg-
ningen omhandlede et redesign af området.

”Det startede med, at kommunen selv havde sendt den første 
ansøgning ind til Realdania. Allerede på det tidspunkt havde 
projektet fået titlen ’Mellemrummet’, og kommunen ønskede 
at arealet skulle aktiveres. Arealet er opfyld og den gamle 
kystlinje ligger inde ved husrækken mod øst. Arealet var udlagt 
til godsbanerangerterræn til banen i forbindelse med Grenå-
Hundested færgen, og der havde tidligere været planlagt en 
stor omfartsvej sydvest om byen gennem området ned til 
havnen – en vej primært for lastbiler til færgen. Men i 2002 
var færgen jo nedlagt for længst, og området blev primært 
brugt til hundeluftning m.m. – der lå simpelthen hundelorte 
overalt”, fortæller Jakob Fischer, der blev koblet på projektet, 
efter første runde, hvor projektet blev tilbudt medfinansiering af 
Realdania, og derfor skulle konkretiseres.

Det forslag, som blev indsendt til anden runde, anviste et en-
kelt hovedgreb: ”Det omdanner Mellemrummet til en fasciner-
ende bufferzone ved hjælp af ribbeformede jordvolde parallelt 
med vandet. Her kan rumlige lommer aktiveres for forskellige 
måder. Det er en struktur, der kan optage mange ting over tid – 
eller lade være. Uanset anvendelse tilføres området en visuel 
og klimatisk skærm, der besvarer en række landskabelige og  
funktionelle problemstillinger” (Forlag til projektprogram 2003)

Principskitse for Mellemrummet, Hundested (Lokalplan nr 78, 
Hundested Kommune2004)

Intentioner med designet
Det var intentionen ”at skabe kontakt mellem by og havn – 
gennem Mellemrummet, og give byen vandet tilbage, ikke som 
fysisk vand ind i byen, men ved at gøre det store hav synligt fra 
et højdepunkt”. ( Fremtidens bedre byrum. Realdania, 2003)
Yderligere var det hensigten, at gøre Mellemrummet til et 
landskabsrum, der er robust over for daglig brug og fremtidens 
forandringer.
Grundstrukturen på arealet er de bølgeformede jordvolde. 
Ideen var at modellere fladen til en struktur af langstrakte volde 
og lavninger som en stilisering af sandbundens mønstre. Den 
dynamiske struktur skulle ifølge forslaget dække det meste 
af arealet - højest og tættest i nord og aftagende mod syd, 
hvor voldene gradvist skulle blive mindre og glide over i den 
eksisterende strandeng.

Grundstrukturen indeholder desuden stier på tværs af voldene. 
Stierne har forbindelse til byen. Derudover indeholder den 
enkelte faciliteter som petanquebane og cirkusplads.

Proces og borgerdeltagelse
Efter at projektet fik tilsagn om støtte, blev der nedsat en 
styregruppe med ansvaret for den samlede proces, og for at 
samle trådene til beslutningsgrundlag for miljø- og planudvalg, 
økonomiudvalg og byrådet i Hundested Kommune.
Der blev udarbejdet et notat omhandlende projektorganiserin-
gen samt køreplan for brugerinddragelse.  En række tema - og 
underprojektgrupper blev nedsat (Forslag til projektprogram, 
2003).

Jacob Fischer fortæller, at det forslag der blev sendt ind til 
Realdania i 2002 blev lavet i et samarbejde mellem kommunen 
og dens rådgivere. Først efter at projektet blev præmieret med 
tilsagn om medfinansiering blev borgerinddragelsen sat i værk:
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”Vi lavede en række workshops, og der blev skabt en arbejds-
gruppe, som bestemte, hvad der så lige præcist skulle laves de 
forskellige steder.
Ideen og designet blev i store træk fastholdt, men i forhold til 
det oprindelige forslag var det lidt anderledes programforslag, 
der blev lagt ind…
I forhold til det oprindelige forslag kom der en stor skater- og 
rulleskøjtebane og en basketball bane med i den nordlige ende 
af området, og forslaget til en fodboldbane i den sydlige ende 
gled ud – fodboldanlæg har man så mange i steder i byen i 
forvejen.
Men forslaget om grusområdet, ’Højdepunktet’, beachvolley-
banen og petanque- banen kom med i projektet.
På den måde fik borgerne ejerskab til området. Og selv de 
beboere, der boede tættest på, endte med at gå stærkt ind for 
planen. I starten var de meget imod, men det endte med, at de 
var glade for projektet. De endte med at synes, at det kunne 
blive en attraktion - og flere mente, at det kunne betyde en 
værdistigning for deres ejendomme.
Og det tror jeg er rigtig nok, for nu blev det til et sted og ikke 
bare et hundelokum,” slutter Jacob Fischer.

Design af området.
Jakob Fischer fortæller om mål og midler. ”Målet var ’give 
vandet tilbage til byen’. Men det var lidt svært, da fragthavnen 
lå foran arealet. Derfor brugte vi den historiske fortælling om 
stedet og prøvede at genskabe ideen om klitten og sandbank-
erne, som bølgerne tidligere har skabt langs kysten på det 
sted. Det er ikke mere end 50 år siden, der var kyst her… Det 
var det ’billede’, der var udgangspunktet for bearbejdning af 
den flade af overskudslandskab på stedet”. 
Målgruppen var helt klart de unge, fortsætte Jacob Fischer:  

”Borgmesteren, som var tidligere politimand havde en klar 
opfattelse af, at de unge skulle have fokus og steder at være 
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for bl.a. at undgå hærværk og andre problemer med unge …” 
(Jacob Fischer).

Der skulle derfor skabes nogle aktivitetsrum i ’Mellemrummet’, 
men først skulle rummene skabes.
Et af disse rum var skaterbanen; hvilket der dog ifølge Jakob 
Fischer blev sat for få penge af til. Men kommunen kunne ikke 
finde flere.
Der blev også designet et område, hvor der kunne være cirkus, 
fordi der kom cirkus til byen hver sommer, og der var tradition 
for at de placerede sig i området. Dimensioner og anlægget i 
øvrigt blev sendt til flere danske cirkus, som så godkendte det.
 
Mellemrummets rolle og forbindelser til byen 
Det var hensigten at forbinde Mellemrummet med byen, 
fortælles Jacob Fischer: 

”Vi lavede stiforbindelser  gennem voldene og op til byen – det 
er vigtigt, at man kan komme igennem, og at det nye anlæg 
ikke bliver en ny barriere for beboerne.
Ved at forbinde ud af området bliver Mellemrummet også 
koblet op på de andre byrum i byen – f. eks pladsen ved det 
gamle rådhus og torvet, hvor der ligger en brugs.
Det er bare en forgængermarkering – ikke noget fint og 
fornemt, for ’sådant er byen’… 
Stierne krydser en meget befærdet vej mod øst, og her er der 
etableret fodgængerfelter med ’Toronto – fyr’” (Jacob Fischer).
Der er også en langsgående sti gennem området fra nord til 
syd. Mod nord forbinder den over til lystbådehavnen og mod 
syd peger den ud langs stranden.

