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Fra Ulla Kristensen / Kristin Engerstrøm / Bodil Henningsen 

Stedsanalyse - forslag tjekliste ifm byggesagsbehandling - 

Mål: 

 styrkelse identitet, kvalitet og funktionalitet   

 berigelse slutbruger ift sanser / sundhed 

 bæredygtige hensyn til materialer og energiforbrug  
 
obs: stikord fra TMF strategi for Arkitektur og Kulturarv:  
planlægningen skal baseres på en By og Landskabs Arkitektonisk analyse med fokus på  

 det gode liv  

 miljø,  

 natur  

 klima 
 
 

 

1 beliggenhed og lokalitet 

Undersøgelse af områdets helhed, sammensætning og udformning. Bruges til 
at overveje form / funktion, som er passende at placere i et givet område. 
 

- hvor i kommunen:  
forstad, landsby, det åbne land, tæt-by, midtby …. 

- områdets brug:  
boligkvarter, blandet bolig / erhverv,  city -  hverdagsliv, repræsentativ bydel, i 
nærheden af særlige attraktioner....... 

- hvem bor her og hvem er den mulige bruger: 
børnefamilier, ældre, unge, studerende, folk med sommerhus andetsteds 
……. 

- lokalområdets identitet / særpræg: 
nyt / gammelt, kulturarvs værdi, unikt landskab, særlige historiske forhold, na-
turskabt / kulturskabt …… 

- markante sigtelinier, forløb og sammenhænge i området 

- områdets infrastruktur / mobilitet: 
- indfaldsveje, boligveje, stilleveje, private veje.. – fodgængere, cyklister, pri-
vatbilisme, tung trafik, jernbane / nærbane…. 

- særlige forhold vedr. forsyning: 
Fjernvarme, affald …… 
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(evt. kan der hentes 
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ført i tidligere Nordjyl-
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2 landskabet og det grønne  

Undersøgelse af områdets grønne arealer. Bruges til at finde ud af hvilke 
grønne områder som man skal tage hensyn til i området, og om der mangler 
karaktergivende beplantning. Beplantning kan med fordel bruges som læska-
bende elementer. 

 

- terræn:  
å-dal, grøn flade, bakker, vandløb/sø, fjord, ø …. 

- dominerende træk: 
levende hegn, hække, lund, skov, græs-rabatter……  

- områdets karakter og udtryk: 
bypræg, havepræg, parkpræg, landbrugspræg, naturpræg, strand… - geome-
trisk, organisk…. 

- hvordan opleves stedet: 
særlig skønhed, kvalitet, stemning…. 

- karakteristisk bevoksning / beplantning:  
bøgehæk, specielle træarter, alléer, trægrupper…. 

- markante elementer:  
Udsigtspunkter, fixpunkter, fredede elementer i området….. 

- særlige klimaforhold:  
vind, høj grundvandsstand, oversvømmelsesrisiko, sol, skygge, tørke, jord-
bundsforhold….. 
 

 
 
Oversigtskort /  
Besigtigelse 

3 bebyggelsens karakter  

Undersøgelse af hvordan bebyggelsen og deres nærmeste omgivelser ser ud. 
Bruges til at finde ud af hvad der er karakteristisk for et område. 

 

- områdets dominerende bebyggelsesmønstre og bygningstyper: 
rækkehuse, gårde, karréer, parcelhuse, bedre byggeskik huse, bungalows ….  

- karakteristisk lokalisering af bebyggelsen i forhold til terrænet:  
på toppen af bakke, på tværs af hældning, vinkelret på fjorden / dalen, med 
baghaven ned til åen…… 

- bebyggelsens rolle i forhold til omgivende bys / landsskabs struktur: 
del af større byplan-komposition, adskillende / samlende, ’nok i sig selv’….. 

- bærer bebyggelsen en særlig stemning eller idé: Harmonisk, trist, klon-
dyke, haveby…. 

- bebyggelsens tæthed 

- grundenes typiske størrelse  

- grøn bund / befæstede udearelaer/forarealer 

- trafikale principper: 
bil til døren, parkering på grunden / gadeparkering, legegader, separerede sti-
systemer, tilgængelig kollektiv trafik, adgang fra gade, byliv….. 

