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VelfVelfæærdsministeriets udmelding 2007rdsministeriets udmelding 2007

For lidt bevFor lidt bevæægelse og overvgelse og overvæægtgt er aktuelle problemer i samfundet.  er aktuelle problemer i samfundet.  
SpSpøørgsmrgsmåålet er om behovet for sundhed og bevlet er om behovet for sundhed og bevæægelse i hgelse i høøjere grad kan indgjere grad kan indgåå i i 
arkitekturen og arkitekturen og indretningen afindretningen af offentlige byrumoffentlige byrum. Nogle former kr. Nogle former krææver meget ver meget 
plads, hvilket der sjplads, hvilket der sjæældent er mulighed for i byldent er mulighed for i by-- og boligomrog boligområåder. Men hvordan der. Men hvordan 
kan arkitektur og planlkan arkitektur og planlæægning af byens offentlige rum og pladser gning af byens offentlige rum og pladser fremmefremme den den 
fysiske og spontane aktivitet?fysiske og spontane aktivitet?

De meget trafikerede veje og indfaldsvejeDe meget trafikerede veje og indfaldsveje skaber udfordringerskaber udfordringer for eksempelvis for eksempelvis 
aktiv udnyttelse af byens pladser, deres indretning og de blaktiv udnyttelse af byens pladser, deres indretning og de bløøde trafikanters de trafikanters 
forhold. Spforhold. Spøørgsmrgsmåålet er altslet er altsåå, hvordan , hvordan motion og bevmotion og bevæægelsegelse kan indtkan indtæænkes i nkes i 
planlplanlæægningen og formgivningen af offentlige rum og pladser, gningen og formgivningen af offentlige rum og pladser, selv steder hvor selv steder hvor 
biltrafikken er dominerende?biltrafikken er dominerende?



[ Planlægningsmodeller for byens udemiljø ]

Paris

Et nyt, stort anlæg som katalysator for afledt byrumsrenovering.

Barcelona

Udvælgelse og oprustning af en række udvalgte pladser som 
kvarterets nye samlings- og aktivitetspunkter.

Berlin

Spredte, lokale hjælp til selvhjælps-projekter med henblik på en 
byøkologisk opgradering af kvarterets uderum ved involvering af 
beboerne.

Kilde: Attwell et al.: Friarealer i kvarterløft, SBi 2001.



Etablering af 2Etablering af 2--3 moderne legegader3 moderne legegader

Evaluering efter et Evaluering efter et åårr

Et idEt idéékatalogkatalog

Projekt  Projekt  ’’Mere bevMere bevæægelse i byens rumgelse i byens rum’’::



””Gaderne bliver ikke brugt mere. Gaderne bliver ikke brugt mere. 
Livet er suget ud af dem.Livet er suget ud af dem.””

Dan Turell, forfatter.Dan Turell, forfatter.
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””En by kan ikke leve, hvis den kun bestEn by kan ikke leve, hvis den kun beståår r 
af veje, kontorer og boliger. Muligheden for af veje, kontorer og boliger. Muligheden for 
at motionere i lokalomrat motionere i lokalområådet giver bedre det giver bedre 
socialt fsocialt fæællesskab og stllesskab og støørre livskvalitet.rre livskvalitet.

Derfor skal der vDerfor skal der væære nogle omrre nogle områåder i der i 
lokalomrlokalområådet, hvor beboerne kan bevdet, hvor beboerne kan bevææge ge 
sig uregelmsig uregelmææssigt og utidigt.ssigt og utidigt.””

Steen B. Hansen, idrSteen B. Hansen, idræætskonsulent.tskonsulent.





Det byggedes miljøs betydning for fysisk aktivitet
Se bl.a. Johan Faskunger, 2007. 400 referencer!



”En idrætslegeplads skal ligge i vejen.”
Benny Schytte, kultursociolog (2004)











































På vej mod en ny bevægelseskultur 
med flere piger, kvinder og ældre 
idrætsaktive !











””SSøørg for en finkornet asfalt. rg for en finkornet asfalt. 
Derved Derved ååbnes et slaraffenland af bnes et slaraffenland af 
muligheder for leg med og uden hjul muligheder for leg med og uden hjul 
–– og for opkridtning.og for opkridtning.””

Claus BClaus Bøøje, idrje, idræætsforsker.tsforsker.

















Gadens anatomi





















































Bevægelsesfremmende installationer





Berlin





















Belysning skaber tryghed Belysning skaber tryghed 
og gog gøør gader og pladser r gader og pladser 

aktive i den maktive i den møørke perioderke periode































KALVEBOD BRYGGE ISLANDS BRYGGE

HOTELLER & CAFÉ HAVNEPARK

Planlægning for oven Initiativer fra neden





















Opgave:Opgave:

Afstanden langs havneparken er 700 m !Afstanden langs havneparken er 700 m !

Ved 40 km tager det Ved 40 km tager det -- hvor lang tid?hvor lang tid?

Ved 15 km tager det Ved 15 km tager det -- hvor lang tid?hvor lang tid?

Hvor meget tid sparer man ved at kHvor meget tid sparer man ved at køøre 40 km/t re 40 km/t 
frem for 15 km/t?frem for 15 km/t?



Ved 40 km/ tager det: 1 min. og 19 sek.Ved 40 km/ tager det: 1 min. og 19 sek.

Ved 15 km/t tager det: 2 min. og 22 sek.Ved 15 km/t tager det: 2 min. og 22 sek.

Dvs. forskellen er 1 min og 3 sek. !!!Dvs. forskellen er 1 min og 3 sek. !!!

NB! En hverdagsaften kl. 20.30 uden trafik.NB! En hverdagsaften kl. 20.30 uden trafik.













Forslag til moderne legegader i OdenseForslag til moderne legegader i Odense





















Trafik-
regulering

Installation Økonomi Finansiering Tidspunkt Aktiviteter Arrangementer Drift

Trin 1 § 40 Nødvendi- 
ge krav

x antal kr. Kommunen Forår 
2010

Leg m.v. Indvielsesfest Kommunen

Trin 2 § 40 + Streger
Bænke

x antal kr. Borgerne Efterår
2010

Leg m.v. Høstfest Gadelaug

Trin 3 § 40 ++ Basket
Boule
Grillplads

x antal kr. Borgerne Forår
2011

Leg m.v. Gadeturnering Gadelaug

Trin 4 § 40 +++ Boldbur
Toilet

x antal kr. Fond
Kommunen

Efterår
2011

Leg m.v. Legens dag Gadelaug
Kommunen

osv.

Trinvis etablering og udvikling af en moderne legegade























Første gang jeg ser en jogger smile, 

vil jeg overveje det !
Jane Fonda, workout instruktør



TAK FOR OPMTAK FOR OPMÆÆRKSOMHEDEN !RKSOMHEDEN !
benny.schytte@mail.dk
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