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> s y nopsis
Dette speciale er skrevet på studiet Urban Design
under Arkitektur & Design på Aalborg Universitet.
Projektet tager udgangspunkt i hvorledes byplanlægning og byrumsdesign kan påvirke befolkningen
til at være mere fysisk aktive.
Opgavens design tager afsæt i parcelhusbyen
Svenstrup som er beliggende nær Aalborg. Denne
by er valgt, da en væsentlig del af danskerne netop
bor i byer af denne struktur og størrelse. Trods dette
er temaet omkring aktiverende byrum for det meste
sat i relation til storbyen. Med dette projekt ønsker
vi derfor at give et bud på et bevægelsesdesign for
en parcelhusby.
Rapporten indeholder i første halvdel TEMA og
CASE.
Afsnittet TEMA giver en teoretisk forståelse af motion
og bevægelse i byens rum. Afsnittet danner hermed
grundlag for en fælles forståelsesramme for det
givne udgangspunkt.
CASE-afsnittet
omhandler
byen
Svenstrup.
Afsnittet indeholder en præsentation af byen samt
dybdegående stedsanalyser, der kortlægger byens
udfordringer og potentialer i forhold til at fremme
velvære, motion og bevægelse for indbyggerne.
Anden halvdel af rapporten indeholder KONCEPT
og DESIGN.
KONCEPTET bygger på en række parametre udledt
af rapportens første del og bearbejder et samlet
bevægelsesdesign i skalaen 1:15.000. DESIGNET er
inddelt i to skalaer, henholdsvis 1:1000 og 1:200. I
disse to afsnit beskrives dele af bevægelsesdesignet
samt udvalgte aktiverende byrum i planer, snit og
diagrammer.
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> E N G L I S H abs t r a c t
This thesis is written at the Urban Design department
of the faculty for Architecture & Design at Aalborg
University, Denmark. The project is focusing on how
urban planning and cityscape design can affekt
the citizens to become more physically active. The
design-part of the project takes base in the small
village Svenstrup near Aalborg. The village is
consisting mainly of single-family houses and the
size and structure is very common in Denmark. This
city is chosen as it represents exactly the way the
main population of Denmark lives. Most work on the
topic “activating cityscapes” is focusing on larger
cities. With this thesis we wish to give our proposal
for a design that activates the residents of smaller
villages.
The first part of the thesis consists of two chapters:
THEME and CASE.
The THEME chapter gives a theoretic understanding
for physical activities and exercises in the cityscape.
This knowledge gives a common framework to work
with during the rest of the project. The CASE chapter
contains a presentation and in-depth place-analysis
of the village Svenstrup. This maps the village’s
challenges and potentials in relation to wellness,
exercise and physical movement for its residents.
Second part of the thesis consist of another two
chapters: CONCEPT and DESIGN.
CONCEPT is based on a range of parameters
deducted from the first part of the thesis. These
parameters are combined into a “movement-design”
in the 1:15000 scale. DESIGN describes specific parts
of the movement-design further with plans, sections
and diagrams in the two scales 1:1000 and 1:200.

> forord
Projektet har udviklet sig fra et overordnet teoretisk
niveau vedrørende Svenstrups byrolle i Aalborg
Kommune, til udelukkende at fokusere på Svenstrup
for at give byen en klar identitet. Projektet har
således i processen ændret kurs i den indledende
fase, og temaet ’Hverdagslivets bevægelser’ har
fået stor indflydelse på hele projektet.

> LÆSEVEJLEDNING
Gennem første del af rapporten, TEMA og CASE
opsamles løbende de vigtigste pointer i forhold til
design af aktiverende byrum. Pointerne er udtrykt
gennem ikoner som sammen danner en værktøjskasse
af parametre. Parametrene ønskes herefter
implementeret i designet. Se værktøjskassen side
66-67.
Gennem KONCEPT og DESIGN gengives ikonerne
der hvor de relaterer sig til designet. Nøgleord i
brødteksten, der refererer til de brugte ikoner, er
endvidere markeret med kursiv.
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> 	Vi tror på at BYRUM skal lægge op til BEVÆGELSE
[for at påvirke alle til en sundere livsstil skal vores fysiske rammer ændres]
>

Motion og bevægelse skal være en naturlig del af vores HVERDAG
[for at fedmeepidemien kan blive stoppet skal vi bevæge os mere i det daglige]

>	Vi vælger Svenstrup som CASE
[som repræsentant for Danmarks mange parcelhuskvarterer]
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>	Vi udvikler en samlet strategi for et SVENSTRUP I BEVÆGELSE
[som identitetsskabende brand – en aktiv by på vej mod nye tider]

> indledning
Denne opgave tager udgangspunkt i hverdagsLIVETS
bevægelser; forstået som den aktivitet og bevægelse,
der foregår i hverdagen, hvor byens rum og rekreative
arealer er platformen for fysisk udfoldelse.
I de vestlige samfund fylder fysisk aktivitet i byens
rum mere og mere, hvorfor motion og bevægelse
bliver yderst relevante parametre, når byers rum skal
planlægges og designes.
Således er det netop i vor tid interessant at arbejde
med hverdagslivets bevægelser. Derfor beskæftiger
denne opgave sig med motion, leg og bevægelse i
byens offentlige rum.
Byrumsaktiviteter forøger kvaliteten af det sociale
miljø og skaber derved mere interessante udemiljøer.
Derudover har aktiverende byrum en positiv
effekt på nogle af vores tids mest påtrængende
samfundsproblemer, som fysisk inaktivitet og fedme.
[MOVE 2009]
Undersøgelser viser, at for at engagere så mange
som muligt, skal man tilbyde muligheder for aktivitet
dér hvor folk bor og har deres daglige gang [Kural
1999a]. Derfor er det vigtigt, at der bliver sat fokus
på planlægning og design af fysisk aktivitet i folks
nærområder.

Langt de fleste investeringer i programmer lokaliseres
i dag i storbyerne, særligt i byernes centrum. Det
gælder specielt, når man fokuserer på kombinationer
af leg, bevægelse og byrum. Vi har derfor valgt at
placere vores projekt i en typisk parcelhusby for at
nå ud, hvor de fleste danskere har deres fritid og
familieliv. Parcelhusbyen Svenstrup beliggende ved
Aalborg i Nordjylland er valgt som Case.
I Aalborg Kommune er der i øvrigt kun få initiativer
på planlægningsniveau, som har fokus på
bevægelsesdesign og aktiverende byrum [kramundersoegelsen.dk b].
Dette projekt vil give forslag til hvordan der kan skabes
bedre rammer for hverdagslivets rum og bevægelser.
Dette gøres ved at pege på hensigtsmæssige og
arkitektonisk kvalitative løsninger med udgangspunkt
i Svenstrup som et pilotprojekt.
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Hvordan skabes et interessant
og identitetsskabende bymiljø,
som inviterer alle byens borgere
til mere fysisk aktivitet og bevægelse
i hverdagens parcelhusby?
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> Teori om Byrum og Bevægelse

I følgende afsnit gives der en teoretisk introduktion til, hvordan motion og bevægelse
har præget samfundet gennem tiden især set i forhold til den fysiske planlægning af
de danske byer.
Traditionelt set har byrummet altid været en yderst vigtig del af vores hverdag, og
med etablering af gågader fylder bilerne langsomt mindre og mindre i gadebilledet.
Som følge af dette er der blevet mere fokus på rekreation og menneskelig aktivitet i
byens rum.
I det første afsnit (Motionspolitik) gennemgås, hvad der har påvirket førnævnte
udvikling, og hvorfor byer i dag har stort fokus på folkesundhed.
Det andet afsnit (Bevægelsesbegreber) beskæftiger sig med, hvordan motion og
bevægelse er blevet defineret af historiske forhold, befolkningens motivation til at
motionere samt opfattelsen af, hvad motion og bevægelse dækker over.
Tredje afsnit (Brugergrupper og livsstil) diskuterer, hvilke aktiviteter forskellige brugere
foretrækker og hvorfor.
Fjerde afsnit (Byrumsidrættens arkitektur) fokuserer på, hvordan byernes fysiske
rammer skal udformes for at øge den fysiske aktivitet.
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politik
> byer og organisationers fokus på motion og sundhed

