
Byfornyelse og aktiverende byrum
Byplanmødet d. 1. oktober 2009 
Ved Sara Mühlenberg Sjøholm



Redskaber til at understøtte en aktiv livsstil/aktiverende byrum

- områdefornyelse samt forsøgs- og udviklingsmidler

Inspirationskataloger  

Øvrige initiativer – regeringsudvalg vedr. byplanlægning og aktiv livsstil



Områdefornyelse

- udvikling og omdannelse af 
problemramte by- og boligområder

• 50 mio. kr. årligt – heraf 12,5 mio. kr. til 
mindre byer

Fordeles i prioriteret rækkefølge: 
1) Nedslidte byområder i mindre byer
2) Nedslidte byområder i større byer
3) Nyere boligområder med sociale problemer 
4) Ældre erhvervs- og havneområder

Anvendelse: 
• Fysiske tiltag, trafikale foranstaltninger, 

sociale- og kulturelle indsatser

Ansøgningsfrist: 7. januar 2010



Byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler

• Byfornyelsesloven giver mulighed for at støtte oplysning og vejledning samt forskning, 
udredning og forsøg

• Finanslovsbevilling: 10 millioner af den årlige ramme til byfornyelse

• Formål: Udvikling af nye redskaber og metoder til generel anvendelse i byfornyelsen

•Ministeriet formulerer og igangsætter selv en række projekter og uddeler desuden

midler til forsøgsprojekter, der udvælges efter årlig ansøgningsrunde (7.9.2009)

•Temaer varierer fra år til år og formuleres ud fra aktuelle problemstillinger og tendenser

• 2007: Forsøgstema ”Sundhed og bevægelse” 



Gennemført forsøgsprojekt:
Mere bevægelse i byens rum -
et idékatalog om byfornyelse og moderne legegader

• Udarbejdet af Benny Schytte for 
Odense Kommune

• Fokus på at indtænke og 
implementere mere bevægelse i byens 
rum set i relation til den trafikale 
infrastruktur.

• Idéer og inspirationsmateriale fra ind-
og udland

• Generelt anvendelig for kommuner og 
områdefornyelsesprojekter 

•Udgivet som gratis publikation okt. 09



Gennemført forsøgsprojekt:
Aktiverende arkitektur og byplanlægning -
50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum

• Udarbejdet af Center for Idræt og 
Arkitektur med støtte fra DIF og ISM

• Fokus på hvordan eksisterende byrum 
kan omdannes til bevægelses-
fremmende og aktive byrum 

• Konkrete anbefalinger og 
inspirationsmateriale fra ind- og udland

• Generelt anvendelig for kommunernes 
byudvikling, byplanlægning og 
områdefornyelsesprojekter 

• Udgivet som gratis publikation okt. 09



Principper for en aktiverende
arkitektur og byplanlægning  

• Grønne områder der er let tilgængelige

• Levende byrum med blandede funktioner 
som medfører et liv i området

• Frihold særlige steder for bebyggelse, 
fordi stederne i sig selv har et potentiale 

• Varierede forbindelser gennem grønne 
områder og andre særlige steder i byen

• Multifunktionalitet



Regeringsudvalg vedr. byplanlægningens understøttelse af 
en aktiv livsstil

Baggrund 
• Regeringsgrundlag, nov. 2007, Mulighedernes samfund:

“Regeringen vil i samarbejde med kommunerne arbejde for, at byplanlægningen 
understøtter en aktiv livsstil, f.eks. ved bedre cykelstier, motionsfremmende arealer og 
grønne områder i byen.”

• Arbejdsgruppe: Ministerier og KL

• Formål: Udarbejde katalog med eksempler på redskaber/initiativer der kan understøtte 
kommunerne i deres arbejde med at sikre en aktiv livsstil via byplanlægningen

•Arbejdsgruppens arbejde afsluttes ultimo 2009



Udfordringer

1) Intern organisering – tværfagligt 
samarbejde 

2) Eksterne samarbejdsrelationer

3) Viden om hvad der virker

4) Viden om brugerbehov og 
udformning af byrum

5) Naturen som aktivitetsfremmende 
ressource



www.ism.dk
www.byfornyelsesdatabasen.dk
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