


Debatoplæg om fremtidens byrum





Forord
Hvorfor debattere byrum? Det 
er der flere gode grunde til. 
     Vores byer er ikke statiske, 
de lever og udvikler sig i takt 
med tiden og de krav, som bor-
gerne og erhvervslivet stiller.
     En tur igennem byen i dag 
er helt anderledes end for blot 
30 år siden. Byens rum ud-
nyttes overalt, til små cafeer, 
til samvær, til rulleskøjteløb, 
motion eller bare et menneske-
ligt pusterum. Det er livgivende 
at iagttage, men det stiller store 
krav til de beslutninger, de lo-
kale politikere skal træffe og til 
planlægningen. 
     Smukke og rene byer med 
et varieret udbud af velfun-
gerende byrum er med til at 
tiltrække både erhvervsliv og 
kulturliv. Under ét kan man 
tale om, at byernes »kvalitet« 
er en efterspurgt vare, som det 
ikke mindst er kommunerne og 
de lokale politikeres opgave at 
levere. Men bykvalitet er ikke 
en klart defineret størrelse, fordi 
der knytter sig et utal af interes-
ser til byerne og byrummene. 
     Ikke alle byrum er friarealer, 
der kan bruges efter forgodtbe-
findende og til fritidsaktiviteter. 
Bilerne skal have plads, trafikken 
skal afvikles, veje skal fungere 

og bilerne parkeres. En gnid-
ningsløs trafikafvikling er en af 
nutidens store udfordringer, 
fordi den skal kombineres med 
en række rekreative ønsker om, 
at byerne skal være smukke, liv-
lige, rare at opholde sig i, sunde 
og byde på en masse aktivitets-
muligheder.
     Vi mærker alle i dag mod-
sætningen mellem på den ene 
side den stigende trafikmængde 
og ønsket om trafikal fremkom-
melighed og på den anden side 
ønsker om bedre udfoldelses-
muligheder i byens små og store 
byrum og grønne oaser.
     Over for den fremtidige 
udvikling er det indlysende 
nødvendigt at holde sig regerin-
gens strategi for bæredygtighed 
for øje. I den nationale strategi 
har regeringen sat som mål, at 
byerne skal være levende og 
mangfoldige og fungere som 

ramme om en god og lige-
værdig integration af alle i det 
danske samfund. Byernes ældre 
erhvervs- og havnearealer skal 
udnyttes bedre, trafiksystemerne 
skal være effektive og omfatte 
både kollektiv trafik, gående 
og cyklister. Bevaringsværdige 
bygninger og kulturmiljøer skal 
sikres, der skal lægges vægt på 
god arkitektur og det visuelle 
miljø, og så skal byens rekreative 
muligheder gøres bedre – altså 
byrummene.
     Det er denne opgave, der 
skal løses, men hvordan gør vi 
det bedre, og har vi de redska-
ber, vi skal bruge? Det er en 
debat, jeg godt vil lægge op til 
og ønske held og lykke med.

Hans Chr. Schmidt, 
miljøminister

Miljøminister 
Hans Chr. Schmidt
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De centrale debatspørgsmål

I dette første afsnit præsenteres 
en lang række af de spørgsmål, 
som har betydning for, hvor-
dan byens rum kan sikres og 
få yderligere betydning som 
friarealer til gavn for byens 
borgere og brugere.
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?
• Er der behov for en statslig ind-
sats på området eller en statslig 
politik for de offentlige byrum og 
byernes grønne områder?

• Har vi de redskaber, vi skal 
bruge til sikring af byens rum?

• Udnyttes mulighederne i kom-
mune- og lokalplanlægningen 
tilstrækkeligt?

Er lovgivningen
tilstrækkelig?

Den statslige rolle
Statens ansvar for byens rum er 
spredt på en række ministerier 
som Miljøministeriet, Kul-
turministeriet, Økonomi- og 
Erhvervsministeriet, Kirkemi-
nisteriet, Justitsministeriet og 
Trafikministeriet, og der findes 
ikke en samlet offentlig politik 
på området.
     Men i nabolande som Norge 
og England har man arbejdet 
mere målrettet med emnet i de 
seneste år, og regeringerne her 
har udarbejdet strategier for 
bedre bymiljø. Se note.
     Savnes der herhjemme en 

Mange byrum har meget høj 
kvalitet og kulturel værdi.

yderligere statslig koordinering 
og politiske udmeldinger?

Beskyttelse af byens rum
Forvaltningen af byens rum er 
primært en kommunal opgave, 
og en række udfordringer sætter 
byens rum på dagsordenen. 
     Der er rift om ubebyggede 
arealer til opførelse af nye bo-
liger og erhvervsvirksomheder. 
En stigende trafikmængde kræ-
ver gennemtænkt samliv mellem 
bilerne og byen, og endelig har 
en lang række organisationer, 

Dele af Odense ådal er fredet ved 
hjælp af naturbeskyttelsesloven.
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Note: Miljøverndepartementet, Stortings-
melding nr. 23: »Bedre miljø i byer og tett-
steder«, og Department of Transport, Local 
Government and Regions: »Green Spaces 
- Better Places, Final report of The Urban 
Green Spaces Taskforce«.

privatpersoner, erhvervs- og 
kulturliv m.v. forventninger og 
krav til byen og dens frirum. 
     Har vi de love og redska-
ber, som kan sikre en fornuftig 
udvikling af byens rum, når alle 
interesserne skal tilgodeses, og 
er vi gode nok til at bruge de 
redskaber vi har?

Lovgivningen
Planloven er kommunernes 
redskab til en kommunal ind-
sats, og kommuneplanerne kan 
bruges til at sikre hovedtrække-
ne i eksisterende og fremtidige 

Når nybyggeri og bevaring sam-
ordnes, kan der opstå 

spændende byrum. 

byrum. Dernæst kan lokalplaner 
fastlægge bindende bestemmel-
ser for regulering af bebyggelse 
og udformning af såvel byens 
grønne rum som af gader, torve 
og pladser.
     Naturbeskyttelsesloven har 
primært til formål at beskytte 
natur i det åbne land men kan 
også anvendes i byerne. Det 
fremgår af lovens formålspara-
graf, at der ved lovens admi-
nistration skal lægges vægt på 
den betydning, som et areal på 
grund af sin beliggenhed kan 
have for almenheden. 
     Ifølge Bygningsfredningslo-
ven blev det i 1979 muligt også 

at frede en bygnings umiddelba-
re omgivelser i form af gårdrum, 
fortove, haver og parkanlæg, 
hvis de udgør en del af en samlet 
beskyttelsesværdig helhed. 
     Det er interessant at diskute-
re, hvordan disse tre instrumen-
ter kan understøtte hinanden, 
og hvordan de får mest mulig 
effekt.

7



?
• Er der behov for bedre overvåg-
ning og statistik om udviklingen af 
byernes ubebyggede arealer?

Ved vi nok om byernes
fysiske udvikling?

Flere parker og brosten
Eksisterende opgørelser over 
byernes grønne områder og 
opholdsarealer er alt for uens-
artede og mangelfulde til, at 
man kan lave ordentlig statistik. 
Det er fx umuligt at afgøre, om 
nybyggeri udgør en reel trussel 
mod byernes parker eller andre 
rekreative områder, eller om der 
er tale om en myte.
     Spredte opgørelser over 
arealudviklingen tyder på, at 
det samlede parkareal i landets 
kommuner er mere end for-
doblet over en 20-årig periode. 
Forøgelsen dækker især over 
nyudlæg i byernes udkanter. 
I de centrale bydele har der 
været en arealstagnation eller 
tilbagegang. Prisen på centralt 
beliggende byjord er høj, og de 
økonomiske fordele ved grønne 
områder er svære at måle. 
     Ingen samlede undersøgel-
ser fortæller om byens øvrige re-
kreative rum, men tendensen er, 
at væsentlig flere opholdsarealer 

i form af fx torve og pladser er 
etableret i de seneste 30 år. En 
opgørelse over gågadearealerne 
i Københavns Indre By viser 
fx, at disse er seksdoblet siden 
1960’erne.
     Da byrum dækker over vidt 
forskellige arealtyper og værdier,  
vil en eventuel udarbejdelse 
af en samlet national statistik 
forudsætte, at der opstilles ret-
ningslinjer for en registrering. 