Realiseringsprocessen
”Vi skabte voldene af overskudsjord fra nogle byggepladser og 
af sand, som gravedes i forbindelse med anlæggelse af den 
planlagte kanal i den nordlige ende.

Nu lagde vi ud med nogle aktivitetsrum, som nogle beboer-
grupper havde foreslået, men ideen var også, at disse aktiv-
iteter skulle kunne skifte … 
Projektet var i udbud til 5 forskellige, og det var en lokal 
anlægsgartner, som vandt licitationen – det tilbud var langt bil-
ligere end de øvrige – og det bestod af en række leverandører, 
som alle var lokale – det var meget heldigt, at det gik sådant, 
da alle i nærområdet synes, at det var rart, at det var en lokal, 
der skulle udføre arbejdet”. (Jacob Fischer)

Projektet er stort set blevet realiseret som planlagt og med den 
detaljering og materialeanvendelse, som planlagt.
Jakob Fischer fremhæver, at det blev et råt område med ringe 
behov for vedligehold.
Noget af materialet er beton, noget er stål og noget er lærke-
træ, som er samlet på en måde, så det skulle kunne modstå 
fugt og råd.
Der er imidlertid en ting, som han beklager; det er, at den 
planlagte belysning blev sparet værk: 

”Der var planlagt lysmaster af kulfibermateriale, så de kunne 
svaje i vinden som siv eller marehalm for vinden. Men de blev 
også sparet væk. Det er vi selvfølgelig skuffede over, det ville 
være en flot gestus over for området, dersom de var kommet 
med i projektet!” Nu er der kommet et andet lys bl.a. på skater-
banen”, forklarer han. 

Der var ikke planlagt bebyggelse eller bygninger i projektet 
– et enkelt sted ville man gerne lave et skyggefuldt sted med 
sejldug, men det skulle ikke være en bygning. ”Hensigten var 
at man skulle kunne tage madkurven med og sidde og nyde 
det - Men det er ikke gennemført”. (Jacob Fischer)

Midler til realisering og drift
Det hele er produceret med lokale håndværkere og mate-
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rialerne er hentet fra nærområdet. Derfor er det et billigt og 
bæredygtigt projekt.

”Det blev et ’frygtelig billigt projekt’ – det er råt og kun få de-
taljer, men det var også meningen.
Projektbeskrivelsen siger 6 mio. kr. i samlet anlægsudgifter, 
men jeg husker nu, at projektet blev beskåret lidt, fordi kom-
munen måske ikke helt havde råd til at poste de 3-4 mio. kr. i 
projektet som planlagt”. (Jacob Fischer)

Jakob Fischer fortæller, at der ikke blev planlagt den store 
drift af stedet, idet tingene skal gro og blive lidt ’klitagtigt’, men 
græsset på området har dog behov for at blive slået et par 
gange om året – ellers springer det i skov, mener han. 
Halsnæs Kommune, som Hundested nu hører under har områ-
det med i deres plejeplaner. Pia Weirum, Halsnæs Kommune 
siger:

”Anlægget bliver vedligeholdt. Det er dyrt, at få græsset på det 
store areal klippet; men det sker. Området er under almindelig 
pleje” (Pia Weirum).

Driftsomkostningerne er ifølge informationer fra Pia Veirum 
ca. 100.000 kr. årligt, heraf bruges ca. 55.000 kr. alene til at 
renholde arealet for affald. 
Hun fortæller, at der desværre ikke er afsat midler til vedlige-
holdelse af redskaber, boldbaner og skateranlægget m.m. 

Mellemrummet i dag
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Serial Vision, Mellemrummet Hundested

4

Redegørelse

Lokalplanområdets beliggenhed

Området ligger i Hundested by, mellem den syd-
lige del af havnen og centerområdet.

Baggrund og formål med lokalplanen

En lokalplan fastlægger hvordan et område i
fremtiden skal benyttes og se ud. Bestemmelser-
ne i lokalplanen skal være inden for kommune-
planernes rammer for lokalplanlægning. Planen
tinglyses for det pågældende område og er bin-
dende for borgerne.

Ved at offentliggøre forslag til lokalplan sikres
det, at kommunens borgere og virksomheder får
kendskab til planlægningen, og lejlighed til at gø-
re deres synspunkt gældende inden Byrådet be-
handler lokalplanen endeligt.

Siden 1989 har der været planer om at gøre
arealet mellem godshavnen og byen til et indby-
dende og brugbart grønt område. I 2002 fik
kommunen fondstilskud til at udvikle et konkret
projekt – Projekt Mellemrummet.

I efteråret 2003 blev der indkaldt idéer og for-
slag til aktiviteter på området. En styregruppe
sammensat af borgere og kommunens admini-
stration udarbejdede et revideret skitseforslag til
Projekt Mellemrummet, på grundlag af borger-
nes idéer.

Formålet med lokalplan 78 er, at fastlægge de
planmæssige rammer for hvordan området skal
tilføres rekreative kvaliteter - dvs. et sæt spille-
regler, som et konkret projekt skal holde sig in-
denfor.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet består af det åbne areal mel-
lem havnen og byen, samt den del af Strandve-
jen som ligger langs med arealet. Området op-
stod ved opfyldning i slutningen af 1960’erne, i
forbindelse med udvidelsen af havnen og etable-
ring af det ny færgeleje til Hundested-Grenåfær-
gen. Arealet blev aldrig taget i brug, og på nær
enkelte hundeluftere, petanquespillere og omrej-
sende cirkus henligger området som et ingen-
mandsland.

Jordbunden på det åbne areal er indpumpet
sand. Fladen er mere eller mindre dækket af
forskellige græsser og urter. Spredt på arealet er
der enkelte klynger af buske og mindre træer. I
det nordvestlige hjørne er der anlagt to pe-
tanquebaner og et læskur.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at gøre det grøn-
ne område mere indbydende og brugbart, med
udgangspunkt i principperne i Projekt Mellem-
rummet. Det bliver muligt at forme terrænet til et
system af græsklædte volde og lavninger, som
kan danne ramme om forskellige aktiviteter og
anlæg, Eksempler på aktiviteter og anlæg kan
være skaterbane, arealer til forskellige boldspil,
en sø, naturlegeplads, bålplads m.m. Anlæg og
aktiviteter skal indpasses i naturen og fordeles,
så de fleste og de mest „bymæssige“ anlæg pla-
ceres i den nordlige del af arealet. Stier, dels på
arealet og dels på tværs af Strandvejen, skal
sikre at der bliver en god tilgængelighed til om-
rådet.