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely
the absence of disease or infirmity.“
[who.int]

> WHO

alle borgere har lige adgang til spændende og
aktiverende byrum og deved mulighed for at
forbedre deres sundhed. [euro.who.int]

Verdensorganisationen WHO (World Health
Organisation) har fungeret siden 1948 som
et FN-organ, der fokuserer på varetagelse af
folkesundhed. Den første store sundhedsstrategi
(“Sundhed for Alle i år 2000”) blev vedtaget i 1984.
Den har sidenhen influeret på nationale samt
lokale sundhedspolitikker over hele verden, da den
bl.a. indeholder den definition af sundhed, som er
anført i ovenstående citat. [sst.dk]
”The Healthy Cities Project” blev udviklet som
et led i ”Sundhed for Alle i år 2000”- strategien.
Projektet omfatter i dag over 1200 byer i over 30
lande. [euro.who.int]
Ideen med netværket er at engagere byer og regioner
til aktivt at arbejde med sundhed i planlægningen
gennem bl.a. politisk forpligtigelse, netværksbaseret
planlægning og innovative projekter, således at

WHO beskriver 3 faktorer som er afgørende for den
fysiske aktivitet:
1) Individuelle faktorer, der dækker over holdninger
til fysisk aktivitet eller troen på ens egen evne.
2) Mikromiljøet, der har ansvaret for hvordan man
bliver opmuntret til fysisk aktivitet de steder, man
bor, færdes og arbejder.
3) Makromiljøet, der omhandler de generelle sociale,
kulturelle og miljømæssige betingelser.
WHO mener at disse tre områder, makromiljøet,
mikromiljøet samt individulle faktorer, kræver en
indsats hvis den fysiske aktivitet skal fremmes. [Cavill
et al. 2008]

Danske initiativer

KRAM
Sund hele livet
Første danske forebyggelsesprogram etableres
Sundby netværket etableret (den danske afdeling)
Ny
sundhedslov

Horsens tilslutter sig netværket
som den første danske by

WHO
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> CENTER FOR IDRÆT & ARKITEKTUR

Også inden for dansk arkitektur og byplanlægning
er interessen for folkesundhed voksende. I 2004
blev “Center for Idræt og Arkitektur” (CIA) oprettet
i et samarbejde mellem Lokale- og Anlægsfonden
og Kunstakademiets Arkitektskole. ”Center for
Idræt og Arkitektur har til formål at medvirke
aktivt til udvikling af ny viden og opsamling af
eksisterende fagkundskaber i relationen mellem
kropskulturen og idrætten på den ene side og
anlæg, byggeri og planlægningsstrategier for
denne del af samfundslivet på den anden side”. [read.dk]
Centret har i de 5 år, det har eksisteret, opnået
en specialviden inden for sundhedsområdet, der
allerede nu i høj grad påvirker kommunerne til at
indtænke fysisk aktivitet i det offentlige rum. [re-ad.
dk]
Allerede for 10 år siden skrev René Kural (nuværende
Centerleder for CIA) bogen ”Spillerum”, hvor han bl.a.

behandler den stigende betydning af kropskulturen
for det moderne menneske i dag.
Kural skriver, at menneskers deltagelse i fysisk
aktivitet er påvirket af den enkeltes ønske om at
fremstå på en bestemt måde: Udlever vi sporten i
konkurrence, med os selv eller i samkvem med andre,
har det et helsebringende motiv eller er det er en
social begivenhed, etc. [Kural 1999a]
De aktiviteter, der foregår i byens rum, er gået fra at
være nødvendige aktiviteter som handel, transit mm.
til at være valgfri aktiviteter, som man tager stilling
til, og som på den måde afspejler hvem man er. Dette
har medført, at der stilles stigende krav til rummets
udformning og programmering. [Gehl 2006]
På sammen måde er der sket en forskydning i fokus af
de fysiske aktiviteter fra arbejds- og hverdagslivet til
fritiden. Både byrum og fysisk aktivitet bliver således
til mål i sig selv. [Larsen 2003]
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politik
> danske initiativer

Manglen på fysisk aktivitet og bevægelse er blevet et påtrængende problem i det
moderne samfund.
[Larsen 2003:9]

> DA N S K E I N I T I AT I V E R

Regeringens nye sundhedslov fra 2007 fastslår
bl.a., at region og kommune skal indgå
sundhedsaftaler på en række fastsatte områder.
De enkelte kommuner får derved ansvaret
for sundhedsfremme og forebyggelse. Det er
vægtet højt fra regeringens side, at byerne bl.a.
skal fokusere på at øge mulighederne for fysisk
udfoldelse, da det kan påvirke folkesundheden
i en særdeles positiv retning, der også kommer
samfundet til gode. [Regeringen 2002]
Nogle af de danske initiativer, der til dels bygger på
den nye sundhedslov og til dels på ”Sundhed For
Allet år 2000” er blandt andet ”Gang i Danmark” og
”KRAM”. Se illustration, s. 14.
”Gang i Danmark” er etableret af Indenrigs- og
sundhedsministeriet. I perioden 2007/2008
inviterede de Hjerteforeningen, DGI (Danske
Gymnastik
og
Idrætsforeninger),
Dansk
Firmaidrætsforbund,
Diabetesforeningen,
Gigtforeningen og Kræftens Bekæmpelse til at
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samarbejde med 8 forskellige kommuner for at
udbygge og forbedre eksisterende tilbud om
fysisk aktivitet. Fokus var at få inaktive voksne og
seniorer til at dyrke motion ved at skabe bedre
naboskab og derved kendskab til de andre i
lokalområdet. Grundidéen var, at borgerne, ved at
etablere stærkere bånd i lokalsamfundet, fortsat
vil forpligte hinanden til at bevæge sig fremover.
[hjerteforeningen.dk]
Den mere omfattende KRAM-undersøgelse var
initieret af Det Nationale Råd for Folkesundhed og
udført af Statens Institut for Folkesundhed (SIF).
SIF havde til opgave at undersøge 13 udvalgte
kommuner i løbet af 2007 og 2008.
KRAM står for Kost, Rygning, Alkohol og Motion
hvilket er ”de livsstilsfaktorer, der har størst
betydning for de tilfælde af alvorlig sygdom og for
tidlig død, der ses i Danmark”. [kram-undersogelsen.
dk a]
I dagens Danmark har disse 4 fokusområder

ansvaret for 40 % af al alvorlig sygdom og tidlig
død. Hvis den udvikling fortsætter vil de være
ansvarlig for 70 % af al sygdom i 2020. [Regeringen
2002]
På grund af inaktiv livsstil er der risiko for, at
hospitalerne bliver voldsomt belastet i nær
fremtid og dermed bliver en betydelig udgift
på finansloven, hvorfor regeringen er særdeles
interesseret i at fremme folkesundheden.
[si-folkesundhed.dk a]

blodprøvetagning (i de mindre kommuner blev
alle inviteret til at deltage).
Resultaterne indgår i en KRAM-rapport der ligger
på nettet, som kommunerne kan anvende som
udgangspunkt for fremtidig sundhedsfremmende
planlægning.
[kram-undersogelsen.dk a]
Da Aalborg Kommune var en af de 13 udvalgte, vil vi
i det følgende afsnit uddybe nogle af resualtaterne
herfra.