Mens de grønne områder i byernes 
periferi vokser, er parker og andre 

grønne områder i bykernerne under 
stigende pres for bebyggelse.

Nederst ses Østre Anlæg i København, 
som har lagt areal til udvidelsen af 

Statens Museum for Kunst.

     På kommunalt niveau kan 
byrumstatistik hjælpe med til at 
udpege udviklingspotentialer og 
samtidig bruges i kommunika-
tionen med borgere og virk-
somheder om målene for byens  
udviklingen. 
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Større privat engagement
Byens rum projekteres, anlæg-
ges og drives til glæde for byens 
borgere og brugere. 
     Med udgangspunkt i den 
kommunale økonomi kan kom-
munerne komme i en situation, 
hvor der er færre ressourcer 
til anlæg og drift i de tekniske 
afdelinger. Derfor kan det være 
relevant med et øget samarbejde 
med det private erhvervsliv, 
fonde, organisationer og bor-
gergrupper. 
     Kommunerne har mulighed 
for, både i nye byområder og 
i byomdannelsesområder, at 
kræve oprettelse af grundejer-
foreninger med medlemspligt. 
Grundejerforeningerne kan 
pålægges rettigheder og pligter 

? Kan private være med 
til at betale?

• Hvordan gør vi offentlige byrum 
mere interessante for private 
investorer?

• Kan grundejerforeninger og frivil-
lige organisationer tage et større 
ansvar for de offentlige byrum?

• Hvordan sikrer man, at den kom-
munale kompetence opretholdes 
ved øget udlicitering af driftsopga-
ver?

vedrørende etablering, drift og 
vedligeholdelse af foreningens 
fælles arealer. Også i forbindelse 
med etablering af fælles gård-
anlæg efter byfornyelsesloven 
har ejere og lejere en aktiv rolle, 
idet driften administreres af et 
lokalt gårdlaug, hvor udgifterne 
betales af ejere og lejere.
     Men en ændret fordeling af 
ansvaret mellem kommunale 
forvaltninger og borgerne kan 
mere generelt kun ske på frivillig 
basis. Eksempelvis kan beboere 
deltage i udformning og pleje af 
lokalparker. 
     Nøgleordene for succes i 
samarbejdet er ofte en præcise-
ring af rettigheder og pligter. 
Endvidere kan det virke frem-
mende, hvis kommunens rolle 
som eneansvarlig og admini-
strativt organ udvides til at være 

mere processtøttende og koor-
dinerende.
     Danske kommuner har 
ikke som i Norge og England 
mulighed for i en lokalplan at 
forudsætte investorbidrag til 
finansiering af offentlige infra-
strukturanlæg – fx byrum. Kom-
munerne har visse muligheder 
for at deltage i aktieselskaber, 
som arbejder med byomdannel-
se, dog uden at få bestemmende 
indflydelse i selskabet, og der er 
relativt snævre grænser for stør-
relsen af kommunernes indskud.
     Kommunerne kan til gen-
gæld indgå samarbejdsaftaler og 
partnerskaber, hvor visse arbej-
der ydes af kommunen og andre 
af private. I de senere år har der 
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været en række eksempler på, 
at private erhvervsdrivende og 
fonde har finansieret udform-
ningen og anlæggelsen af of-
fentlige byrum. Denne form for 
med- eller helfinansiering har 
ofte skabt byrum af høj kvalitet, 
men betyder også at den beta-
lende part forventer øget indfly-
delse på udformning og brug. 
     Ved privat finansiering er det 
vigtigt at være opmærksom på 

de demokratiske forhold, så der 
ikke opstår en udformning, der 
strider imod offentlighedens øn-
sker. Kommunerne kan imødegå 
dette ved at sikre en demokra-
tisk beslutningsproces, når der 
lægges op til privat medfinansie-
ring af offentlige byrum.
     Ved at den offentlige forvalt-
ning sætter dialog med borger-
ne i centrum, kan borgerne være 
med til at fastsætte visioner for 
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og krav til de fælles byrum. 
     Kommunerne udliciterer 
i stadig højere grad offentlige 
opgaver, og der ses i stigende 
omfang på, hvordan opgaverne 
løses bedst og billigst. Når kom-
munale opgaver på park- og vej-
området udliciteres til private, 
er det vigtigt, at de kommunale 
kompetencer på området ikke 
svækkes. Hvis det sker, og kom-
munen bliver en dårligere bestil-
ler, kan det på lang sigt udligne 
den økonomiske gevinst, der er 
ved udlicitering. � I New York har man, som 

betingelse for en større byg-
geret, etableret en overdækket 
plaza, t.v. og et fælles areal 
foran Rockefeller Center, så 
det kan bruges hele året til 
udendørs servering og om 
vinteren til skøjtebane med 
tilskuerpladser. �



Bedre dialog med borgerne
Der stilles hele tiden nye krav til 
de offentlige rum. Borgerne øn-
sker plads til mere – fra fartpræ-
gede fornøjelser som skating til 
stille meditation. En udvikling af 
byrummene, hvor lokale interes-
ser omkring miljø, økonomi og 
sundhed prioriteres, stiller store 
krav til kommunerne. 
     Bag et godt byrum ligger en 
god beslutning, og bag en god 

beslutning ligger ofte en god 
dialog. I Danmark har vi traditi-
on for at inddrage befolkningen 
i lokale forhold, og på miljøom-
rådet er det fulgt op af en in-
ternational aftale – den såkaldte 
Århuskonvention fra 1998. Den 
indebærer, at befolkningen skal 
have let adgang til information, 
mulighed for at deltage i beslut-
ningsprocesserne og adgang til 
at klage på miljøområdet. 
     Bybefolkningens mangear-
tede brug af byens rum stiller 
krav til kommunens arbejde 
med udformning, placering 
og forvaltning af byrummene. 
Skal borgerne opnå reel indfly-

? Hvordan sikres 
folkelig opbakning?

delse og føle medejerskab til nye 
projekter, er det vigtigt, at de 
inddrages tidligt i beslutnings-
processerne. Er det spændende, 
er der klare linier i samarbejdet 
og opnår man synlige resulta-
tet, viser erfaringerne, at det er 
muligt at engagere mange men-
nesker i lokale aktiviteter. 
     Dialogen mellem en kom-
mune og dens borgere består 
ofte mest af borgermøder og 
høringer af planudspil. Men der 
findes andre kommunikations-
måder. Ved kvarterløftprojekter 
og gårdrydninger inddrages 
borgerne mere aktivt i både 
planlægning og gennemførelse 
af et projekt. 
     Også ved fornyelse af et 

• Hvordan fremmes en bedre dia-
log mellem de offentlige forvaltere 
og borgerne?

•Er der behov for at tænke mere 
i digital kommunikation? Kan fx 
kommunale hjemmesider i hø-
jere grad bidrage til samarbejdet 
mellem borgere og kommune, og 
vil det gøre beslutningerne mere 
overskuelige?

•Kan vi drage nytte af erfarin-
gerne fra kvarterløftprojekter, så 
borgerne i højere grad er med til 
at sætte deres præg på fremtidens 
byrum, dér hvor de bor og ophol-
der sig til hverdag? 
• Er der behov for bedre analyse-
værktøjer for at afdække bruger-
nes behov?

Kan byens borgere inddrages 
mere aktivt i byrummenes 
tilblivelse og deres vedligehol-
delse? 
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Vil byens borgere bare nyde byens 
rum, eller har de et reelt ønske om 
at deltage aktivt i udformning og 
tilblivelse?