- princip om fællesskaber: 
legepladser, fælleshus, grønne fællesarealer, dyrkningsarealer….. 
 

 
 
Oversigtskort 
(1:1000?) /  
Besigtigelse 
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4 placering på grunden  

Undersøger bygningers placeringer på grunden og dets udearealer.  
Undersøger om bygninger tilpasser sig de typiske landskabelige og bebyggel-
sesmæssige træk og bruges til at finde ud af om de udendørs opholdsarealer 
er gode og behagelige at være i.  

- indpasning i terræn: 
terrassering, følger landskabet….   

- hensigtsmæssig solorientering:  
attraktivt i forhold til opholdsrum ude som inde, mulighed for produktion af sol-
energi ….. 

- attraktive udearealer hen over døgnet / året: 
sommer, vinter – week-end og dagligdag… 

- særlige behov for at skabe læ:  
udsat beliggenhed, omkringliggende bygningers placering / højder… 

- byggeriet / grunden oplevet fra omgivelserne:  
bidrager til en helhed, adskiller sig markant…. 

- omgivelsernes betydning for grunden/byggeriet:  
særligt behov for at skærme for særlige miljøforhold, fx trafik, sommerkoncer-
ter…. særlige muligheder for panorama-udsigter/flotte landskabsudsnit … 

- behov for overgangszoner mellem private og offentlige zoner:  

- behov for private uderum: 
altaner, dyrkningshaver…..  

- særlige miljømæssige forhold på grunden:  
behov for afledning af vand etc. …. 
 

 
 
Situationsplan / an-
søgningsmateriale 

5 bygnings-karakteristik, form, materialer og detaljer 

Undersøger byggeriets æstetiske og funktionelle kvaliteter set i sammenhæng 
med stedet. 

 
- grundlæggende former og proportioner:  
bygningskrop / tagform / sokkel … 

- materialer og farver:  
blank mur, træ, glaseret tegl…….. 

- særligt koncept eller idé omkring byggemetode: 
masseproduktion / unikt, almindeligt / specielt… 

- genanvendelse fra tidligere situation: 
bygningsudsnit, bevoksning, belægninger…. 

- vigtige karaktergivende bygningselementer:  
altaner, karnapper, kontrasterende tilbygninger, skorstene, udhæng….. 

- vinduer, døre,adgangstrapper:  
udformning, materialer… 

- materialernes detaljeringsgrad:  
ornamentik, simpel, høj bearbejdsningsgrad, rå materialer… 

- forhave:  
belægningstyper, anvendelse af facadegrønt, hæk, buske, træer, havelåger,  
porte….. 

- særlige forhold relateret til drift og levetid: 

- co2-nedbingende elementer):  
græs på taget, solceller, luft-til-luft pumpe, jordvarme, ekstra isolering, miljø-
venligt fremstillede materialer, lokalt fremstillede materialer, miljøvenlig op-
varmning…. 
 
 

 
 
 
Ansøgningsmateriale 
– evt. behov for sup-
plerende 
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6 idéer til drøftelse med ansøger  

 
- indeklima 
- sanser, proportioner, oplevelsesværdi 
- dagslys 
- funktionalitet / brugskvalitet – også over tid 
- møblering skrald, afvanding, belysning 
- drift, vedligeholdelse og holdbarhed 
 

 

 
 

Anvendt litteratur: 
 
Stahlschmidt, Per:   Metoder til landskabsanalyse, Forlaget Grønt Miljø, 2001. 
 
Gade, Torben:  Miljømæssige hensyn i bebyggelsesplanlægning, www.gbl.dk. 
 
Miljøministeriet:  APROPOS – landskabskaraktermetoden og byudvikling, 

By- og Landskabsstyrelsen. 
 
Hauxner, Malene:  TEGNING & LÆSNING: VIDENSKAB & KUNST: TEORI & METODE, 2007 
 
SAVE – vejledning 
 
 
Rev. Juni 2010 

http://www.gbl.dk/