I hver kommune blev alle voksne borgere i 2007
inviteret til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse
om sundhedsvaner, helbred, brug af og ønsker
til kommunens sundhedsfremmende faciliteter.
I større kommuner blev cirka 20.000 tilfældigt
udvalgte borgere inviteret til at deltage i
undersøgelser, som omfattede: Måling af blodtryk,
puls, talje- og hoftemål, fedtprocent, højde og vægt;
måling af lungefunktion, knoglemineralindhold,
muskelstyrke, balance og konditionsniveau samt
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politik
> opsamling

> A A L B O R G kommune i bevægelse
I Aalborg kommune viste KRAM undersøgelsen at
70 % kvinder og 40 % mænd har et lavt kondital.
[Aalborg Kommune 2007]
Sideløbende med KRAM undersøgelsen foretog
Statens Institut for Folkesundhed en undersøgelse
af alle landets nye kommuner. Undersøgelsen viste
at den gennemsnitlige levetid i Aalborg i perioden
1996 – 2005 var 76,9 år (78,9 for kvinder og 74,8
for mænd), hvilke placere Kommunen blandt de
laveste i landet. [Aalborg Kommune 2007]
Undersøgelser omkring folkesundheden, som
kommunen selv har lavet har vist at fysisk inaktivitet
er ansvarlig for mange hospitalsindlæggelser årligt
og endnu flere fraværsdage fra arbejdet. [Aalborg
Kommune 2007]
Disse undersøgelser har medført, at Aalborg
Kommunes sundhedspolitik fokuserer på at hæve
middellevetiden blandt borgerne samt at hæve
antallet af borgere, der vurdere, at deres helbred er
virkelig godt eller godt, så det kommer på niveau
med landsgennemsnittet.
For at nå dette mål har kommunen sat sig for at
øge andelen af borgere, der er fysisk aktive hver
dag. Det vil sige, at borgerne i Aalborg Kommune
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gennemsnitligt skal dyrke 20 % mere motion,
end de gør i dag for at nå op på de anbefalede 30
minutter om dagen for voksne og 60 minutter for
børn. [Aalborg Kommune 2007]
Men når det kommer til udførelsen af disse
konkrete planer bliver det uigennemskueligt, hvad
der præcist skal ske. Umiddelbart lægges opgaven
over til de enkelte forvaltninger, som i hvert
projekt selv skal tage stilling til det opsatte mål.
Hvilket vil sige, at der ikke er fastsat fælles metode
for, hvorledes kommunen skal få disse mål opfyldt.
Der er ikke nogen konkret politik på området om,
hvordan man vil implementere fysisk aktivitet
i planlægningen. Indtil videre består indsatsen
af enkeltstående aktiviteter og anlægsopgaver i
forbindelse med KRAM undersøgelsen. [Aalborg
Kommune 2007, kram-undersogelsen.dk b]
Et aspekt kommunen beskriver udførligt, er, at det
skal være sjovt at opnå de fastsatte mål. Hvilket
vidner om, at kommunen tror på at positiv motivation
kan få flere til at bevæge sig. [Aalborg Kommune
2007]
Populært sagt handler det om, at det sunde valg
skal være det sjove og lette valgt. [BYPLAN NYT]

> W H AT TO D O ?

Som beskrevet i forgående afsnit er det netop
vores livsstil, der er vores største problem. De fleste
mennesker bevæger sig stort set ikke i løbet af
dagen.
Derfor mener vi at også samfundet har et ansvar
for at skabe rammer, der gør det nemmere at leve
et aktivt liv, så bl.a. lige adgang og mulighed for
fysisk aktivitet øges.
Aalborg er fornylig blevet udnævnt til breddeidrætskommune af Kulturminister Carina Christensen i
samarbejde med Nordea-fonden. Dette har medført
en række initiativer med opstart til januar 2010, og
på sigt skal kommunens håndtering og opfordring til
mere motion være rollemodel for andre kommuner.
Således vil en mere konkret byrums- og motionspolitik,
som foreslået, understøtte og underbygge denne rolle.
Derfor har denne opgave til sigt at eksemplificere,
hvordan man kan integreret bedre faciliteter til motion
og bevægelse i nogle konkrete tiltag. Projektet vil
kunne bruges som rollemodel for andre byer i forhold
til hvordan man arbejder med det.
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begreber
> motions kategorier

Lige så mange ord og titler vi kan sætte på den menneskelige udfoldelse, som sport, idræt, motion, bevægelse,
aktivitet, kropslig træning og fysisk udfoldelse mm, næsten lige så mange forskellige forsøg er der på at definere
begreberne bag. Og det er der en grund til, da idrætsbilledet, som det fremstår i dag, er mere mangfoldigt og
komplekst end nogensinde før. Gadeidræt bliver formaliseret til at skulle opføre sig under bestemte regelsæt, så
man kan konkurrere i dem (som f.eks. skating der er blevet udviklet til speedskating), mens traditionelle sportsgrene
bliver brugt på gadeplan på helt nye, uortodokse måder, (som f.eks. golf der nu også omfatter Street Golf).

> BA L E S K AT E G O R I E R

John Bale, der er mangeårig pioner inden for
forskning i sport og motion har som en af de første
opstillet en række begreber der dækker over fysisk
bevægelse:
1)
Sport
2)
Leg & Spil
3)	Rekreation

seriøs konkurrence
resultater

[Bale 1989]

s p or t
seriøs udøvelse
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Hans opfattelse er, at termen ”Sport” ofte bliver
forvekslet med “Leg & Spil” samt “Rekreation”.
Kategorien Rekreation skal forstås som en hvilken
som helst fritidsaktivitet, som folk frivilligt deltager
i, fordi det har en indre værdi for dem. Man er af egen
lyst en del af denne kategori. Desuden indeholder
denne
kategori
ikke
konkurrenceelementer
som de to andre. Kategorien Leg & Spil er
målrettede aktiviteter, der kan have regler som
strukturer legen. F.eks. må at man ikke løbe i en
stavgangskonkurrence, hvilke betyder at regler er
accepteret for at gøre udførelsen muligt. Om den
sidste kategori, sport, siger Bale, at al sport også
er Leg & Spil, men at denne kategori i højere grad
handler om at udstille udøvernes fysiske kunnen.
Denne kategori indeholder bl.a. professionel
idræt, hvor sporten ofte anses for at være arbejde
frem for leg, og hvor rekreation er nødvendig
efterfølgende. Endvidere gør han det klart, at
det ikke er væsentligt, hvor dygtig man er, men
derimod hvor seriøs man er omkring udøvelsen.
Det vil sige, at i de fleste Leg & Spil samt Rekreative
aktiviteter er selve udøvelsen mindst lige så vigtig
som det at vinde, hvor udøverne i Sportskategorien
udelukkende fokusere på sejr. [Bale 1989]

konkurrence præget

leg & spil
samspils regler
for sjov

lystbetonet
uden konkurrence

R e kr e a t i on
afslappende

Da de fleste mennesker benytter sig af flere forskellige former for motion og
bevægelse, er det kun godt at der er forskellige tilbud at vælge imellem.