Styregruppens skitseforslag er et eksempel på
hvordan området kan udformes, indenfor ram-
merne af lokalplanen.
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Evaluering af arkitektoniske og landskabelige kvaliteter
Vurderet i forhold til projektdesignet vidner Mellemrummets 
nuværende fremtoning om at implementeringsproces har været 
styret professionelt, og at organisationen bag projektet har 
fungeret. Rummet fremstår i dag stort set som det er designet. 
Nogle få programmer fungerer ikke længere og burde, derfor, 
som det var intentionen nedlægges helt og eventuelt erstattes 
af andre.
Anlægget er robust nok til at kunne optage skiftende behov.

Struktur og skala
Mellemrummet ligger i overgangszonen mellem de store bygn-
ingsvolumener og de amorfe strukturer på havnen mod vest og 
bymidtens velordnede bebyggelsesmønstre mod øst.

Strukturen på området er i overensstemmelse med planen og 
den oprindelige idé. Med de langstrakte bakker og dale, der 
følger kystens retning, dannes således et mønster, der aftager 
efterhånden som det løber ud i strandengen og strandare-
alerne mod syd; mens rytmen og skala tager til mod nord, hvor 

det skabte landskab står som et fint ’landart’ – anlæg, der giver 
karakter til det amorfe byområde ved turisthavnen. (Består af 
en skøn blanding af hotel, cafeer, p- pladser, færge, fiskeri-
erhverv, gallerier mv.)
Bakkestrukturen skaber en række rumligheder på fladen - et 
rumligt relief med betagende skyggevirkninger, der forstærkes 
ved solens stråler først og sidst på dagen. Der er tale om et 
relativt stort landskabsrum, der er smukt proportioneret og 
designet med omtanke for stedet. Således er også skala og 
struktur fint afstemt med stedets forskellige volumener.
Der er tale om et anlæg, der giver stor arkitektonisk kvalitet til 
Hundested.

Det har været en arkitektonisk idé at give vandet tilbage til 
byen – ikke gennem direkte forbindelser; men ved at skabe et 
udsigtpunkt, hvorfra havet og aktiviteterne på havnen kan be-
tragtes. Det fungerer på bedste vis. Fra arealets højeste punkt 
er der en spændende udsigt over havet og det arbejdende hav-
neområde, der normalt ikke er tilgængeligt for byens borgere.

Orientering, forbindelser og overgange
Mellemrummets orientering nord/øst – syd/vest understreges 
af bakkelandskabet og stiforløbet. Når man bevæger sig gen-
nem området, foregår det typisk på stierne i lavningerne på 
langs af anlægget.
En række tværgående stier, der skærer sig gennem bakkerne 
åbner Mellemrummet og forbinder det med midtbyen. Der 
er således gode forbindelser mellem arealet og den bagved 
liggende hovedgade.
Et stort transparent stålhegn adskiller imidlertid anlægget fy-
sisk, men ikke visuelt fra havnen og vandet. Der er dog adgang 
til stranden og i mellemrummets sydvestlige ende og til havnen 
i den nordøstlige.
På havnen står en meget stor containerkran, der kan ses fra 
hele området. Den fungerer som et fint ’landmark’ der er med 
til at understrege karakteren af Mellemrummets nabobebyg-
gelser.
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Overgangene er velovervejet. Især bør nævnes, at vejen og 
fortorvet, er skiller Mellemrummet fra byen er udformet så der 
på fin vis dannes en blød overgang fra landskabsrummet til 
bebyggelsen.

Vejen parallelt hermed, der skiller Mellemrummet fra industri-
havnen har bevaret sine optegnede opmarchbåse – et historisk 
levn, der fortæller historien om tiden, hvor færgeforbindelsen 
mellem Grenå og Hundested fungerende.

Materialer, belægninger og naturindhold
Materialeanvendelsen i Mellemrummet består af overskuds-
jord, sand og grus dækket med græs. Der er  tale om et meget 
åbent og sparsomt beplantet område. Græsarealerne og 
søområdet fremstår velplejet med nyslået græs.
Der er som omtalt anlagt en lille sø eller kanal, der har sivbe-
plantning i kanten. En lille bro i lærketræ leder over vandet. 
Den fremtræder som et forfinet møbel i det store landskabs-
rum, og skaber dermed en spænding mellem det rå og det 
forfinede.
To hovedstier, der løber i kanten af anlægget er belagt med 
slotsgrus. Der er enkelte siddemøbler i træ, og trappeanlægget 
på siden af ’højdepunktet’ ved amfiescenen består at store 
egeplanker.

Anvendelsen af vand, træ, grus og græs giver anlægget et 
imødekommende visuelt udtryk, der dog skæmmes lidt af det 
manglende vedligehold af boldanlæg og legeredskaber.
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Brug af Mellemrummet
”Området tilbyder noget andet end torvene oppe i byen, hvor 
man kan sidde og kigge. 
Her i Mellemrummet er der aktivitetsmuligheder og målgruppen 
er helt klart de unge; man kan tage sin madkurv med og nyde 
solen og også finde læ for vestenvinden,” siger Jakob Fishcer 
om det område, han har skabet. 

Cirkuspladsen bruges som planlagt til events. Pia Veirum 
fortæller, at området benyttes i forbindelse med en række 
events. Bl.a. bruges cirkuspladsen, når cirkus kommer til byen. 
Det sker flere gange årligt. Da den anlagte cirkusplads er for 
lille inddrages et større område på havnen.
Herudover er der er en fiskefiletfest 1 gang årligt, der også 
bruger arealet omkring cirkuspladsen. Endelig har der på 
scenen været et mindre musikarrangement i skoleregi inden 
for det sidste år. (Pia Veirum)

Skaterbanen og basketball banen benyttes meget ofte af en 
gruppe unge, der bruger området som uformelt samlingssted.
Der er udlagt træstammer og lignende til leg og balance, de 
benyttes kortvarigt at forbipasserende børn.
De andre planlagte programmer for aktivitet: petanquebanen 
og beachvolleybanen benyttes, som nævnt, ikke længere.

Observeret brug af Mellemrummet
Brugernes anvendelse af Mellemrummet blev observeret 
lørdag den 18 juli, søndag den 19 juli, mandag den 20 juli og 
tirsdag den 21 juli. I alt drejer det sig om 3 x 1 time fordelt på 
formiddag, eftermiddag og aften over de 4 dage.
Der var i den observerede periode på 9 timer i alt 158 besø-
gende.