Byens rum udnyttes 
– til det yderste 
og overalt. 

byområde efter byfornyelseslo-
ven er der pligt til at inddrage 
beboerne. 
     Samarbejde med institutio-
ner, erhvervslivets organisatio-
ner, borgergrupper og råd, samt 
idræts- og friluftsforeninger kan 
støtte dialogen med hensyn til 
den langsigtede planlægning og 
dens målsætninger. Endelig er 
brugerundersøgelser gode til at 
give information om befolknin-
gens brugsmønstre og præferen-
cer. 

Fonden Realdanias kampagne
Fonden Realdania igangsatte i 
forsommeren 2002 kampagnen 
»Bedre Byrum« for at styrke 
udviklingen og kvaliteten i de 
danske byrum.
     Fondens kampagne er et 
godt eksempel på, at formidling 
af og dialog om nye projekter 
har høj værdi. I sin bedøm-
melse lagde fonden vægt på, at 
kommunernes projektforslag til 
bedre byrum omfattede dialog-
metoder – som fx skitseringsmø-
der, diskussionsfora, workshops 
og mediedebatter – til ideudvik-
ling og igangsættelse. 
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Det kan godt betale sig at passe 
på de værdier, man har. Gør 
man ikke det, bliver man fat-
tigere. Det gælder også, når vi 
taler om byrum.
     I de sidste par årtier har der 
været en stadig stigende interes-
se for at beskytte landets arki-
tektoniske og kulturhistoriske 
værdier – af både historiske og 
økonomiske grunde. De danske 
byers arkitektoniske særpræg er 
i dag vigtige elementer i kom-
munernes konkurrence om at 
tiltrække nye borgere, investorer 
og erhverv. 
     Myndigheder, husejere og 
håndværkere har alle et stort 
ansvar for at værne om byernes 
kvaliteter. Når det går galt, er 
det ofte fordi, man ikke ved 
bedre, og ikke nødvendigvis 
fordi ejerne ikke vil betale noget 
mere for kvalitet. Viden om det 
vi har, og om hvordan det skal 

forvaltes, er afgørende for, om 
værdierne bevares eller for-
ringes. Derfor er det vigtigt, at 
kommunerne kortlægger kul-
turmiljøerne og de bevarings-
værdige bygninger.
     Kendskab til hvilke værdier, 
der findes i byerne, er en for-
udsætning for kommunernes 
bevaringsindsats. 
     Cirka 70 kommuner har til 
dato samarbejdet med staten 
og udarbejdet kommuneatlas i 
hvilke, bl.a. de enkelte kommu-
ners væsentligste bygninger og 
byrum er blevet kortlagt.
     Bygningsbevaring skal imid-
lertid ikke ende med at fastfryse 
byen som en museumsgenstand. 
Den lokale arkitektur og byg-

Hvem har ansvaret 
for byens kulturmiljø?

• Er indsatsen for at sikre byernes 
kulturmiljøer stor nok?
• Udnyttes kommune- og lokal-
planlægningen nok til at sikre, at 
byen får smukke og fint indpas-
sede nybygninger?

geskik skal bevares, men der 
skal også bygges nyt i nutidens 
arkitektur. 
     Beslutningen om hvordan 
byernes historiske kontiniuitet 
og særpræg skal udvikles, bør 
foregå i en åben offentlig de-
bat, så de eksisterende værdier 
beskyttes og forstærkes i stedet 
for at forringes. 
     Sikringen af kulturmiljøerne 
varetages primært via planlov-
givningen, og bestemmelser i 
lovgivning og planer er nødven-

?
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dige, men dog ikke nok. Det 
meste bevaringsarbejde foreta-
ges og fi nansieres af borgerne 
selv. Derfor er det altafgørende, 
at borgerne inddrages i beslut-
ningerne om, hvad der skal 
bevares og hvorfor. 
     Forståelse og accept af 
restriktioner på privat ejen-
dom er en forudsætning for, at 
bevaringsindsatsen kan lykkes. 
Bykvalitet, kulturmiljøer og be-
varingsværdige huse har vi arvet 
fra tidligere generationer, og vi 
kan fremover selv være med til 
at skabe nye værdier. 

Kommuneatlasset er et godt 
redskab til at fastholde og vide-
reudvikle byens kulturmiljø.

Et sundt miljø
Byernes fysiske miljø har stor be-
tydning for menneskers sundhed 
og livskvalitet – ikke mindst de 
grønne områder, som kan være 
med til at forbedre luftkvaliteten 
og det lokale klima.
     Men ofte bliver de grønne 
områders muligheder ikke fuldt 
udnyttet på grund af organisato-
riske rammer, vanetænkning og 
modstand mod nye løsninger. 
     Andre forhold, som gør det 
vanskeligt at forbedre byernes 
fysiske miljø, er forurenet jord 
fra diverse fremstillingsvirksom-
heder, søer belastet med spil-

? Er der styr på 
byernes miljø?

• Er der behov for bedre doku-
mentation af det grønnes betyd-
ning for miljøet, folkesundheden 
og økonomien?

• Hvordan forbedres samspillet 
på tværs af de forskellige forvalt-
ninger?

• Hvordan sikres miljøvenlig drift 
og pleje af grønne områder?

• Er der behov for at fi nde area-
ler til nedsivning af overfl adevand 
og dermed få mulighed for at 
etablere nye grønne byrum?
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devand, udrettede og rørlagte 
vandløb, nedgravede affaldsde-
poter m.v. 
     I januar 2003 trådte aftalen 
om udfasning af pesticider og 
begrænsninger i brugen af gly-
phosat på alle offentlige arealer i 
kraft. Det har gjort drift af grøn-
ne områder til en stor udfor-
dring for alle forvaltere. Alter-
nativer findes, men de koster, og 
den nye teknik er stadigvæk ikke 
fuldt udviklet.
     Endvidere har regeringen 
stillet forslag om også at redu-
cere privates brug af pesticider 
og forebygge forkert anvendelse 
eller dosering af midlerne. 
     Nogle af byens miljøproble-
mer kan afhjælpes ved at sam-

tænke den grønne struktur med 
byens tekniske infrastruktur. 
Eksempelvis kan man fremme 
nedsivning af afstrømmende 

Etablering af bademuligheder 
midt i storbyen kræver et 
godt miljø.

Område der både fungerer 
rekreativt og til lokal 
nedsivning af regnvand.

vand fra tage og befæstede area-
ler på grønne arealer. Ved hjælp 
af GIS, Geografiske Informa-
tionssystemer, kan man finde 
ud af, hvor der findes egnede 
arealer til nedsivning af overfla-
devand, og man kan få svar på, 
hvilke andre, typisk rekreative, 
interesser nedsivningsarealerne 
kan harmonere med. 
     Grønne arealer til cykel- og 
gangsystemer kan udbygges i 
kombination med trafikplan-
lægningen, så tilgængeligheden 
til områder med bedre luft og 
mindre støj forbedres.
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?
• Hvordan kan private og halv-
offentlige rum få mere rekreativ 
værdi?

• Hvordan kan nye rekreative 
rum opstå?

• Hvordan kan eksisterende re-
kreative rum udnyttes bedre?

• Er der behov for mere forskning 
og udvikling vedrørende bedre 
levevilkår for bytræer?

Flere byrum 
Med mere »glidende overgan-
ge« mellem offentlige og private 
områder i åbne etage- og tæt-lav 
bebyggelser kan der dannes nye 
og attraktive bolignære rum. 
Det kan også foregå omkring 
mange erhvervsvirksomheder og 
offentlige institutioner.
     Grønne arealer omkring 
institutioner, fx plejehjem, 
børneinstitutioner og skolers 
legepladser og idrætspladser 
kan lukkes op for en bredere 
benyttelse uden for den officielle 
»åbningstid« – på samme måde 
som kolonihaveområder nu skal 
være åbne for offentligheden i 
sommerhalvåret.
     I visse tilfælde omdannes 

ældre kirkegårde til rekreative 
områder samtidig med, at nogle 
af de ældre grave står tilbage.
     Med låger i hegn, etablering 
af små stiforløb m.v. kan der tit 
opnås en bedre sammenhæng til 
eksisterende offentlige byrum. 
Ved at binde byrummene sam-
men med trygge bevægelseskor-
ridorer får man en fornemmelse 
af »mere« byrum, selv om der 
reelt blot er skabt bedre tilgæn-
gelighed.