> O R G A N I S ATO R I S K E K AT E G O R I E R

Idrætsforsker Knud Larsen fra ”Institut for forskning
i Idræt og Folkelig oplysning” (IFO) giver et andet
bud på, hvordan vi kan strukturere den måde,
vi snakker om idræt, motion og bevægelse. Han
opstiller ligeledes tre begreber:
1)
2)
3)

faste rammer

Foreningsidræt
Uorganiseret Idræt
Hverdagsmotion

F or e n i ng s i dræ t

[Larsen 2003]
Begreberne forholder sig til Idrættens aktiviteter,
organisationsformer og udøvere, samt til en danskhistorisk kontekst, da idrætten generelt forandrer
sig i overensstemmelse med samfundsudviklingen.
[Larsen 2003]
Disse 3 kategorier indeholder mange af de samme
elementer, men fungerer forskelligt. Et eksempel
er fodbold, som kan være standardiseret med et
fast regelsæt og uvildige dommere, men også et
uformelt boldspil der opstår spontant sammen
med et par venner på en lukket villavej. Hvilket
betyder at den samme aktivitet kan høre under
både foreningsidræt og uorganiseret idræt, alt
efter organisationsform. Omvendt kan hverdagens
gåture bliver til deciderede idrætsformer, når de
formaliseres til eksempelvis stavgang.
De 3 begreber kan derfor ikke ses som isolerede
kategorier, der fungerer uafhængigt af hinanden.
[Larsen 2003].
Larsen pointerer, at det er svært at definere
idræt, og at det i princippet ikke giver mening
med en endegyldige begrebsdefinition, da
idrætten løbende forandrer sig i takt med
samfundsudviklingen. Efter hans mening må en
generel betegnelse dog altid indeholde en form for
”kropsøvelse” eller ”kropstræning”. [Larsen 2003]
Dette må man have for øje når man benytter, eller
videre udviklinger, ovenstående kategorier.

målbare resultater
medlemskab

spontant
opstående
alternative sportsgrene

uorgan i s e r e t
i dræ t
ingen medlemskab

daglige gøremål

h v e rdag s mo t i on
transport
(f.eks. cykling)
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begreber
> motions kategorier

Tidligere var det en del af hverdagen at røre sig i kraft af arbejdet eller måden man
kom derhen. I dag bliver de fleste transporteret til deres drømmejob, hvorefter de
sidder stille ved computeren i en mekaniseret hverdag. Derfor hænger fysisk aktivitet
i vor tid uløseligt sammen med vores fritid.

> M O T I VA T I O N S K A T E G O R I E R

Melgaard & Wikke opstiller i bogen ”Afsæt – idræt
og arkitektur i byen” disse tre kategorier:
1)
2)
3)

Eliteidrætten
Bredde- og motionsidrætten
Selvorganiserede bevægelsesaktiviteter
[Melgaard & Wikke 2007]

Larsens kategorier går på den organisatoriske
sammenhæng de enkelte idrætsformer udfolder sig
i, hvor Melgaard & Wikke definerer grupperingerne
efter motivationen for at dyrke den pågældende
idræt.
Et langt stykke hen af vejen afspejler disse
kategoriseringer Larsens.
Melgaard & Wikkes sidste kategori adskiller sig
fra Larsens, da Larsen anser hverdagsmotionen
for at have et andet formål end motionen i sig
selv, som f.eks. at cykle på arbejde: Målet er her
at transportere sig til arbejdspladsen men midlet
hvortil man ankommer, er gennem aktiv brug af
kroppen. Melgaard & Wikkes kategori er derimod
bredere og indeholder f.eks. også fodbold på
villavejen.
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seriøs konkurrence

e l i t e i dræ t
faste rammer
målbare resultater

alternative sportsgrene

br e dd e - og
mo t i on s i dræ t
aftenskole
tilbud

daglige gøremål

s e l v organ i s e r e d e
b e v æg e l s e s ak t i v i t e t e r
leg

transport
(f.eks. cykling)

rekorder

> R U M L I G E K AT E G O R I E R

I bogen ”Idrættens fornemmelse for byrum” bliver
Bales kategorier modificeret. I stedet for at fokusere
på brugergruppen prøver bogen at strukturere
aktivitetskategorierne ud fra rumligheder, hvilket
udmunder sig i følgende kategorier:

resultater

p ræ s ta t i on s rum
seriøs sportsudøvelse

1) Præstationsrummet
2) Kropsoplevelsesrummet
3) Det rekreative rum
[Riesto 2004]
Kategorierne kommer godt rundt om hele spektret
af bevægelse, da der både er taget højde for de
professionelle sportsudøvere, de der er til de
rekreative aktiviteter og de, der opfatter bevægelse
som leg frem for motion.
Den første kategori (præstationsrummet) dækker
både Larsens Foreningsidræt, Bales Sports kategori
samt Melgaard & Wikkes eliteidræt.
Når det kommer til Kropsoplevelsesrummet bliver
det lidt mere komplekst, da denne kategori kan
rumme både bredde- og motionsidrætten samt de
selvorganiserede bevægelsesaktiviteter (Melgaard
& Wikke), Leg & Spil (Bale) samt den uorganiserede
idræt og foreningsidrætten (Larsen).
Ligeledes forholder det sig med Det rekreative
rum, der kan rumme to af Larsens kategorier,
uorganiseret idræt og hverdagsmotion. Derudover
indeholder
kategorien
de
selvorganiserede
bevægelsesaktiviteter (Melgaard & Wikke) samt
rekreation (Bale).

sanseligt
dialog-præget

kro p s o p l e v e l s e s
rum
leg

Sjov

fitness
velvære

r e kr e a t i v e rum
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rekreativt

begreber
> motions kategorier

> KONKLUSION OG NYE BEGREBER

Vores mål er at indtænke rumlige programmer, der
kan inspirere og motivere folk til at bruge deres
nærmiljø på en aktiv måde.
Da de ovenstående definitioner på idræt og
bevægelse indeholder forskellige begrænsninger,
har vi ræssoneret os frem til følgende begrebssæt:
1) 	Foreningsidræt & Sport
2)
Leg & Spil
3) 	Rekreation & Hverdagsmotion
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Dette har vi gjort med henblik på at arbejde med
programmer, der ikke kun er hensigtserklæringer,
men også forholder sig til rumligheder.
Da denne opgaves ståsted er urban design, har
vi valgt at arbejde ud fra John Bales modificerede
kategorier, da disse tager højde for de rumlige
aspekter.
Dermed dækker foreningsidræt & Sport alle
former for organiserede og konkurrenceprægede
aktiviteter i eller uden for foreningsregi.
Foreningsidræt & Sport forgår derfor i rum der
ligger op til måling af ens præstationer. Disse rum
er ofte letgenkendelige, så de nemt kan efterlignes.
Det er ofte i kombinationer af materialevalget,
skiltningen, optegningerne eller farvekoderne, at
rummene defineres og genkendes.
Leg & Spil dækker over selvorganiserede eller
uorganiserede former for bevægelse, der indeholder
sjove, sanselige elementer, men som ofte også har

en snert af konkurrence i sig. Rum, der lægger op til
denne form for bevægelse, er alle nogle der sætter
fantastien igang og indeholder ting, man får lyst til
at røre ved, stille sig på, klatre op ad, etc. De rum,
der pirrer sanserne er oplagte steder til denne form
for udfoldelse, men almindelige hverdagsrum kan
også bruges. Så længe der er plads til en alternativ
udfoldelse vil denne form for bevægelse eksistere
de fleste steder.
Rekreation & Hverdagsmotion er ligeledes
selvorganiserede eller uorganiserede former for
bevægelse, men uden konkurrenceelementet.
Det vil sige, at der her er fokus på velvære
og kropsbevidsthed. Rum til disse former for
bevægelse skal være af god kvalitet, hvad enten
det handler om etablerede urbane rum, med lækre
materialer eller naturskønne steder med flotte
udsigter. Især for denne kategori er belysning
vigtig på de etablerede steder, så rummene føles
trygge at bruge.
På trods af at de selvorganiserede former for
bevægelse i dag vinder mere og mere indpas,
er den organiserede idræt stadig et essentielt
aspekt af det danske samfund og har derfor stor
betydning for de mange udøvere der praktiserer
idræt af den type.
Motion og bevægelse har gennemgået en stor
omvæltning, fra de første idrætsforbund blev
etableret til i dag. I fremtiden vil fysisk udfoldelse

blive udfordret endnu mere samt suppleret med
nye former for bevægelse [Larsen 2003]. De
organisationsmønstre vi ser i dag vil også ændre sig,
og nye former for bevægelsesmønstre, som vi endnu
ikke kender til, vil dukke op i gadebilledet. Derfor
skal fremtidige anlæg give rum for fremtidige behov
og ønsker i udviklingen af nye bymiljøer. [Melgaard
& Wikke 2007]
Det er vigtig at have for øje, at alle former for motion
og bevægelse skal indtænkes, da motionsformerne i
kombination får flere mennesker til at bevæge sig.
Man skal derved ikke være bange for at lægge
sportshallerne øde ved at lave udendørs faciliteter
til de samme boldspil. Da de fleste mennesker
benytter sig af flere forskellige former for motion
og bevægelse, er det kun godt, at der er forskellige
tilbud at vælge imellem. [Larsen 2003]

Idrætshaller
Stadion

Løbebaner

F or e n i ng s i dræ t
& s p or t
50 m bassin
Faste afmærkninger

Legepladser
Fleksible rum
Interesante overflader

leg & spil
Skulturelle enheder
Mindre rum
Skrå/konkave flader

Designparametre
beplanted/naturskønt

> LIGEVÆGT
Skabe ligevægt mellem de tre
bevægelses-former: 1) Foreningsidræt
& Sport, 2) Leg & Spil, 3) Rekreation &
Hverdagsmotion.