Den største enkeltgruppe bestod af ’hundeluftere’. Således 

luftede 60 personer deres hund i løbet af de 9 timer, der blev 
observeret. Hundelufterne gik typisk en tur i området, mens 
hunden fik lang snor.
Der var 30 der benyttede området til en spadseretur. En enkelt 
løber fandt vej til Mellemrummet og løb igennem, mens 27 
cyklister cyklede på stierne i anlægget.
Der var 40, der opholdt sig  i Mellemrummet i længere tid. 26 
børn legede i området, herunder en stor gruppe børn fra et 
lokalt fritidshjem (SFO). Desuden var der i alt 6 drenge, der 
opholdt sig på skaterområdet, hvor de trillede lidt rundt på 
deres boards, snakkede, og skød en bold i basketkurven.
9 personer satte sig på en af de opstillede bænke. De fleste 
opholdt sig kun kort tid på bænkene, da vejret var råt.

Brugergruppen  er lokal
Mellemrummet, er ikke nogen turistattraktion. Der er heller 
ingen ’branding ’af området. Der er ingen skilte, der fortæller 
historien om Mellemrummet. Brugerne er således overvejende 
lokale Hundestedborgere.
Både unge og gamle benytter området, som et åndehul eller 
pauserum. Ud over skaterne på 14-15 år, var alle øvrige børn 
ifølge med voksne.
Et landskabsrum som Mellemrummet benyttes mest i godt vejr. 
Generelt var det koldt, blæsende og bygevejr i slutningen af 
juni, hvor der blev observeret. Det kan imidlertid konstateres, at 
der ikke skulle meget ophold i regnbygerne til før arealet blev 
befolket med spadserende og hundeluftere.
Man kan spørge, hvorfor arealet ikke benyttes mere i det dagli-
ge f.eks. af børn, af løbere, af stavgængere, af børnefamilier, 
dagplejemødre og fritidshjem osv.? 

I de efterfølgende interviews peger eksempelvist et par 
pædagoger på, at der er for få legefaciliteter på området; mens 
’hundelufterne’, derimod, er begejstrede for deres nye anlæg.

Bløde trafikanter gennem Mellemrummet

Ophold i Mellemrummet
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Vurdering af implementering 
Realiseringen af anlægget er foregået relativt smertefrit. Der 
har været stor lokal opbakning og interesse. Organisationen 
bag projektet synes at have fungeret. Budgetterne er blevet 
holdt og landskabsarkitekt Jacob Fischer er jf. tidligere meget 
tilfreds med resultatet.

Verdens dyreste hundelufter - område
Det er mandag aften og klokken er 20:30. Det har lige regnet, 
men nu er det klaret op og Lars Bo og Susanne lufter deres 
hund på Mellemrummet. De har boet i en villa på bakke over 
Mellemrummet i 8 år. Susanne er barnefødt i Hundested og har 
stadig sin mor i byen.
”Jeg lufter hunden her på området hver morgen –  nej måske 3 
morgner om ugen, og 4 gange om ugen går vi sammen herned 
med hunden”, fortæller Lars Bo. Han siger, og at han synes 
rigtigt godt om området: ”Det er blevet et rigtigt godt anlæg – til 
hundeluftning – det er verdens dyreste hundelufteranlæg!” siger 
han med et lille grin. ”Men det er dejligt at se, at børnene leger. 
Her er næste altid børn om aftenen…Der kunne godt være flere 
børn her. Man skulle spørge dem, hvad der skulle til…”
(Interview med Lars bo og Susanne Makwart)

Mødested for en lille skatergruppe
Anders og Martel skater. De er ret skrappe til det og viser lige et 
par hop på ’boxen’. Anders siger, at det er OK, at de har lavet 
dette område med skaterramper. Men ramperne er ikke særlig 
gode. Martel supplerer:
” De er rustne og asfalten er dårlig. Især hvor jernramperne 
møder asfalten er der problemer, fordi der opstår en kant, som 
hjulene hænger fast i. Man kan heller ikke bruge banen, når det 
har regnet for så ruster kuglelejerne”. Han fortsætter: ”Vi er 5-6 
skatere, der bruger området engang i mellem: Oliver, Martel, 
Lucas, Casper, Anders - vi er alle 15-16 år og Otto er 13 år!” 
Det er også et hænge-ud sted for flere unge, fortæller de. I alt er 
de 10 – 15 unge, som mødes her engang imellem. Der snakkes 
eller der spilles basket på banen ved siden af.
Om vinteren tager de til Ølsted og skater i deres skaterhal – ”det 
er fedt, men man skal tage toget 25 km for at komme dertil”. No-
gen gange tager de også til Hillerød for at skate i gaderne der.
(Interview med Martel 16 år og Anders 15 år).

Det ville være fint med en cykelcrossbane 
Søskendeparret Oline og Malte kommer forbi på cykel. De er på 
vej til havnen, men stopper op ved skaterbanen. De fortæller, 
at de ofte hænger ud her efter skoletid: ”kun om eftermiddagen. 
Vi er her ikke sent om aftenen … sidste sommer var der nogle 
rockere, som kom og ville sælge stoffer til børnene her på skat-
erbanen”, forklarer de, og giver udtryk for at det ikke var rart.
Malte kan godt lide at skate, men synes at ’rail-skinnen’ er alt for 
høj. Den fungerer ikke.”
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Han fortæller, at der er nogle af de unge der ryger, og gerne vil 
have et læskur eller rygehus- selv kunne han godt tænke sig 
en cykelcrossbane: ”Det skal bare være en lille en hen over 
bakkerne som en cirkel!” forklarer han. 
(Interview med Oline 14 år og Malte 10 år)

Mere at lege på
En gruppe på 19 børn og 2 voksne kommer ind i området. De 
stopper op ved nogle simple legereskaber i træ. Pigerne holder 
sig tæt ved de voksne, mens de organiserer lege omkring nogle 
balancebomme og træstubbe. Drengene løber rundt for sig selv i 
periferien af gruppen.
Børnene leger lidt, men snart går gruppen videre gennem 
området.
Anette og Trulle fortæller, at de kommer fra en SFO (fritidshjem) 
ved Storbjergskolen. Skolen har 750 børn. Det er første gang 
at, de besøger området med børn, selvom skolen ikke er langt 
borte; 
”Vi er ikke personale nok til at tage på tur – desuden er her hel-
ler ikke så meget at se på – der mangler noget mere at lege på”, 
forklarer de.
Pædagogerne har åbenlyst ikke været opmærksom på områdets 
potentialer for kollektiv leg, for  boldspil, drageflyvning, skøjteløb 
mv. 
(Interview med Anette og Trulle ansat i SFO’en på Storbjerg 
Skole)

Hundeluftning i Mellemrummet 2-3 gange dagligt 
Trine og Mathias komme ned på området med deres lille nye 
hundehvalp. Trine stopper op og taler med en veninde, der kom-
mer forbi på cykel. De taler længe. Imens tripper hvalpen rundt 
overvåget af Mathias. Han tager den op og løfter den til et andet 
område med grus, hvor den får lov til at trippe mere rundt.
De forklarer, at de bor ”lige oppe bag ved hovedgaden”, og at de 
kommer her på området 2-3 gange dagligt med hunden. 