Bytræer og veje
Mange gader og pladser kan 
indrettes til leg, idræt og an-
dre rekreative formål ved om-
lægning og i forbindelse med 
trafikregulering. Stilleveje er et 

Hvordan kan byrummene 
udnyttes bedre?
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Kirkegård i Esbjerg fungerer 
som et rekreativt område. 

Store fuldkronede træer bliver 
et mere sjældent syn i bymiljøet.



velkendt eksempel herpå.
     Et andet klassisk eksempel er 
boulevarden, der i kraft af i sin 
bredde og store træer både kan 
afvikle store trafikmængder og 
samtidig tilbyde rare opholds- 
og aktivitetsrum.
     Et enkelt bytræ kan også 
skabe et attraktivt byrum, og 
det kan være en både hurtig og 
til tider nem måde at højne kva-
liteten af et mindre byrum.
     Men byens store træer er 
udsat for massivt stress i det 
brolagte bymiljø. De udsættes 
for vejsalt, luftforurening, for 
lidt plads til rødderne og meka-
niske skader. Selvom der formo-
dentlig er flere træer i byerne i 
dag, tyder meget på, at de lever i 
kortere og kortere tid. 

?
• Er der behov for kampagner for 
mere grønne skolegårde og bedre 
legepladser?

• Hvordan kan offentlige byrum 
bedre integreres i undervisningen?

• Hvordan sikres børn gode 
adgangsforhold til friarealerne?

Byrum for børn
Legepladser og skolegårde er 
ofte nogle af de mest forsømte 
områder i byen. 
     Børns velfærd og udvikling 
er i høj grad afhængig af de 

Kan forholdene for 
børn forbedres?
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Et typisk byrum for børn 
– den asfalterede plads til 

primært boldspil.

fysiske omgivelser, og de udfol-
delsesmuligheder, som daginsti-
tutioner og skoler kan tilbyde, 
er derfor af stor betydning. 
     Dett grønne og det uden-
dørs kunne med fordel indgå 
i mange fag. Grønne byrum 
kan især inddrages i skolernes 
natur- og teknikfag som rum 
for udendørs undervisning 
og eksperimenter. Ved at tage 
udgangspunkt i de nære omgi-
velser opnås en mere konkret 
viden. Børnene bliver mere 
aktivt deltagende frem for pas-



sivt modtagende, og de får mere 
plads til fysisk udfoldelse.
     Ved samarbejde mellem 
lærere og den kommunale 
forvaltning kan rammerne for 
udendørs undervisning forbed-
res. Der kan være tale om at 
løse praktiske forhold omkring 
adgang, sikkerhed og brug af 
offentlige grønne byrum til 
undervisning, men også om at 
forbedre områdernes egnethed 
til undervisning.
     Har kommunen en strategi 
for bynatur, kan skolerne ind-
drages ved løbende at registrere 
bynaturens tilstand. De kan også 
løse praktiske opgaver som at 
opsætte redekasser, tilså nyetab-
lerede vådområder og udføre 
restaureringsopgaver. 
     Den omsorg lærere, børn og 
forvaltning tilsammen udviser 
for byens natur, vil være med til 
at give børn og voksne tilknyt-
ning til stedet, respekt for byens 
naturgrundlag og større forstå-
else for botanik, lokale kredsløb 
og frugtbarhed. 
     I børnenes fritid er gode 
adgangsforhold en vigtig for-
udsætning for at kunne bruge 
byrummene. Der skal være sikre 
og trygge veje at færdes ad.
     Desuden er afstandsforhol-
dene yderst centrale. Børn må 
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De rum, som byen tilbyder 
børnene,  bør være trygge, 

mangfoldige og indrettet 
attraktivt.

sjældent færdes langt væk fra 
hjemmet på egen hånd. Sam-
tidig har de dagligt ikke meget 
tid til »fri leg«, så det er vigtigt, 
at det nære miljø tæt på boligen 
rummer spændende oplevelses-
muligheder for børn.



Byrummenes værdi og betydning

Byernes attraktion og image 
måles ikke alene på deres stør-
relse, men også den kvalitet, 
som byens bygninger og rum 
repræsenterer. Det drejer sig 
bl.a. om indretningen af byens 
gader, torve og pladser, de 
grønne områders udformning 
og pasning, byens træer og det 
liv, byens rum tilbyder fx vores 
børn.
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Byernes image er vigtig
I det moderne informations- 
og videnssamfund anvender 
virksomhederne i stigende 
grad veluddannet arbejdskraft, 
som stiller brede krav til byens 
kvalitet. Der skal være et alsidigt 
arbejdsmarked, gode uddan-
nelsesmuligheder og velfunge-
rende offentlige institutioner.
     Hertil kommer et godt 
handels- og kulturliv, som 
prioriteres og indgår i et samspil 
med nybyggeri i stedets ånd, 
velplanlagte boligområder samt 

rekreative tilbud inden og uden 
for bygrænsen. Man taler om 
arbejdskraften som rammebetin-
gelse for byens udvikling.
     Byer, som kan leve op til 
disse krav, er i højere grad i 
stand til at fastholde virksomhe-
der og tiltrække nye.
     En forbedret kvalitet af det 
offentlige rum har også stor be-
tydning for byens image og for 
at skabe en positiv udviklingsspi-

ral med befolkningstilvækst og 
nye arbejdspladser. 
     Det kan være den enkelte 
by, som har denne tiltræknings-
kraft, men ofte er der tale om 
synergi mellem flere nært belig-
gende byer, hvor oplandene for 
arbejdskraft, uddannelse m.v. er 
overlappende. 
     For turisterhvervene spil-
ler byens image, beskyttelsen af 
arkitektoniske og kulturhisto-
riske værdier, evnen og viljen 
til at skabe nye bygningsanlæg 
og kvaliteten af byens parker, 
pladser og gader en særlig rolle.
     Mange byer har i de senere 
år arbejdet bevidst med udform-
ningen af det offentlige rum 
som led i en samlet strategi for 
at give byen et nyt image.
     Det gælder fx Lyon i Frank-
rig, som siden slutningen af 
1980’erne har gennemført et 
meget stort antal projekter, 
både i de ældre bydele og i 
byens forstæder. Målsætnin-
gen har været en bedre by for 
alle, og indsatsen har omfattet 
både sociale og arkitektoniske 
aspekter. Lyon har fået et nyt 
image og er blevet kendt for at 
tiltrække både nye virksomheder 
og turister.
     Herhjemme er Århus ble-

Et godt bymiljø tiltrækker erhvervsliv

Frilæggelsen af Århus Å har 
styrket cafe- og butikslivet.
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vet anerkendt for sit lange seje 
arbejde med at frilægge åen 
og få en ændret anvendelse af 
midtbyen, som i dag trækker 
virksomheder til Århus. 
     København har i de senere 
år gennemført en række for-
bedringer af byens rum både i 
Indre By, i brokvarterene og i 
yderdistrikterne. I den lille skala 

kan nævnes eksemplet med Skt. 
Hans Torv, hvor der i perioden 
efter omlæggelsen af pladsen 
er konstateret en væsentlig 
større stigning i handelspri-

serne på fast ejendom i kvarteret 
omkring Skt. Hans Torv end 
på Nørrebro i almindelighed. 
Kvalitetsforbedringer giver 
stigende ejendomsværdier og 
bidrager således til forbedring af 
den kommunale økonomi.
     De udfordringer som byerne 
står over for i dag skyldes bl.a. 
en række igangværende æn-
dringer af erhvervsstrukturen i 
Danmark.
     Den overvejende del af 
beskæftigelsen ligger i dag inden 
for privat og offentlig service, 
information, forskning og ud-
vikling. Samtidig er der knyttet 
et større videnindhold til indu-
striprodukter og serviceydelser.
     Der er tale om en langsigtet 
udvikling, som er på forskel-
lige stadier i de enkelte dele af 
landet.