Lækre materialer
God belysning

Rek r ea t ion &
hve r dagsmo t ion
Let overskuelige
Luxuriøse elemeter
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brugergrupper
> hvordan de forskellige faser i livet påvirker vores valg af fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er gavnligt for sundheden i alle aldersklasser. Men det er særligt vigtigt
for børns og unges udvikling, samt for ældre menneskers velbefindende, da en aktiv
tilværelse kan gøre en stor forskel mens man aldres.
[Edwards 2008]

> PÅ V E J M O D N Y E T I D E R
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Traditionelt er det de unge, der til alle tider har
dyrket mest motion og ifølge statistikkerne er det
stadig sådan. Derfor er det tankevækkende at det
er den eneste aldersgruppe, der bruger mindre
tid på idræt i dag end for blot 10 år siden. [Larsen
2003] Der bliver generelt større forskel på de børn
og unge, der bruger meget tid på fysisk aktivitet og
dem, der slet ikke er aktive. Andelen af børn med
dårlig kondition er steget siden 1980’erne, så hver
fjerde barn mellem 9 og 15 år i dag er i dårlig fysisk
form. Det virker foruroligende, hvis tendensen
fortsætter, specielt eftersom flere og flere børn
bliver overvægtige. [Johansen 2009]
Dette er en af årsagerne til, at der skrives og tales
meget i disse år om fysisk aktivitet som modsvar
på en stadigt stigende fedmeepidemi, hvor hver
tiende dansker over 15 år i dag er overvægtig.
Fedme er godt på vej til at blive et af de væsentligste
sundhedsproblemer. I Danmark er andelen af
svært overvægtige fordoblet fra 1987 (5,5 %) til
2005 (11,4 %). [si-folkesundhed.dk a]
Jens Aagaard skriver i sin artikel ”vi taber os ikke
af motion”, at let til svær overvægt er en tendens,
der vil fortsætte, da motion flere gange om ugen
paradoksalt nok betyder at vi rører os mindre

i dagligdagen. Morten Zacho, ekstern lektor i
idrætsfysiologi udtaler:
”Flere fedmeforskere peger også på, at den mest
virkningsfulde motion, hvis man vil tabe sig, er
bevægelse spredt ud over hele dagen i stedet for
en time med fuld knald på i fitnesscenteret et par
gange om ugen.” [Aagaard 2009:14]

”Bevægelse i byens rum er tidens trend,
og samtidig er det vejen frem, hvis man
skal bekæmpe den fedmeepidemi, som
truer danskernes sundhed.”
[Hall 2009:32]

Videre udtaler han i en anden artikel:
”Bevægelse i byens rum er tidens trend, og samtidig
er det vejen frem, hvis man skal bekæmpe den
fedmeepidemi, som truer danskernes sundhed.”
[Hall 2009:32]

> M O T I O N og A L D E R S G R U P P E R

Anderledes positivt er det, når man kigger
på de ældste aldersgrupper. Her er antallet af
motionsudøvere steget kraftigt. Når man kigger
tilbage på 1964 var gennemsnitsalderen lidt under
31 for de idrætsaktive, mens den var steget til lidt
over 47 år i 2002. [Larsen 2003] Generelt har de
forskellige aldersgrupper nærmet sig hinanden
hen over årene, når det handler om, hvor meget
motion der bliver deltaget i: Den gradvise
minimering af aldersprofilen hænger sammen
med det forhold, at stadigt flere fortsætter med at
dyrke sport eller motion når de bliver midaldrende
og ældre, hvor det tidligere var almindeligt at falde
fra i ungdomsårene. Frafaldet i ungdomsårene
eller som voksen har især været tilfældet blandt
kvinder, mens mænd i højere grad har fastholdt
deres hidtidige deltagelsesniveau, efterhånden
som de er blevet ældre. ([Larsen 2003]
Kun de allerældste skiller sig stadig lidt ud og
ligger noget lavere end resten af befolkningen,
men det skal siges, at det er en langt større andel
af gruppen 70+, der er aktive i dag end der var i
1964. [Larsen 2003]
Statistisk set er de 60-69årige stort set lige så aktive
som de helt unge.
Når det handler om, hvilke slags idrætter der
bliver deltaget i, er der en væsentlig forskel

aldersgrupperne imellem. De unge foretrækker
stadig foreningslivet, selvom der er flere og flere
der bruger mere tid på andre former for fysisk
udfoldelse. Denne gruppe foretrækker typisk
sportsgrene som svømning, fodbold, gymnastik
og håndbold. Kun 5 % af dem der dyrker idræt i
foreningsregi er i gruppen 60-69 år, da de i høj
grad foretrækker, det som Knud Larsen kalder
uorganiseret idræt (s 23). De ældre står for 77
% af udøverne af denne motionsform. Blandt
dem over 70 år er der ligeledes flere, der dyrker
hverdagsmotion og uorganiseret idræt end blandt
de helt unge. For de to ældste grupper er det i høj
grad cykling, skydning, gymnastik og folkedans
samt gåture, der trækker folk op af stolene.
Af alle aldersgrupper er det de 30-39årige der
bruger kortest tid på idræt om ugen, men mange
30-49årige, har mindre fritid til rådighed pga.
længere arbejdstid, husholdning og børn. Det
vil sige, at denne gruppe, og især kvinderne, ikke
er motionsaktive i de anbefalede 4 timer om
ugen. [Larsen 2003] Når man kigger på, hvad de
idrætsaktive i denne gruppe foretrækker at lave, er
der en udpræget forskel i, hvilke former for motion
mænd og kvinder dyrker.
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G r a f ove r andelen a f a f de f o r skellige alde r sg r uppe r de r d y r ke r spo r t og mo t ion