”Det er et dejligt område, hvor det er fint at komme med hunden. 
Det er klart blevet bedre, end det var før”, mener de. Trine kunne 
måske godt tænke sig noget bevoksning – hun ved ikke rigtigt; 
mens Mathias synes, at området er fint som det er.  Han kan 
kuske at beachvolleybanen blev brugt.
”Men så gik nettet i stykker, og ingen brugte banen længere. 
Til sidst blev nettet taget ned, og banen er helt overgroet med 
græs. Men skaterbanen bliver jo brugt!” siger han og peger hen 
på de unge med deres boards.

Trine og Mathias arbejder begge i København, men her kunne 
de ikke tænke sig at bo. De nyder at komme hjem hver dag til 
Hundested, hvor de begge er født og opvokset.
(Interview med Trine 22 år og Mathias 21 år)
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Bilag 5:  Drive-In til Ringe
Sammenfatning
Den overordnede vision med projektet Drive-Inn til Ringe har været at omlægge en parkeringsplads på bagsiden af 
hovedgaden i Ringe til en mutifunktionel plads, der konsekvent kombinerer  trafiksikker parkering med andre ak-
tiviteter. Hensigten har været at ’dobbeltprogrammere’ parkeringspladsen, så det nødvendige parkeringsanlæg for 
butikkernes omsætning og overlevelse kunne anvendes til andre aktiviteter uden for butikkernes åbningstider eller til 
særlige arrangementer, hvor pladsens parkeringsmuligheder kunne inddrages  for at skabe rum til arrangementets 
formål.

Både kommunens planlægger og landskabsarkitekten er tilfredse med designet og det nye anlæg. Således er in-
tentionerne realiseret om at fastholde en stemning af ”bagside”. Den tidligere klare orientering i længderetningen af 
pladsen mod kirken, er som i oplægget erstattet af en mere uklar orientering med programmer og bevoksning i mere 
’tilfældig’ placering. Pladsen er realiseret med et miks af materialer og virkemidler, sådan som det var hensigten.

Ved observationerne på pladsen kunne det konstateres, at byens borgere bruger Centrumspladsen som før redesignet 
– dvs. til parkering. Der er ingen aktiviteter i øvrigt på pladsen – hverken i butikkernes åbningstid eller om aftenen eller 
weekenden. Der synes enighed om, at dette skyldes manglende organisation bag pladsens drift og aktiviteter, og flere 
peger på en løsning ved at etablere en ny ’pladsforening’ med kommunal support.

Det vurderes, at der er politisk vilje til at søge en løsning på det organisatoriske problem. Der er netop i år ansat 
en person i ungdomsskolen i 3 måneder. Men spørgsmålet er, om der er initiativer nok blandt byens borgere og 
foreningsliv til at området for alvor kan få nyt liv? Der er ingen skoler eller fritidsklubber, og byens børn opfatter ikke 
området som et naturligt sted af lege. Spørgsmålet er også, om denne parkeringsplads ville kunne tiltrække større 
arrangementer, som det oprindeligt var tiltænkt. 

Projekt indsendt af: Ringe Kommune (Fåborg-Midtfyn Kom-
mune).
Rådgivere: S&I Arkitekter og Land+ Landskabsarkitekter, 
Odense; Land + har stået for design, projektering og tilsyn.

Byrumstype: Parkeringsplads
Byrumsprojekt: Omlægning af P-plads til multifunktionel plads, 
der kombinerer trafiksikker parkering med andre aktiviteter.

Projektperiode: Projektet startede i 2003 og indviet i 2005.

Anlægsomkostninger: 7.700.000 kr.
Støtte fra Realdania: 3.850.000 kr.

Interview med:
-  Michael Finke, Land +, Odense.
-  Byplanlægger Lisbeth Sommerlund, Fåborg-Midtfyn Kom-

mune.
- Daglige brugere af området.

Registreringer: 
Fredag den 01.07.2011
Lørdag den 02.07.2011
Søndag den 03.07.2011
Mandag den 04.07.2011
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Visioner og principper
”Det var den første multifunktionelle P-plads i Danmark. Vi har 
meget tidligt ude. I 2002 var det jo slet ikke et emne der var 
oppe”, siger landskabsarkitekt Michael Finke fra Land+.

Ringe er meget afhængig af gode parkeringsforhold tæt på 
hovedgadens butikker og supermarkeder. Af samme grund er 
et meget betydeligt areal udlagt til parkeringsformål på begge 
sider af hovedgaden. ”Centrumspladsen”, som projektområdet 
hedder, udgør alene 5% af hele bymidtens areal og i projekt-
oplægget argumenteres med, at der er store muligheder for 
at anvende disse arealer til andre bymæssige formål uden for 
butikkernes lukketid.

Desuden ønskede man at skabe et alternativ til andre 
’stuerene’ pladser. Projektbeskrivelsen argumenterer med at 
hovedgadens ’hule ryg’ skulle omdannes til et overraskende 
sted. ”Der mangler noget , der rykker eller steder, man kan ind-
tage og gøre med, hvad man har lyst til. Steder, der appellerer 
til udfoldelse og ikke kun skal ses” ( projektbeskrivelse Drive-In 
til Ringe, 2002).

”Hvorfor må man ikke larme lidt, og hvorfor bliver man smidt 
væk pga. musik, boldspil eller anden ’forstyrrende’ udfoldelse. 
Egentlig er det en mærkelig holdning til det offentlige rum, at 
de kun er beregnede til stuerene foreteelser. Det er jo her, vi 
har muligheden for at mødes og udveksle”…”Torve og pladser 
er fra første bydannelser opstået som offentlighedens ramme 
om forsamling, henrettelser, handel og når der var noge at fej-
re. Udfoldelser af meget forskellig art, der hver for sig berører 
noget grundlæggende ved tilværelsen” ( projektbeskrivelse 
Drive-In til Ringe, 2002).

Projektoplægget så mange potentialer i anvendelse af arealet 
til bevægelse, refleksion, musikarrangementer, boldspil og 
uventede arrangementer som ’drive-in biograf, bil-banko og 
meget andet.