Medicinalfirmaet Ferring, 
som har prioriteret en 
fremtidig urban beliggenhed 
og en god kollektiv trafikbe-
tjening.

Erhvervsstrukturen i 
Danmark har ændret 

sig igennem de senere 
år. Byerne præges i 

stigende grad af ser-
viceerhverv, mens 
produktionsvirk-

somheder søger ud i 
yderområderne. 
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Grønne områder har stor betyd-
ning for befolkningens velbefin-
dende – fysisk og psykisk. Især 
i forhold til velfærdssamfundets 
livsstils- og stressrelaterede syg-
domme som udbrændthed og 
overvægt. 
     Svenske og amerikanske 
undersøgelser har vist, at blod-
trykket og motorikken påvirkes 
positivt ved adgang til grønne 
områder. Dagslyset justerer 
vores døgn- og årstidsrytme, 
og efter udendørs ophold sover 
man bedre og bliver mindre 
deprimeret. At have adgang til 
natur og udendørsaktiviteter 
højner generelt livskvaliteten og 
er sygdomsforebyggende. I Sve-
rige regner man med, at depres-
sioner som følge af stress m.v. 
koster samfundet 80 milliarder 
svenske kroner årligt. 
     Undersøgelser fra sygehuse 
og plejehjem viser også, at uden-
dørs ophold har en medicinsk 
værdi. Ældre, der tilbringer tid 
ude, får bedre helbred, færre 
depressioner, sover bedre og 
behøver mindre medicin. Des-
uden stimulerer sollyset krop-
pens produktion af D-vitamin og 
modvirker knogleskørhed. 
     Forsøg blandt indsatte i 
fængsler og ansatte på arbejds-

pladser viser, at »grøn udsigt« 
giver færre sygedage. Andre 
undersøgelse peger på, at hospi-
talspatienter nedsætter forbru-
get af smertestillende medicin 
og bliver hurtigere raske, når 
de har udsigt til noget grønt fra 
sygesengen. 
     Selv korte ophold i grønne 
områder stimulerer refleksion 
og hjælper mod stress og dårligt 
humør. Naturen lægger nemlig 
kun beslag på vores spontane 

opmærksomhed, hvorimod 
bylivet kræver vores årvågne 
opmærksomhed. Ophold i det 
grønne gør det muligt at slappe 
af og samle ny energi.
     Udendørs ophold stimule-
rer generelt børns udvikling, 
og naturlegepladser giver børn 
bedre motorik end børn, der 
leger meget indendørs eller på 

Ophold i det grønne virker 
helbredende og kan med 
fordel indgå i sundhedssek-
torens virke.

Grønt er godt – udeliv endnu bedre
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traditionelle legepladser. 
     Desuden er børn, der tilbrin-
ger meget tid udendørs, mindre 
syge, da smitte ikke breder sig så 
hurtigt som indendørs. 
     Den grønne by skaber også 
gode vilkår for motionsdage, 
cykelløb og marathon, som er 
kæmpe tilløbsstykker. Det sæt-
ter den kollektive puls, spreder 
energi og bidrager til byens 
kulturelle mangfoldighed. Der 
er behov for levende forbilleder 
af kød og blod i det offentlige 

Klatrevæggen i bybilledet er mere 
end blot et motionstilbud. Den 

er et tegn på, hvordan kravene til 
byens rum udvikler sig. 

Jogging og motion hører til 
den grønne bys hverdag og 
foregår overalt, hvor der er 
plads til det.
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byrum i en tid, hvor for lidt 
motion og stillesiddende aktivi-
teter skaber stigende problemer 
med overvægt og fejlernæring. 
Udfordringen er at sikre idræts-
livet – både det organiserede og 
det spontane – bedre udfoldel-
sesmuligheder udendørs, så de 

urbane landskaber tilføres liv og 
vitalitet til glæde for alle bor-
gere.



Det er velkendt, at borgerne 
sætter pris på deres omgivelser, 
når de er af god kvalitet.
     Til den gode kvalitet i 
byrummet hører gamle træer, 
smukke beplantninger, rare 
pladser, kulturhistoriske træk 
og bevaringsværdige bygninger 
og kvarterer. Ikke mindst de 
elementer, som kan trække de 
historiske linier op, er en vigtig 
del af byens kvalitet.
     Byens træer er også en del af 
kvaliteten, selv om de har barske 
livsbetingelser og relativ kort le-
vetid. Elmesygen har hærget, og 
nyplantede træer og andre arter 
har indtaget de gamle elmetræ-
ers plads. Skal bytræet sikres, må 
man i højere grad benytte den 
viden og de erfaringer, der er 
indhentet den seneste halve snes 
år med hensyn til plantevalg, 
etableringsmetoder og pleje af 
træer. Samtidig er der stadig 
behov for at kortlægge træer-
nes vækstbetingelser i byen og 
udvikle metoder og strategier til 
forbedring af forvaltningen af 
dem.
     Der er også vild natur i byen 
– bynatur. Der er ræven ved 
baneskråningen, trækronens og 
tagryggens fugle, den vilde flora 
på byggegrunde og de selvgro-

Byrumskvalitet og natur
ede restarealer. Nogle af byens 
grønne byrum ligner naturens 
egne, fx har parker, haver og 
kirkegårde fællestræk med skove 
og skovbryn, og specielle byg-
ninger kan tiltrække fuglearter, 
der ellers ikke ses meget i den 
danske natur. 
     Planlægning for bedre 
bynatur handler både om at 
forbedre vilkårene for natu-
ren og om at sikre beboerne 
mulighed for at opleve natur. 
Bynaturen kan fremmes ved at 
bevare særlige biotoper som 
vandhuller og gamle træer ved 
ny- og ombygning og at etab-
lere sammenhængende grønne 
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Fuglekasser i bypark.



strukturer, der kan fungere som 
spredningskorridorer for flora 
og fauna og som trafikkorrido-
rer for cyklister og gående.
     Endvidere kan man benytte 
ekstensive plejeplaner, hvor det 
er muligt og skabe grundlag for 
rigere biotoper, fx i åbne etage-
boligområder, i skolegårde og 
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Den vilde bynatur tænkes sjæl-
dent ind i planlægningen af nye 

torve og pladser. Det gør til gen-
gæld bytræet, som kan få plads 

på selv det mindste gadehjørne.

Grøn spredningskorridor til glæde 
for både mennesker og dyr.

i levende hegn omkring sports-
plæner. 
     For at kunne arbejde med 
bynatur på et overordnet plan, 
er der brug for værktøjer til 
kortlægning af byens natur- og 
landskabelige grundlag og til 
identifikation af lokale potentia-
ler og behov.



Byrum i børnehøjde
Gode adgangsforhold er alfa og 
omega for børns brug af omgi-
velserne, og trygge bevægelses-
korridorer giver børn mulighed 
for at færdes på egen hånd. 
     Mange børn transporteres 
i bil, men undersøgelser viser, 
at børn sætter pris på at kunne 
færdes frit i byens rum. 
     Forældre arbejder generelt 
meget, og børn tilbringer en 
stor del af dagligdagen i insti-
tutioner. 90 procent af førsko-
lebørnene passes i daginstitu-
tioner, og flertallet af skolebørn 
fortsætter i en fritidsinstitution. 
I løbet af et barns skoletid 
tilbringes godt to år i en sko-
legård. Typisk har børn kun to 
timer til deres egen rådighed 
sidst på eftermiddagen. Det 
binder dem til det nære miljø, 
og derfor er det vigtigt, at de 
rekreative rum er inden for ræk-
kevidde.
     Generelt mangler der forstå-
else for de forhold børn burde 
bydes i skolegårde og i byernes 
udearealer. Forskellige lege er 
interessante på forskellige tids-
punkter alt efter køn og alder. 
     Derfor må uderummene 
være af varieret karakter, så 
de kan opfylde børns forskel-
lige behov. Børn i skolealderen 

leger rollelege, regellege og 
konstruktionslege, og hver type 
stiller krav til omgivelserne. Til 
rollelege er der behov for huse, 
hytter og flytbare elementer, til 
regellege for forskellige terræn-
former, skjulesteder og boldba-
ner og til konstruktionslege for 
sand, jord, flytbare materialer og 
graveområder.
     Børns krav er ikke umulige 
at indfri, men de kræver nye 
ideer og initiativer til erstatning 
for vanetænkning. 
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Børns legemuligheder i byen 
kræver variation i de byrum, som 
stilles til deres rådighed.