brugergrupper
> kvinder, mænd og motion

> IDRÆT OG KØN

I 1960’erne spillede mænd bold og kvinder dyrkede
gymnastik. Sådan er det stadig i dag på trods af, at
der i dag er langt flere udøvere samt flere afarter af
de traditionelle idrætsgrene [Munk 2007].
For kvinder hænger motion og idræt tæt sammen med
at føle sig tryg og afslappet, mens dette i mindre grad
spiller ind på mændenes valg af idræt. Overordnet
dyrker mænd de traditionelle konkurrenceprægede
idrætter, der ligger sig under kategorien ”
Foreningsidræt & sport”, mens kvinder søger mere
kropsfokuserede alternativer, som relaterer sig til
kategorien ” Rekreation & Hverdagsmotion” (s. 24),
hvor tempoet er sat ned. Disse præferencer afspejler
i høj grad mænd og kvinders forskellige motivationer
for at dyrke motion: kvinder dyrker idræt for at få
et bedre udseende og for at tabe sig i vægt, mens
mænd gør det for at konkurrere med andre og blive
bedre til den pågældende aktivitet. [Munk 2007]
Af indendørs idrætsaktiviteter tiltrækker idræt
i foreningsregi mere end dobbelt så mange
mænd som kvinder, da denne form for motion er
konkurrence- og præstationsorienteret. Kvinderne
foretrækker
dermed
bevægelsestilbud
på
aftenskoler samt fitnesscentrenes motionstilbud
med motionsmaskiner og aerobics. [Munk 2007]
Af udendørs faciliteter er langt de fleste mænd
aktive på anlagte baner, mens kvinder primært
benytter sig af veje og stier. 9 ud af 10 idrætsaktive
kvinder og mænd dyrker idræt udendørs, hvorfor
vi finder det relevant at bearbejde byrummet og
planlægge for idræt i byen. [Munk 2007]
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Som tidligere nævnt er det særligt kvinderne, der
halter bagud, når det kommer til at få dyrket den
anbefalede mængde motion om ugen. Derfor er
det vigtigt at sætte fokus på denne brugergruppes
behov. Først og fremmest handler den manglende
på motion om mangel på tid og overskud. Men
en lige så vigtig og ofte overset faktor er, at der
ofte for kvinder knytter sig en række barrierer til

at være idrætsaktive. Disse barriere knytter sig
især til rumene for motion. Kvinderne angiver:
sikkerhed, klarhed, social interaktion, komfort og
identitet som nøgleord for at de har lyst til at være
idrætsaktive. [Munk 2007]
Behovet for social interaktion hænger i høj grad
sammen med det at føle sig sikker, da da interaktion
gør os bevidste om at vi ikke er alene [Munk 2007].
Specielt for kvinder er det sociale element en
mindst lige så vigtig del af at dyrke motion, som at
få en bedre kondi (jf. mænd og kvinders motions
præferencer). Og faktisk er der tre gange så mange
kvinder som mænd, der ser det som en barriere
at være idrætsaktiv udendørs, hvis området virker
mennesketomt.
Sikkerhed hænger i høj grad sammen med frygten
for at blive overfaldet. Det er derfor ikke ligegyldigt,
om løbestien placeres et mørkt, et øde sted eller i
et belyst bolignært område.
Komfort handler om privathed og ordentlige
faciliteter. Eksempelvis opfatter syv gange så
mange kvinder som mænd det som en barriere
at dyrke idræt, hvis der er for mange ”tilskuere”,
når man er aktiv. Det vil sige, at det kan være
problematisk hvis løberuten går forbi en café
med udendørs servering, da kvinderne vil føle sig
udstillede.
Klarhed handler om overskueligheden af og
forståelsen af et sted, når man kommer hen til et
nyt sted: Er det åbenlyst, hvor man skal opholde
sig, mens man venter på de andre, er det nemt at
orientere sig, etc. Hvis rummet ikke opfylder disse
krav til overskuelighed, føler kvinder sig sjældent
rolige og afslappede, hvilket også hæmmer lysten
til at dyrke motion.
Derfor vil vi med opgaven bl.a. forsøge at tage
højde for disse faktorer for at opfylde førnævnte
målsætning om lige adgang og muligheder for
motion (jf. The Healthy Cities Project, s. 14).

alde r

roligt
æld r e

rekreation
underholdende
hyggeligt
grænsesøgende

tryghed
sundhed

voksne

resultatorienteret
forfængelighed

individuelle
præstationer

selvforkælelse
dynamisk

komfort
fordybelse

konkurrencepræget

børn

sjovt

intensivt
legende
vælvæ r e
og so c ial t
samvæ r

INTERESSER
MASKULINE
mest foreningsidræt

FEMININE
mest selvorganiseret idræt/
hverdags motion
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> K O N K L U S I O N og M O T I O N S TY P E R

Det er således vigtigt, når man arbejder med
idrætsrum at indtænke fleksibilitet og flere
anvendelsesmuligheder, da der er mange forskellige
brugergrupper, der skal tilgodeses.
Når vi grupperer unge, ældre, mænd og kvinder i
hver deres kategorier, er det et udtryk for, at der
er foskellige generelle præfferencer at spore i de
forskellige aldersgrupper og køn. Det skal dog ikke
forstås så firkantet, da det f.eks ikke er alle ældre
der passer til profilen i 60+ brugergruppen. Derfor
har vi benævnt 3 nye bevægelses grupper, som vi
videre vil gøre brug af.
De tre sportskategorier, Foreningsidræt & Sport,
Leg & Spil, Rekreation & Hverdagsmotion, applere
på forskellig vis til de nye brugergrupper, som er
behandlet i dette afsnit.
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Rum for Foreningsidræt & Sport appelere
hovedsageligt til mænd og børn, da de stemmer
overens med deres motivation til at bevæge sig,
hvorfor denne bevægelses gruppe fremover vil
blive benævnt “Konkurrence Mennesker”.
Rum der lægger op til Leg & Spil appelere
ligeledes til mænd og børn, men også til ældre,
da der er mange ældre mænd, der stadig synes,
at konkurrence elementet er sjovt, men gør det
for underholdningsværdien frem for resultaterne.
Kategorien er domineret af den kreative tilgang til
at bevæge sig, hvorfor disse personer er navngivet
“De Nysgerrige”.
Rum, der lægger op til Rekreation & Hverdagsmotion
appelerer til kvinder og ældre, da programmerne
relaterer til deres motivation til at bevæge sig. Både
rekreativitet og hverdagsmotion er kategorier, der

dækker bevidsthed omkring ens egen krop, hvad
enten det gælder fordybelse, opstramning eller
forbedring af ens fysiske sundhed, hvorfor denne
bruger gruppe fremover bliver benævnt “De
Kropsbevidste”.
De tre motionsgrupper er evigt skiftende forstået
på den måde, at man sagtens kan være en del af
konkurrence menneskene den ene dag og en del
af den kropsbevidste motionsgruppe en anden
dag. Det vil sige, at måden vi bruger køns- og
aldersreferencerne på, er et forsøg på at tilnærme
os nogle overordnede interessefelter. Dermed er
det ikke sagt, at f.eks. alle kvinder partout skal bruge
faciliteterne til de kropsbevidste aktiviteter. Der kan
lige så vel være kvinder i de to andre kategorier,
hvor aktiviteterne er mere konkurrenceprægede. I
disse tilfælde er det ikke hendes valg af aktivitet,
der afspejler statestikkerne, men derimod
motivationen, som stadigvæk kan være at holde
sin krop igang, fordi det er sundt eller for at se godt
ud.
Det er som udgangspunkt vigtigt at få indarbejdet
alles interesser. Det er ofte kvindernes behov,
der bliver overset, når det handler om motion og
bevægelse. Dette er i særlig grad tilfældet, når man
kommer ud på landet; Her er det foreningslivet, der
bliver prioriteret, og kvantitet er ofte foretrukket
frem for kvalitet. [Davidsen 2003]
Derfor er det af særlig vigtighed, at der bliver
fokuseret på at opgradere rummene, som bliver
brugt til rekreativitet og hverdagsmotion for at få
fat på den kropsbevidste brugergruppe.