Centrumspladsen før redesign i 2002
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Principper for design
Designets hovedgreb er en reetablering af en eksisterende 
parkeringsplads med ny belægning og ændrede adgangs-
forhold. Antallet af parke-ringspladser ønskedes reduceret 
med ca. 30% til 100 stk, og de skulle anlægges i lommer 
med adgang fra en ny vestlig adgangsvej. Pladsen ønskedes 
designet med mulighed for alternativ anvendelse uden for 
tidspunkter med stort parkeringsbehov – herunder til boldspil 
og ophold. Der skulle tilstræbes et formsprog og materialevalg, 
som bevidst  relaterede sig ’bagsidemotivet’, kendetegnet af en 
vis designmæssig tilfældighed og blandede materialevalg.
Projektbeskrivelse ‘Drive-in til Ringe’, 2002)
Helhedsplanen
Centrumspladsen er spændt ud mellem hovedstrøgets bag-
huse mod øst og syd, det grønne område ved hospitalet ned 
mod søen mod vest, og mod nord af kirken og kirkegården. 
Der er adgang fra syd og nord-vest, og på to steder er der 
adgangssmøger fra parkeringspladsen gennem den østlige 
bebyggelse ud til handelsstrøget.
Den gennemgående trafikvej på centrumspladsen blev placeret 
mod vest, og herfra skulle der være let adgang for biler ind i 
parkeringslommerne i pladsens østlige del.

”På selve fladen er placeret ”fire nye rum”, der adskiller sig fra 
den øvrige belægning ved at bestå af afvigende materialer som 
klinker, granit, rød asfalt og metalbelægning. Disse lommer 
relaterer sig til henholdsvis ”sjælens rum”, ”kroppens rum” – en 
sportsplads på asfalt, ”kulturens plads” af natursten ved bibli-
otekets tilbygning, samt en lille ”folkelig plads” på mørkerøde 
klinker som udskænkningssted ved pub’en i den sydlige ende” 
(Fremtidens bedre Byrum, 2003, p 104)  

Valget af de mange forskellige materialer skulle give et signal 
til bilerne om, at der også foregår andre aktiviteter end parker-
ing. I belægningen skulle lægges en såkaldt ’funktionslinie’. 

Drive-Inn plakat 2003
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Den skulle udføres i støbejern og bevæge sig fra kanten af ar-
ealet, ind over pladsen ved biblioteket, videre tværs over ”krop-
pens rum” op til pladsens nordlige ende. Ind imellem skulle der 
være siddemøbler udført i samme materiale og båndet ville 
endvidere blive tilført to ’grønne porte’ ud mod vejen mod vest 
og to informationstavler i hver ende af pladsen.

“Det er vigtigt at det pladsen fungerer for bilerne. I en lille by 
som Ringe har man brug for de parkeringspladser tæt ved 
torvet; men vi har også gerne ville lave noget for børnene. No-
get der gør Ringe til en børnevenlig by. Det betyder måske af 
børnene som voksne siger: ”jeg kunne godt tænke mig at flytte 
tilbage til Ringe - der havde jeg en god barndom – man kan 
godt bo i Ringe” (landskabsarkitekt Michael Finke fra Land+).

Plads og performance.
De fire pladser skulle udstyres med forskelligt inventar. 
Kulturens rum skulle have en scene og kroppens rum skulle 
være indhegnet  bag hver af de to basketkurve, og der skulle 
opstilles et redskabsskur med alle bander til hockey spil mm. 
Endelig skulle sjælens rum øverst mod nord have en belæg-
ning af rusten støbejern og forsynes med en informationstavle.

Borgerdeltagelse
Forud for fastlæggelse af det endelige design blev der afholdt 
borgermøder, hvor handlende og borgere i øvrigt kunne 
komme med ønsker til pladsens udformning. Der blev også 
afholdt særlige arrangementer på den gamle parkeringsplads, 
herunder bil-banko for at give borgerne en fornemmelse af 
projektets muligheder for at udvikle helt nye former for brug, og 
for at udvikle nye fællesskaber i relation til den nye plads.

”Poul Mathiesen, byplanlægger i den daværende Ringe 
kommune, var meget aktiv, og organiserede processen med 
borgerne.

Poul inddrog menighedrådet, præsten, et par efterskoler, han-
delstands forening, foreningen for by og land (interesseforen-
ing). Borgergruppen var inddraget tidligt i processen allerede i 
forbindelse med oplægget til Realdania i 2002. Der blev afholdt 
5-6 møder (slutningen af 2002), hvor borgerne kom med 
forslag; et af arrangementerne en weekend op til jul i 2002 var 
et BIL- BANKO, hvor Poul løb rundt med mikrofon og råbte 
numrene op. Man dyttede med hornet når der var banko- og 
efterskole elver på rulleskøjter løb rundt med gevinsterne. Der 
var telte med glögg og æbleskiver.” (landskabsarkitekt Michael 
Finke fra Land+)
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Arkitektoniske kvaliteter
Centrumspladsen fremstår idag i det store og hele som 
planlagt og med de intentioner der har været til stemning af 
”bagside” og med et miks af materialer og virkemidler. 

Struktur og skala
Rummets form er langstrakt. Det er tre gange så lagt som det 
er bredt, og det er underopdelt i 4 mindre sektioner adskilt af 
de øst-vestgående adgangsstier.
De planlagte pladser er etableret gennem belægningsskift. 
I pladsens midtersektion er anlagt en boldbane med net og 
basketkurve og redskabsskur. Boldområdet er også opmærket 
til parkering. Pladsens foran biblioteket er blevet mindre end 
planlagt og uden scene. Resten er parkering.

Rum og orientering  
Hovedorientering er nord-syd med kirken som en solitær byg-
ning – et visuelt landmank og vigtigste orienteringspunkt. Ori-
enteringen understreges af flow af biler, cykler og fodgængere. 
Der er desuden en tværgående orienteringer mod to passager 
mod øst til Algade og til biblioteket, der har fået ny indgang 
med glasparti og en bred trappe.

Boldbanen virker som ’et rum i rummet’, med sin røde belæg-
ning og sine vertikale net. Funktionsmæssigt virker det uafk-
laret at basketbanen er lagt på tværs af det reserverede areal. 
Det giver en meget lille boldbane og en del spildplads ved 
begge sider. Skuret pladsering er også meget visuelt markant 
på den lille plads.

Forbindelser og overgange
Metalbåndet, som skulle skabe mentale overgange mellem 
de forskellige delrum på Centrumspladsen, snor sig i mellem 
bilerne fra plads til plads, og foldes stedvist op til siddepladser, 
skraldebøtter mv. Denne sammenhæng fremtræder usikkert 
og virker opløsende på designets overordnede greb med fire 
distinkte rum.