Perspektiver og baggrund

Byens rum har en fortid men 
også en fremtid, som er un-
derlagt samfundsudviklingen 
og den aktuelle lovgivning. I 
dette afsnit trækkes nogle af de 
store linier op – fra planstra-
tegi til det globale perspektiv. 
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Byrummene påvirkes af samfundsudviklingen
Beskeden befolkningstilvækst
I de kommende år forventes en 
meget beskeden befolkningstil-
vækst i Danmark og mindre end 
det beskedne væksttempo i de 
seneste 30 år. Kun aldersgrup-
pen af ældre over 66 år for-
ventes at vokse. Der vil således 
blive relativt færre personer i 
den erhvervsaktive alder og flere 
pensionister. 
      I de seneste 10 år er der 
sket næsten en tredobling af 
ejendomsværdierne i de større 
byer, mens stigningen har været 
beskeden i yderområderne. 
     Samfundsudviklingen for-
ventes at medføre øget pend-
ling, mere transport og flere 
biler i forhold til i dag, hvor der 
findes 425 personbiler pr. 1000 
indbyggere.

Flere serviceerhverv i byerne
De igangværende ændringer i 
erhvervsstrukturen betyder, at 
færre er beskæftiget i produk-
tionen, men der vil stadig være 

industriprægede erhvervsom-
råder, som ikke bør ligge for 
tæt på områder med boliger og 
andre byfunktioner. 
     Omvendt er nu mere end 70 
procent af arbejdsstyrken be-
skæftiget i private og offentlige 
serviceerhverv – altså ikke-mil-
jøbelastende virksomheder, der 
kan fungere i samspil med andre 
byfunktioner. Servicevirksom-
hederne vil ofte have et mindre 
arealforbrug pr. beskæftiget 
end industrivirksomheder, og 
det giver bedre mulighed for 
at bygge tættere, så der i det 
enkelte kvarter bliver en større 

koncentration af arbejdspladser 
på et givet areal.
     Eksempelvis får Københavns 
nye bydel, Ørestad, bebyggel-
sesprocenter mellem 200-250 
med sine forventede 20.000 
beboere og 60.000 arbejdsplad-
ser på blot 310 ha. 

Havneområderne
Erhvervsudviklingen med-
fører også, at en række ældre 
erhvervs- og havneområder 
gradvis forlades, så der opstår 
forfaldne bydele, der er med til 
at give byen et dårligt image.
     Områderne repræsenterer 
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Næsten hver anden indbygger har i 
idag bil, og pendlingen til og fra de 

store byer vokser.



betyder »livløse« boligkvarterer 
og »livlige« arbejdspladsområ-
der i dagtimerne og vice versa 
efter fyraften og i weekenderne.

� De forladte havneområder rum-
mer langsigtede udviklingsmuligheder 
for mange kommuner. Omdannelse af 
sådanne områder vil i mange tilfælde 
være et attraktivt alternativ til en fort-
sat byvækst. Ellers ventes byudviklingen 
primært i byernes udkantområder, som 
fx kvarteret Sletten i Holstebro. �

imidlertid også et potentiale, 
som kan anvendes i kommunens 
langsigtede bestræbelser på at 
skabe en positiv byudvikling, 
hvor man udnytter mulighe-
derne for i højere grad at blande 
byfunktioner med boliger, ikke 
miljøbelastende erhverv, institu-
tioner og rekreative funktioner. 
Denne byomdannelse byder 
på unikke muligheder for at 
skabe tidssvarende byrum. Men 
de nye bydeles succes er ikke 
klaret med vandudsigt alene, de 

forudsætter en række offentlige 
faciliteter. 
     Gennem lokalplaner og 
dialog med borgere og bygher-
rer kan kommunen sikre, at 
havneområderne også tilgodeser 
rekreative formål, så som offent-
lige promenader, opholdssteder 
og badeanstalter. 
     Kvinder og mænd er i dag 
på arbejdsmarkedet i omtrent 
samme omfang, og børn er 
langt mere i en børne- eller 
undervisningsinstitution. Det 
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Den ældste bypark i Viborg, Borg-
vold, blev anlagt i 1860'erne.

Historien om byens rum er lige 
så gammel som byen selv. I mid-
delalderbyen var torvet byens 
samlingssted. Det grønne i byen 
fandt plads ved kirker og klo-
stre, som en del af forsvarsanlæg 
og lystanlæg ved slotte, og som 
privathaver ved palæer og huse. 
Tilgængeligheden var for de få. 
     I 1800-tallet blev der i man-
ge provinsbyer anlagt byparker 
– ofte på initiativ af skyttefor-
eninger eller forskønnelsesfor-
eninger. I København blev det 
sikret, at voldterrænet ikke blev 
bebygget men blev til parker. 
     Der var i tiden en forståelse 
for, at grønne områder, hvor 
man kunne promenere og nyde 
naturen, var betydningsfulde 
for byens borgere. Den offent-
lige park havde forbillede i de 
store europæiske byer og blev i 
overensstemmelse med datidens 
idealer formede som romantiske 
naturlandskaber. Behovet for 
legemuligheder kom også til 
udtryk, da København i 1891 
fik sin første legeplads i Østre 
Anlæg.  
     I 1900-tallets begyndelse 
blev de ledende kræfter i sam-
fundet mere bevidste om den 
sundhedsmæssige betydning af 
lys, luft og udfoldelsesmulighe-

der i det fri. 
     På den baggrund blev der 
skabt plads i byrummet til 
fritidsaktiviteter, ophold og leg. 
Samtidig fremførte Kolonihave-
bevægelsen og Gymnastik- og 
Idrætsforeningerne synspunkter, 
som banede vejen for udlæg af 
areal til almennyttige formål og 
organiserede friluftsfaciliteter.
     Kolonihaveområder og 
sportsanlæg indgik i de nye 
byområder, hvis værdigrundlag 
tidstypisk blev formuleret i ud-

trykket – en sund sjæl i et sundt 
legeme. 

Legepladser og naturfredning
Havearkitekten, professor 
C.Th. Sørensen beskæftigede 
sig i bogen »Parkpolitik i sogn 
og købstad« fra 1931 med den 
sociale, sundhedsmæssige og 
kunstneriske betydning af byens 
grønne områder. C.Th. Søren-
sen argumenterede bl.a. for 
anderledes ikke færdigplanlagte 
legesteder – skrammellegeplad-
ser – hvor den første blev reali-
seret i København i 1940.
     I takt med byernes vækst 

Historiske drivkræfter
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Forstæderne voksede kraftigt 
mellem 1960 og 1980 – ek-

sempelvis i Albertslund

voksede behovet for en regule-
ring af byudviklingen. 
     Den første naturfredningslov 
blev vedtaget i 1917. Formålet 
var at beskytte naturen og sikre 
adgang til den udfra en rekrea-
tiv synsvinkel. I 1925 fik vi den 
første byplanlov, som efter en 
revision i 1938 kunne bidrage 
til regulering af byens vækst og 
arealanvendelse. 
     I 1936 kom Egnsplanudval-
gets betænkning om »Køben-
havnsegnens grønne Områder«, 
hvor formålet var at beskytte 
storbyens naturområder, der var 
alvorligt truet af udstykning og 
bebyggelse. I 1947 kom Fin-
gerplanen for Storkøbenhavns 
udvikling, og den blev i 1949 
fulgt op af byreguleringsloven.