Derudover er det relevant at tilgodese de helt
unge for at motivere dem til at bevæge sig mere i
dagligdagen. Børnene er specielt vigtige, da gode
motionsvaner på sigt kan fastholde pigers fysiske
aktivitet, når de bliver voksne kvinder, og forebygge
flere af de livsstilssygdomme, der udspringer af
inaktiv adfærd. [Johansen 2009]
Når man kigger på aktiviteter i byens centrale rum,
er der forsvindende lidt fokus på børn og unge og
dermed den Nysgerrige bevægelses gruppe (når
man ser bort fra standardiserede legepladser).
[Gehl 1991, Dietrich 1999]
Aalborg Kommune har for nyligt taget
initiativ til oprettelse af 3 IdrætsDUS’er (en
skolefritidsordningen i Aalborg Kommune kaldes
for en DUS, som står får ”Det Udvidet Samarbejde”).
De er certificeret af dansk Idrætsforbund og har
motionen i højsædet for at stimulere børn og
unge til bevægelse både i DUS’en og i deres fritid i
idrætsforeningerne. [Aalborg Kommune, TV2nord]
Ifølge Knut Dietrich er dette dog ikke nok. Han
pointerer at også byrummene skal inkluderes
i planlægningen, som potentielle scener for
aktivitet. [Dietrich 1999]
Derfor er det opgavens overordnede mål at
skabe bedre rum for de Kropsbevidtste og de
Nysgerrige.
Da de folk der hører under kategorien Konkurrence
Menneskerne ikke er lige så påvirkede af udseende,
belysning, beliggenhed etc. vil de bruge rummene
under alle omstændigheder, så længe deres
præstationer kan måles. Derfor taber man ikke denne
bevægelses gruppe ved at fokusere på de behov,
der ofte bliver overset hos de to andre grupper.

D en
k r opsbevids t e

D en
n y sge r r ige

konku r r en c e menneske t
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Byrumsidrættens
> bevægelse i byens rum

”(…) mange af de idrætter, der dyrkes i gaderne, er livsstilsaktiviteter, som genfortolker
sporten. (…) Byen er blevet et alternativt udfoldelsesrum, en ny ’arena’ for bevægelse,
hvor det tilfældigt forbipasserende publikum spiller en stor rolle.”
[Kural 1999a:10]

> B YR U M S I D R Æ TT E N S R O L L E

Bevægelse i byens offentlige rum handler om
mere end at få en sundere livsstil. At få idrætten
ud i byens offentlige rum handler i lige så høj grad
om at skabe mere interessante, bymiljøer ved at
generere forskellige oplevelser. Og her kommer
arkitektur og design ind i billedet.
Byrumsidræt skaber liv og mangfoldighed: Som
mennesker sætter vi underholdningsmæssigt
størst pris på, er at kigge på andre mennesker. Der
hvor der i forvejen sker noget, vil flere gerne være.
[Riesto 2004, Gehl 2009]
Byrumsidræt
bliver
derved
en
social
sammenhængskraft, og dermed en vigtig social
aktivitet. herved bliver byens rum territorier for
uforpligtende aktiviteter mellem borgere uanset
alder, evner og social baggrund.
[Kural 1999a]
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Selve rummene for fysisk udfoldelse kalder René
Kural for kropskulturens rum og beskriver dem
således: ”Der er tre forhold som direkte formulerer
kropskulturens rum. Først og fremmest aktiviteten,
men også publikum og sted. Også andre mere
overordnede faktorer øver indflydelse på rummet
som f.eks. traditionen, lovgivningen, idrættens og
kulturens organisation, de offentlige og private
investorer, medierne, osv. Men fordi de nye
alternative aktiviteter ofte holder sig fri af disse
organisationer, og alligevel fungerer i komplekse
relationer, bliver det i kombinationerne af de
direkte bestanddele – aktiviteterne, publikum og
sted – at oplevelserne bliver til, og den aktuelle
aktivitet kan finde sin helt basale og unikke form.”
[Kural 1999a:9]
Nutidens måde at bruge idræt på har derfor
medført, at der er sket et skred i interesserne,
og at idrætten i dag ikke længere har behov for

eksklusive rum for sport, men i stedet kan udøves i
de offentlige rum [Astrup 2006, Kural 1999b].
Leif Thomsen giver i sin artikel ”Storbyens
og Idrættens rytmer”, idrættens iscenesatte
massebegivenheder æren for at genskabe
det
offentlige
rum,
efter
modernismens
funktionsinddelte byplaner havde
ødelagt de
fleste. [Thomsen 1999]
Herved pointerer han ligeledes, hvor vigtig idræt
er som social faktor i byens offentlige rum.

> BEVÆGELSESLANDSKABER

For de subkulturer, der bruger byens rum til
alternative former for bevægelse, er bygninger,
parker, pladser, trapper og gader nødvendige.
[Kural 1999b]. Men brug af byens rum handler
også om brugerne og de uformelt arrangerede
motionsrelaterede arrangementer, der i høj grad er
med til at præge det moderne bevægelseslandskab.
Her er der, bl.a. tale om mindre happenings, etniske
mindretal, der mødes til fest med musik og dans og
unge, der skaber nye bevægelseskanaler gennem
byen og dermed omdefinerer de eksisterende
strukturer (f.eks. facade klatring, skateboarding,
graffiti, parkour, ect.). [Thomsen 1999]
Det hele handler i denne sammenhæng om
fleksibilitet, som en vigtig faktor for at skabe liv, og
dermed anderledes bevægelseslinjer i byens rum:
”(…) flytbare installationer kan tilføre både byen,
byrummet og landskabet et nyt men forbigående
indhold og derved bidrage med aktivitetsrum i
selv tyndt befolkede områder.” [Kural 1999a:143]
Den mere formaliserede idræt indgår i lige så
høj grad i det samlede bevægelseslandskab som

de selvorganiserede og subkulturelle måder at
bevæge sig gennem byen på. I modsætning til
de spontant opstående begivenheder er der
her tale om organiseret idræt, der tilfører nyt
liv til eksisterende arrangementer eller gamle
industribygninger, der bliver forvandlet til kulturog idrætshuse (som f.eks Nordkraft).
Når man ser på de forskellige måder at bruge byen
på som en samlet helhed, vil det sige, at byens
rum, arkitektur, bevægelsesmønstre og sociale
relationer smelter sammen og danner en samlet
livsverden af ’kroppe i bevægelse’.
Derfor er der ikke nogen måde at bevæge sig i
byen på, som er mere rigtig end andre, hvad enten
det er organiseret, selvorganiseret eller spontant
opstående. Det vigtige er, at der er plads til dem
alle sammen. [Eickberg 1999]

Det handler derfor om at udvikle
faciliteter, der er attraktive for udøverne
men som gerne må anvendes i andre
sammenhænge.
[Melgaard og Wikke 2007]

Vi ønsker med vores projekt at desigen byrum på en
åben og fleksibel måde, så det i højere grad bliver
muligt at bruge dem på forskellig vis. Vi ønsker
at implementere fleksibilitet, midlertidighed og
multiprogarmmering, så byrummene kommer
til at udfordre brugerne til at bevæge sig. Rent
designmæssigt ønsker vi at invitere folk ind ved at
gøre byrummene spændende og lidt skæve.

Designparametre
> FLEKSIBILITET
+

Fleksibilitet, midlertidighed og
tilpasningsdygtige rum der appelere til
forskellige brugere, på forskellige tidspunkter.

> EKSISTERENDE INTERESSER
Byg videre på eksisterende interesser for
fysisk aktivitet.

> DESIGN FOR BEVÆGELSE OG
OPHOLD

For at få folk til at benytte sig af det offentlige
rum, er det nødvendigt at gøre det attraktivt
for folk at færdes der. for at opnå dette skal der
skabes gode muligheder for spontant opstående
aktivitet, såvel som det er vigtigt at sørge for gode
opholdsmuligheder i byens rum.
Aktivitet handler i høj grad om identitet og om, at
man skal være i samklang med anlægget for at
forstå det og føle sig godt tilpas (jf. Brugergrupper
og Livsstil, s. 30) Derfor er vi i projektet bevidste
omkring udformningen og hvilke særlige signaler
og værdier anlægget sender. Er faciliteten grå og
intetsigende kan det være svært at forholde sig til
den. [Munk 2007]
For at få folk til at røre sig mere og bruge de
faciliteter, der er stillet til rådighed, må man sørge
for at aktiviteterne tager udgangspunkt i de
idrætsgrene, der allerede er interesse for hos de
lokale beboere og bygge videre på dem.
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Byrumsidrættens
> bevægelse i byens rum

En god by kan med andre ord kendes på, at folk har
lyst til at gøre ophold og mulighed for at gøre det.
Med det sagt, er det også vigtigt at tænke på, at
byrummet skal være velfungerende på alle årstider.
Danmark har en udpræget to-sæson kultur. En lys,
grøn og hektisk sommer, hvor folk stimler sammen
på de attraktive udesteder, når vejret er til det
samt en lang, tung og grå vinter, hvor folk putter
sig inden døre og venter på, at det igen bliver forår.
[Gehl 1991]
Byrummene varierer stærkt med årstiderne i
forhold til farver, sol og vind.
Sæsonen for udendørs ophold løber fra april til
september, men også på gode dage i marts og
oktober. [Gehl 1991]
For at få det bedste ud af hver sæson, bør man derfor
indtænke en mere attraktiv brug af byrummene i
vinterperioden. Diagrammet på næste side er et
eksempel på, hvilke aktiviteter, vi ser muligheder
for i henholdsvis sommer- og vinterperioden.