Mødet mellem parkeringsplads og bagfacaden i den østlige 
husrækken virker uformidlet. Belægningen  går helt op til 
facaden; der er således ingen ’mellemzone’, som kan skabe 
overgangen mellem husrækkens bagudgange og parkerings-
pladsen. Kun ved Biblioteket er der sket en bearbejdning 
heraf med det store trappeanlæg i natursten fra udgangen til 
parkeringspladsen.
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Belægning, beplantning og belysning
De oprinderige store plataner er erstattet af uplejet lav tjørn, 
der er placeret ’tilfældigt’ på pladsen. Pladsens belægning 
består af grå betonsten, og fodgængerarealer på tværs af plad-
sen er markeret med hårdtbrændte sorte klinker. Det omtalte 
metalbånd er udført i aluminium. Samlet set får pladsens 
materialevalg området til at fremstå åbent og teknisk køligt i sin 
farveholdning. Det står i et vist kontrastfyldt forhold til belæg-
ninger og beplantninger i bymidten i øvrigt, hvor alle fortove er 
af gule klinker og alle veje er markeret med træer i en vis rytme 
langs fortovene. 

Opsamling.
Som rum og arkitektur fremstår pladsen usikker i sit æstetisk 
udtryk. 
Rumligt opløses pladsen med de mange mindre rum, og metal-
båndet, der skulle ’binde dem sammen’ er ikke overbevisende. 
Beplantningens placering virker  efter hensigten ’tilfældig’, men 
dermed har rummet måske også tabt en enkelthed, som den 
oprindelige plads havde med sine store plataner på en lang 
række i pladsens længderetning.
Anvendelsen af aluminium på pladsen virker ikke afklaret 
sammenholdt med materialeholdningen og beplantningsstra-
tegierne i bymidten i øvrigt. 

Observeret brug
Alle de planlagte programmer på pladsen er implementeret. 
Parkeringen fungerer i butikkernes åbningstid, hvorefter plad-
sen ligger øde hen. 
Området er observeret over tre døgn med 9 timers registrering 
i alt.

Disse registreringer bekræfter kommunens oprindelige 
argumenter for at foreslå et mere multianvendeligt design for 
området. 
Over de 9 timer, hvor registreringerne fandt sted er der 219 
besøgende på området. Langt de fleste besøg er folk, der 
parkerer inden for butikkernes åbningstid, hvor der er der knap 
200 besøgende. Langt de fleste i bil kommer for at handle eller 
besøge biblioteket, men der er også enkelte, der kommer på 
cykel eller til fods. 

Parkering
I butikkernes og bibliotekets åbningstid (fredag, lørdag og 
mandag) er pladsens belægning med parkerede biler i gen-
nemsnit på 33%. Registreringerne fredag eftermiddag og lør-
dag formiddag med torvedag, som er de vigtigste tidspunkter 
m.h.t. parkeringsbehov, viser at belægningen aldrig overstiger 
60% af kapaciteten på Centrumspladsen. Uden for åbningstid 
er parkeringspladsen stort set tom for biler.

Det betyder, at området ikke kun ville kunne benyttes til 
andre formål om aftenen og i weekender, men også inden for 
åbnings-tid hvor det viser sig, at 40-70 % af pladserne står 
tomme.

Personer på Centrumspladsen
1) Parkerende. Der regnes med 2 personer i genemsnit pr par-
keret bil.

Parkerede biler - belægningsprocent på de 100 p-pladser
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Brugergrupper til ’hverdag’

Elly, bibliotekar, 63 år. 
Elly arbejder på biblioteket, der har adgangsforhold både fra 
torvet og fra Centrumspladsen. Elly cykler normalt på arbejde. 
Hun bor 800 meter fra Bibliotektet; men når hun har brug for at 
parkere ved gågaden fravælger hun Centrumspladsen, og par-
kerer i stedet på Kirkens Parkering, der ligger lige ved siden af.
” Det er for at undgå at få buler i bilen; det (Centrumspladsen) 
er ikke nogen ideel parkeringsplads. Der er simpelthen for lidt 
plads”. 

Elly fortæller, at hun ofte ser  gæster, der tror at der er to ledige 
pladser nærmest indgangen til biblioteket, og så viser det sig 
at det er handikapparkering. Så skal de til at bakke ud på en 
befærdet vej. ”Der er ingen vendeplads, og man kan ikke køre 
rundt”.

Elly har også bemærket at der parkeres på de røde felter, efter 
kl. 18:00. ”Jamen folk gør, jo også bare som det passer dem, her 
i Ringe, når det gælder trafikregler”.
Hun fortæller, at der ikke er nogen, der bruger basket banen. 
”Jeg har ikke set det endnu – der skal mere til, end blot at op-
sætte et par kurve.

Kalle, leder af Midtfyn fri- og Efterskole
Pladsen bliver ikke brugt til andet end parkering, fortæller Kalle. 
” Vi har andre baner ved skolen og ved fritidsklubben. De bliver 
flittigt brugt; men banen her på Centrumspladsen bruges ikke. 
Det er for besværligt for de unge at få fat i nøglen til skuret – og 
jeg tror ikke helt de ved, hvordan de skal forholde sig”.
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Brug af basketbanen - for første gang i 6 år

Lise Ørtved 42 år, leder af teaterskolen ’Spetaktet’
For første gang i mange år var der aktivitet på basketbanen…. 
Mandag den 4/7 var Basketbanen spærret for parkering. Den 
lokale fritidsklub havde taget initiativ til at arrangere træf for 
unge i dagtimerne denne første uge af skolesommerferien. Om 
formiddagen var der en fritidspædagog og et par drenge i 11 års 
alderen med deres scate boards. Lige over middag kom 30 unge 
fra teaterskolen ’Spektaklet’. De kom en halv time for at øve 
deres performance optræden, som skulle finde sted fredag den 
8/7 om eftermiddagen.
Lise fortæller, at der er ansat en person i Ungdomsskolen (i 3 
måneder) til at få sat gang i tingene. Lise fortæller, at der er holdt 
en masse møder. 
” Så sagde jeg til ham: Skal vi ikke bare gå i gang. Jeg har 
afslutning (på teaterskolen). Så lad os lave afslutningen her på 
pladsen.
God idé – det gør vi, sagde han.”

Nu er der lavet et program for hele uge 27 med street art, dans, 
boldspil og le Parkour. En af dagene er der 2 unge fra Odense, 
der kommer og viser le Paquer. Og det er der mere appeel i for 
byens drenge. I løbet af ugen vil teaterskolen øve på pladsen, 
der vil være boldspil og street art, med farvekridt på astfalten.

”Dette arrangement er det første så langt jeg kan huske. Lige i 
starten efter indvielsen skete der lidt, og der var en koncert, der 
gik i ’vasken’ – den regnede væk og folk dukkede ikke op. Siden 
har der stort set ikke været noget på pladsen ud over parkerede 
biler og lidt servering henne ved restauranten.” 