Vækst og byrumspolitik
Efterkrigstiden har været præget 
af vandringer fra land til by og 
en velstandsudvikling, som viser 
sig i et stærkt voksende byareal 
og en voldsom vækst i antallet 
af biler. Forstadsudviklingen 
var størst i perioden 1960-80, 
hvor boligbyggeriet lå mellem 
30.000 og 50.000 nye boliger 
om året – og mere end halv-
delen var parcelhuse. De nye 
bydele har alle en grøn karakter 
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– er normalt velplanlagte med 
plads til alle byfunktioner – men 
er samtidig ofte ensformige i 
udformningen og med en lille 
blanding af funktioner.
     Den voldsomme vækst 
ændrede de eksisterende byer 
markant. Der skulle være plads 
til biler og indkøbscentre, der 
blev lavet gadegennembrud og 
totalsaneringer. 
     Reaktionerne kom fra be-
gyndelsen af 1980’erne med 
mere opmærksomhed omkring 
kulturmiljøværdier, bevarende 
saneringer, gårdrydninger, 
pladsrenoveringer og regulering 

af biltrafikken i villakvartererne.
     De senere år har der igen 
været en stigende vækst i trans-
portarbejdet og et stigende pres 
for, at bilerne skal kunne kom-
me hurtigt frem. Dette er med 
til at understrege behovet for, at 
vi formulerer en robust, langsig-
tet byrumspolitik, som lever op 
til nutidens visioner og krav, og 
som er forudseende i forhold til 
fremtidige generationers behov. 



Ansvaret for byens rum er 
spredt på en række ministerier, 
og opgaverne er fastlagt i en 
stribe love. Et fællestræk ved 
lovgivningen er, at kommuner-
ne tilbydes mange muligheder, 
og at der stilles få krav. Der læg-
ges i høj grad op til en frivillig 
lokal indsats.
     Den primære lov er planlo-
ven. Det har længe været et krav 
i planloven, at kommunerne skal 
angive de overordnede mål for 
udviklingen og arealanvendel-
sen, herunder for de rekreative 
områder. Men nu har kom-
munerne fået et nyt strategisk 
planlægningsredskab – planstra-
tegien. 
     En ændring af planloven 
fra 2000 lægger op til, at kom-
munen ved sine overvejelser om 
revision af kommuneplanen i 
første halvdel af den kommunale 
valgperiode, tænker mere strate-
gisk og formulerer langsigtede 
politiske visioner for byens og 
kommunens udvikling. 
     Planstrategien er et politisk 
ledelsesværktøj, hvor de kom-
munale politikere kan sætte 
fokus på kommunens frem-
tidige udvikling og inddrage 
emner og aspekter fra samtlige 
kommunalpolitiske områder. 

Strategien kan lukke op for nye 
tanker og løsninger og sikre en 
gennemførelse af visionerne.
     Samtidig er den et admini-
strativt ledelsesredskab, der har 
tråde til alle forvaltninger, så 
planlægning, budget og målsty-
ring ses i sammenhæng.
     Udviklingen af de enkelte 
byrum er et oplagt emne for 

strategiske politiske overvejelser. 
Det er givetvis også et emne, 
der vil være bred interesse for 
blandt kommunernes borgere, 
organisationer og erhvervsliv.
     Fremfor først at tage diskus-
sionerne med offentligheden, 
når lokalplanforslag fremlægges 
– fx forslag om bebyggelse på 
et eksisterende friareal – vil en 
bred drøftelse i forbindelse med 
udarbejdelsen af planstrategien 
kunne tilvejebringe en godt for-
ankret fælles forståelse og vision 
for, hvordan byen skal udvik-

Planstrategien viser den politiske vej
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Med planstrategien er der lagt 
op til samarbejde på tværs i de 
kommunale forvaltninger og til 
debat om byrumsudviklingen med 
borgerne. 



les. Kommunalbestyrelsen kan 
overveje, om det ikke vil være 
mest hensigtmæssigt at inddrage 
interesserede parter – borger-
grupper, virksomheder m.v. i 
forbindelse med selve udarbej-
delsen.
     Odense, Herning og flere 
andre kommuner har tidligere 
udarbejdet en grøn strukturplan 

for hele kommunen med bl.a. 
sammentænkning af parker, cy-
kel- og gangstier, spredningskor-
ridorer for byens dyreliv. Med 
en sådan strukturplan er der lagt 
et grønt sammenhængende net 
over det samlede byområde. 
     Med planstrategien har kom-
munerne nu fået endnu et godt 
redskab til at udarbejde sådanne 

samlede grønne planer, fordi 
initiativerne i de forskellige 
forvaltningsområder kan sam-
mentænkes i en fælles plan.
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Kommunerne kan tilvejebringe et 
solidt politisk grundlag for udviklingen 

af byens rum og de grønne 
områder ved hjælp af 

planstrategien og 
kommuneplanen.



Lovinstrumenter omkring byrum
Ud over planlovens bestemmel-
ser om kommuneplanstrategi, 
kommuneplaner og lokalplaner 
kan byens rum styres og regule-
res via bestemmelser i bygnings-
reglementerne, byfornyelsesloven, 
bygningsfredningsloven og natur-
beskyttelsesloven. 
Kommuneplan og lokalplaner
Kommuneplanen kan bruges til 
at sikre eksisterende og fremtidi-
ge byrum. Den er ikke bindende 
for grundejerne, men kom-
munerne skal virke for planens 
gennemførelse.
     I kommuneplanens hoved-
struktur udpeges både arealer 
til kolonihaver og andre rekrea-
tive områder, og i rammedelen 
fastlægges det mulige indhold i 
lokalplanlægningen. Lokalpla-
nen kan fastsætte detaljerede 
bestemmelser om anvendelse og 
bebyggelsesmæssige forhold og 
er bindende for grundejerne. 

Byomdannelse og byfornyelse
2003 blev der gennemført en 
ændring af planloven, som giver 
kommunalbestyrelsen mulighed 
for at udpege byomdannelses-
områder. Lovændringen giver 
bl.a. kommunalbestyrelsen øget 
mulighed for at sikre tilstedevæ-
relsen af offentligt tilgængelige 

fællesarealer i forbindelse med 
en byomdannelse.
     Bygningsreglementet in-
deholdt tidligere normer for 
størrelsen af en bebyggelses op-
holdsarealer, herunder legeom-
råder i boligbebyggelser. I dag 
definerer kommunalbestyrelsen 
selv omfanget af disse arealer. 
     Formålet med byfornyel-
sesloven er at bidrage til mere 
velfungerende by- og boligom-
råder. Det kan realiseres gennem 
forskellige tiltag bl.a. etablering 
af friarealer i tilknytning til en 
eller flere ejendomme. I samar-
bejde med de berørte parter kan 
kommunalbestyrelsen desuden 
beslutte fornyelse af et større 
byområde. I forbindelse med 

den områdebaserede indsats kan 
staten refundere en del af kom-
munens udgifter til eksempelvis 
torve, pladser og trafikale foran-
staltninger. Det statslige bidrag 
til en områdebaseret indsats 
ligger på ca. 50 mio. kr. om året.

Bygningsfredning og 
naturbeskyttelse
Bygningsfredningsloven giver 
kulturministeren beføjelse til 
at kunne frede mere end 50 år 
gamle bygninger af væsentlig 
arkitektonisk eller kulturhisto-
risk værdi. I særlige tilfælde kan 
yngre bygninger også fredes.
     En bygningsfredning kan 
også omfatte bygningens umid-
delbare omgivelser i form af 
gårdrum, pladser, fortorve, ha-
ver, parkanlæg og lignende, hvis 
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Med byfornyelse skabes mere 
velfungerende boligkvarterer.



de udgør en del af den samlede 
beskyttelsesværdige helhed.
     Det er imidlertid ikke hen-
sigten eller praksis med denne 
bestemmelse at etablere beskyt-
telseszoner omkring fredede 
bygninger, men kun at sikre de 
omgivelser, der i sig selv inde-
holder fredningsværdier.
     Efter naturbeskyttelsesloven 
er det muligt at frede et givent 
areal og fortidsminder. Disse 
fredninger er baseret på natur-
beskyttelsesmæssige, landskabe-
lige, rekreative og kulturhistori-
ske hensyn i modsætning til en 
bygningsfredning, der i højere 
grad er baseret på kunstneriske 
og æstetiske betragtninger.
     Beskyttelsen af kirker og 
kirkegårde sker gennem lov om 
folkekirkens bygninger og kirke-
gårde.

Trafiksaneringer
I 1997 blev der i færdselsloven 
indføjet en bestemmelse, som 
giver lokale myndigheder mu-
lighed for at iværksætte lokale 
trafiksaneringer. Heri ligger der 
en opfordring og tilskyndelse 
til lokale myndigheder om at 
gennemføre trafiksaneringer, 
som samtidig kan være med til 
at højne kvaliteten af byrum. 

Kommunerne har, i kraft af de-
res rolle som vejbestyrelse, end-
videre mulighed for at indføre 
forskellige former for færdsels-
indskrænkninger. Det kan være 
etablering af gågader, stillegader 
og legegader med hastighedsbe-
grænsninger.

Lokal Agenda 21
I 2000 blev kommuner og 
amter forpligtet til at vedtage en 
lokal Agenda 21-strategi hvert 
fjerde år. De nye planlovbestem-
melser fastholder det frivillige 
aspekt og det brede samarbejde, 
og strategien skal indeholde 
målsætninger om følgende: 
Mindskelse af miljøbelastnin-
gen, bæredygtig byudvikling, 
biologisk mangfoldighed, 
inddragelse af befolkningen og 
erhvervslivet og samspil mel-

lem forskellige sektorer. Det er 
oplagt at integrere byrum og 
grønne områder meget mere i 
det lokale Agenda 21-arbejde, 
fordi det indeholder værdier af 
både social, rekreativ og miljø-
mæssig karakter. 
     Lokal Agenda 21 kan frem-
me dialogen mellem den kom-
munale forvaltning, forenin-
gerne og borgerne, og mange 
kommuner har allerede erfaring 
med uderums-aktiviteter som 
kampagner om giftfri havedyrk-
ning, anlæg af nyttehaver og 
naturlegepladser, forbedring af 
forhold for cyklister og etable-
ring af grønne væresteder. 
     Udvides disse aktiviteter kan 
de blive en del af indsatsen for 
byens rum. 
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Forholdet mellem natur og 
by styres bl. a. via kommu-

neplanerne. 



Det vrimler med folk
Eksisterende undersøgelser 
viser, at folk i alle aldre bruger 
de grønne områder som fritids-
tilbud. I gennemsnit aflægges 
områderne to besøg om ugen, 
men nogle befolkningsgrupper 
skiller sig ud med et markant 
større brug. Den mest aktive 
gruppe er de 7-16-årige, både 
som enkeltpersoner, men også 
når de er i institutioner, skoler 
og idræts- og friluftsforenin-
ger. Reelt foregår 70 procent af 
børns besøg i grønne områder, 
mens de er i institution. 
     Folk, der har hund, er natur-
ligt flittigere gæster i de grønne 
områder end andre. Desuden 
har børn og voksne med anden 
kulturel baggrund end dansk 
et mere aktivt udendørsliv og 
bruger omgivelserne mere end 
gennemsnitsdanskeren.
     Jo tættere man bor på et 
grønt område, jo mere bruger 
man det. Ud over afstanden er 
tid og nogen at følges med også 
vigtigt. Mange mennesker synes 
de mangler tid i deres dagligdag, 
og andre mangler nogen at dele 
turen med. Det gælder især for 
de mindste børn og for de pleje-
krævende ældre. Derfor bør de 
grønne områder ikke ligge for 
langt fra boligen og afstande til 

byens rekreative områder gene-
relt ikke øges.
     Befolkningen har et meget 
varieret syn på, hvad de grønne 
områder skal byde på. Ønskerne 
varierer bl.a. fra områder med 
stor artsrigdom, og områder der 
minder om skov, til områder, 
der tåler at man leger i dem. 
Men langt de fleste besøger dem 
for at gå tur, få frisk luft, opleve 
naturen eller for at motionere. 
     Variationen i udbuddet af 
grønne områder har betydning 
for, hvor meget de bliver brugt. 
En svensk forsker har fundet, 
at otte forhold går igen i folks 
ønsker, nemlig det vilde, arts-
rigdommen, prydværdien, det 
festlige, roen, skovfølelsen, 
legevenligheden og den åbne 
fælled med klippet græs, der 
kan bruges til mange forskellige 
aktiviteter. Jo mere afvekslende 
byens udbud af parker er, jo 
mere bliver de brugt.

Hver uge stiger verdens samlede 
bybefolkning med en million 
mennesker. Urbaniseringen er 
global. Mens 1900-tallet var 
århundredet, hvor Europa og 
Nordamerika blev urbaniseret, 
er 2000-tallet urbaniseringens 
århundrede i Afrika og Asien. 
Byområder i udviklingslandene 
vil sandsynligvis komme til at stå 
for 90 procent af den forven-
tede stigning på 2.700 millioner 
mennesker fra 1995 til 2030. 
     I udviklingslandene, hvor 80 
procent af verdens befolkning 
lever, er det centrale spørgs-
mål, hvordan man håndterer 
den enorme vækst i storbyerne. 
Tidligere var ambitionen at 
bremse byudviklingen for at 
undgå slumdannelse. I dag er 
det en accepteret kendsger-
ning, at urbaniseringen ikke 
kan standses. Udfordringen er i 
stedet at kontrollere byvæksten, 
så den fører til økonomisk ud-

Globalt set
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vikling og et acceptabelt miljø. 
Denne udfordring blev sat på 
den verdenspolitiske dagsorden 
i forbindelse med FN’s Habitat-
konference i Istanbul 1996 og 
ved topmødet om bæredygtig 
udvikling i Johannesburg 2002.
     I udviklingslandene udgør 
byernes grønne områder en res-
source på en anderledes direkte 
måde, end vi har vænnet os til. 
De grønne områder kan tilbyde 
et vigtigt supplement til den 
lokale økonomi, fx i forsyningen 
af fødevarer, foder, brændsel og 
byggematerialer. De kan des-
uden i et barskt urbant klima 
modvirke ørkendannelse og 
bidrage til håndtering af spilde-
vand og organisk affald. 
     Ud fra ønsket om at skabe 
et så godt levested som muligt 
og bidrage til en bæredygtig 
udvikling forventes der i de 
kommende årtier at blive skabt 
en mængde af nye grønne om-
råder, primært i de store byer i 
Asien, Afrika og Latinamerika. 
Tilsvarende udvikling i Europa 
og Nordamerika i årtierne efter 
anden verdenskrig skete med 
stærk tro til teknologiske løsnin-
ger og ved flittig brug af kemi-
ske hjælpemidler. I dag oplever 
vi de negative konsekvenser i 

form af miljømæssige og so-
ciale problemer og et forarmet 
biologisk miljø. En af de lektier 
vi har lært er, at vi skal arbejde 
med naturen i stedet for imod 
den. Udfordringen er at sikre, 
at fremtidens grønne områder 
bliver bygget og forvaltet med 
en teknik, som ikke er til skade 
for mennesker og natur.
     Vi kan tilbyde vore kom-
petencer og erfaringer inden 
for udvikling og forvaltning af 
byrum til kolleger i andre dele 
af verden. Danske arkitekter og 
landskabsarkitekter er interna-
tionalt anerkendte, og i kom-
munernes park- og byplanafde-
linger findes værdifuld viden og 

erfaring. For at fremme eksport 
af dansk ekspertise inden for 
byudvikling skal der nytænkes 
inden for uddannelse af grønne 
fagfolk og international mar-
kedsføring. 
     Et andet vigtigt aspekt er 
kompetenceopbygning på lang 
sigt. Her er såkaldte »twinning-
samarbejder« en interessant mo-
del, hvor danske forskningsinsti-
tutioner, private virksomheder 
og offentlige forvaltninger kan 
gå sammen med udenlandske 
kolleger i internationale projek-
ter.
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Bydelen Alexandra i 
Johannesburg.