Søren Brich Jensen, Fåborg Midtfyn Ungdomsskole.
Søren og en anden klubmedarbejder på den lokale ung-
domsskole finder nogle bolde frem til de par drenge, der er mødt 
op kl. 10.00. Derefter prøver de at rejse de permanente pullerter 
i vejbanen ved indkørslen til boldområdet. De vil bare ikke op! 
”De er nok rustet fast” mener Søren. ” Det er da klart, når de ikke 
har været brugt i 5 år”.

I ungdomsklubben besluttede man sidste år (2010) at man ville 
lave nogle arrangementer på Centrumspladsen, som reelt ikke 
havde haft et eneste arrangement de sidste mange år. 

”Vi planlagde en gade-fodboldturnering for byens unge i efterårs-
ferien. Men arrangementet gik i vasken, da banken samtidig 
havde fået lov til at bruge pladsen til byggelager og lastbilparker-
ing i forbindelse med deres ombygning.  Men nu prøver vi så 
igen at få lidt gang i pladsen her i den første sommerferieuge. 
Vi skal se at få de unge herned og ønsker bare godt vejr. Vi 
har annonceret med en lille turnering, og der er opvisning 
med Spektaklet på fredag. Så kommer der jo nok også en del 
forældre og kigger på”?
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Multiprogrammering - social og kulturel udveksling?
Designet som en multi-anvendeligt rum skulle sikre, at pladsen 
blev brugt at mange forskellige grupper. Pladsen synes at fun-
gere efter hensigten i forhold til parkering. Parkeringsbåsene er 
blevet små, er der flere der klager over, men behovet dækkes. 
Derimod fungerer pladsen ikke som socialt mødested. Hverken 
til hverdag eller i weekenden fungerer pladsen som aktivitets-
plads eller eventplads. 

Kommunens vurdering af resultatat
Lisbeth Sommerlund, planlægger i kommunens udviklingsafde-
ling mener, at der med det nye design er tale om et generelt 
løft til pladsen og personligt kan hun godt lide det æstetiske 
udtryk - det er ’anderledes’ end i byens øvrige gader og plad-
ser. Dog mener hun, at parkeringspladserne er lidt for små. 
Hun fortæller, at det først er for nyligt, at man i kommunen er 
blevet bekendt med, at pladsens ikke bliver brugt uden for 
butikkernes åbningstid, og at pladsens brug ikke helt står mål 
med intentionerne. Det mener hun, at der vil kunne rettes op 
på ved at etablere en ’pladsforening’, som det er foreslået i 
Fyns Stifttidende i foråret 2011.

Arkitektens vurdering af resultatat
Finke fortæller, at alt er blevet udført som de ville have det. 
Det er alene tekniske forhold, der har betydet, at mindre ting er 
blevet ændret… ” men funktionsmæssig og arkitektonisk er alt, 
hvad vi har drømt om, blevet udført, lige som vi ville have det. 
Der er ikke blevet rettet i det – overhovedet ikke. Og økono-
mien passede. Det er også skønt – det har vi en god fornem-
melse for”, siger Finke fra Land+.

Finke er generelt positiv over for designet: At der er tale om en 
niveaufri plads gør, at det er muligt at ændre funktionerne. 
”Jeg synes ikke at vi har overdesignet stedet. Jeg er meget 
glad for designet.

Trappen foran biblioteket er flot. Jeg bliver glad når jeg kom-
mer og ser den. Belysningen er også fin - med generel belys-
ning på hele pladsen frem til kl. 18:00 og efter kl. 18:00 er der 
belysningsmæssigt fokus på de 4 røde rum. Belysningsskriftet 
er flot. Det kan styres manuelt fra skuret, hvis man vil have en 
lille koncerte og lys på en plads.
Vi har up-light i træerne. Det er også fint. Jeg er meget glad for 
boldbanen i midten. Det er lidt af en provokation i en lille by, 
med et så stort et net og en bane.”

”Redskabskiosken burde også kunne fungere. Der er lavet et 
redskabsskur (redskabskiosk) , og projeket har købt en række 
redskaber, bl.a. bander. Der er bøsninger i banen, så banderne 
kan sættes på i løbet af 20 minutter, faktisk. De blev designet 
til pladsen. Der er købt net og bolde…. Der er også købt et telt, 
der kan sættes op på ’kulturens plads – det lille areal udenfor 
biblioteket. Der kan laves arrangementer – teltet ligger i skuret, 
lige parat til at bruge”.

Men praksis viser, at det ikke fungerer. Finke mener, at den 
væsentligste årsag til, at det ikke fungerer skal findes i det 
organisatoriske:

”Vi forlader projektet og pladsbestyrelsen skal overtage de 
aktiviteter, der skal finde sted. Så skete der det, at bestyrelsen 
blev skiftet ud, så de mennesker, der var informeret om hvad 
der var købt ind, og alle ideerne med pladsen – dem fra 
menighedsrådet og skolerne, de var pludselig væk og skiftet ud 
med nye primært fra handelstandsforeningen…  Så (det) hand-
lede mest om at spærre af, lave en stor fest og sælge øl. Men 
så blev det regnvejr den dag Anne Linnet skulle komme og 
synge til festen. Det regnede meget, og der kom ingen tilskuer- 
og så var alle pengene væk – alle de 50.000 kr. der skulle have 
været brugt til aktiviteter var væk. Og der var minusforretning 
(stort underskud)”.
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”I Ringe har man ikke sørget for at invitere dagplejemødrne. 
Der er ingen, der sætter banderne op og inviterer dem til at 
komme med børnene. Der er heller ikke nogen, der siger til 
lokale bilforhandler, at han kan bruge en af de røde pladser, til 
at have en lille udstilling en lørdag formiddag, for at skabe lidt 
liv på pladsen. Vi turde godt lave en multiplads i en lille by som 
Ringe, fordi alle kender hinanden, og taler med hinanden – vi 
regnede med at det ville fungere lidt uformelt – men det er ikke 
nok, viser det sig”. (landskabsarkitekt Michael Finke, Land+)

Perspektiver
Drive-in til Ringe er i det væsentlige gennemført som planlagt 
og med den økonomi, der var afsat til projektet. Dog peger 
Mikael Finke på manglende vedligehold som et problem, som 
må løses.

Byens borgere bruger Centrumspladsen som før – dvs. til park-
ering. Men mange beklager også, at der ikke sker noget på 
området. Der synes enighed om, at dette skyldes manglende 
organisation bag pladsens drift og aktiviteter, og at det bl.a. 
skyldes kommunesammenlægningen.  

Men spørgsmålet er, om der er initiativer nok blandt byens 
borgere og foreningsliv til at området kan få nyt liv? Der er 
ingen skoler eller fritidsklubber i området og byens børn opfat-
ter ikke området som et naturligt sted af lege. Spørgsmålet er 
også, om denne parkeringsplads ville kunne tiltrække større 
arrangementer som det oprindeligt var tiltænkt...



109

Bilag 6:  Spørgeskema 
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