Det handler om at skabe en følelse af ejerskab og
nærhed. Hvis ikke folk kan relatere til omgivelserne
og dermed gøre det til deres eget, vil det stå ubrugt
hen.
Derfor skal man udvikle faciliteter, der er attraktive
for udøverne, men som gerne må kunne anvendes
i andre sammenhænge. [Melgaard og Wikke 2007]
Det er vigtigt at have for øje, at modtageren skal
have rumlige udfordringer og oplevelser, og det
er derfor essentielt at tilføje en merværdi i forhold
til, hvad brugergrupperne umiddelbart selv ville
foreslå.
Når det kommer til opholdsmuligheder, handler
det om at sørge for gode siddepladser:
”Et alsidigt udbud af siddemuligheder er væsentligt
for bymiljø kvaliteten. Det bør være muligt for alle
aldersgrupper at kunne gøre ophold for at glæde
sig over vejret, stedet og livet i byen. Tilbud om
at hvile sig og gøre pauser er væsentligt.” [Gehl
1991:20]
Det er vigtigt at have for øje, at modtageren skal
have rumlige udfordringer og oplevelser, og det er
derfor essentielt at tilføje en merværdi i forhold,
til hvad brugergrupperne umiddelbart selv ville
foreslå.

b y en f o r
bilen

b y en f o r
r ek r ea t ion

b y en f o r
bevægelse og ak t ivi t e t
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Designparametre

> OPSUMMERING OG
DESIGNGUIDELINES

> ÅRET RUNDT

Aktivitet og bevægelse hele året, hvorfor det
især er vigtigt at indtænke brug om vinteren.

> Va r ie r e t in t ensi t e t

Skab rum med forskellige grader af intensitet,
med pauser mellem aktiviteterne.

> BRUGERGRUPPER

Inkludér alle byens borgere, med respekt
for de enkelte brugere og brugergruppers
behov.

Først og fremmest skal designet i vores projekt
være rummeligt, da det i denne sammenhæng
er byrumsidrætten der er væsentlig at have for
øje. Essensen er derfor at skabe nye rumligheder i
byen, der skal give folk lyst til at bevæge sig mere:
Lyst til at bruge byrummene aktivt vet at gå, cykle,
løbe, kravle eller hoppe rundt i byen.
For at få et velfungerende design, vil vi søge at
gøre at programmerne funktionelle i forhold til
brugerne.
Derudover vil vores projekt være bolignært, så
programmerne bliver lette at gå til, og man derved
får vagt interessen hos så mange som muligt. Dette
vil også øge bylivet, da man ved at få folk mere ud
på gaden i deres nærområde, får skabt mere byliv.
Designet skal kreeres med henblik på at åbne
byrummene op og integrere flere forskellige
brugergrupper. Ud over at skabe interessante
oplevelser, er det også vigtigt at få skabt en social
vision, da tryghed er en yderst vigtig faktor at have
med, når man designer og planlægger uderum til
fysisk aktivitet.

BadeBade
LiggeLigge
i græsset
i græsset
Gå aftenture
Gå aftenture
SkateSkate
LangeLange
cykelture
cykelture
Lege Lege
ude på
ude
vejen
på vejen
Udendørs
Udendørs
sportsstævner
sportsstævner
Skovture
Skovture
Offentlige
Offentlige
idrætidræt
events
events
Vej- og
Vejbyfester
og byfester

KælkeKælke
Langrendrsuter
Langrendrsuter
Glidebaner
Glidebaner
Drageflyvning
Drageflyvning
Siddepladser
Siddepladser
m. varme
m. varme
Interaktiv
Interaktiv
lyskunst
lyskunst
SkøjteSkøjte
Sneskulpturs
Sneskulpturs
konkurrencer
konkurrencer

Desuden skal design skabe oplevelse og
stemning, ved at tale til forskellige brugergrupper
og sanseligheder, ved bl.a gennem forskellige
rumligheder.
Byers struktur bliver derved sammensat af nye
rum og elementer, der hver især indeholder
individuelle stofligheder og egenskaber, som gør
det afvekslende at færdes i byen.
Således er det vigtigt at arbejde med motion og
bevægelse i et bredt perspektiv, så man ikke kun
fokuserer på én bevægelses gruppe og derved
mister mangfoldigheden og de interessante
oplevelser. At flere gruppers behov tilgodeses,
vil ydermere øge den generelle fysiske aktivitet i
befolkningens dagligdag.

Lysløjper
Lysløjper
i byeni byen
Vinterboder
Vinterboder
(med(med
suppe
suppe
og Glögg)
og Glögg)

Videre vil vi eksemplificere hvordan man kan
undersøge en given case, for at finde frem til
hvilke kvaliteter der skal forstærkes og hvilke, der
skal tilføjes for at fremme fremme motion, lege og
bevægelse.
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> Svenstrup byrumsanalyser

Vi har valgt at arbejde med en parcelhusby, fordi det er her hverdagslivet, og især
firtidslivet, leves for de fleste danskere.
Vi finder det interessant at undersøge mulighederne for at styrke folkesundheden,
bevægelse og velvære i de områder, hvor hverdagslivet udspiller sig.
Svenstrup er en parcelhusby med et typisk udvalg af bolig- og byrumstyper, service
faciliteter, detailhandel, skoler og institutioner.
I det følgende afsnit præsenteres projektets registreringer og analyser af Svenstrup.
Den befolkningsmæssige og den byrums- og landskabsmæssige karakter kortlægges,
og betingelser og potentialer trækkes frem.
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>Beliggenhed
JAMMERBUGT KOMMUNE

NIBE

FARSTRUP
KØLBY

VALSTED
SEBBERSUND
BISLEV

DK
VESTHIMMERLAND KOMMUNE

AALBORG
SVENSTRUP

ÅRHUS

ESBJERG

KØBENHAVN
ODENSE
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TYLSTRUP

BRØNDERSLEV KOMMUNE

SULSTED
GRINDSTED
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VESTBJERG
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VODSKOV
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HOU
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SØNDERHOLM

4 km
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NØRRE KONGERSLEV
KONGERSLEV

REBILD KOMMUNE

> S t ø r r else og beliggenhed

2 km
2 0 min

7 min

4 km
4 0 min

1 5 min

Svenstrup er en mindre parcelhusby på 6.300
indbyggere, der ligger i et naturskønt område i
Nordjylland ca. 5 km syd for Aalborg (se Appendiks
B for demografisk fordeling).
Der er ca 3 km til City Syd (Aalborgs storcenter)
samt 2 km til den nærmeste mortorvejsafkørsel.
Inden for en radius af 2 km ligger Godthåb (1.700
indb.) og Dall Villaby (1.100 indb.). Inden for en
radius af 4 km ligger Frejlev (2.500 indb.), Aalborg
(101.000 inb.) og Ferslev (800 ind.).
[aalborgkommune.dk, irun.dk]
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> byens struktur og historiske udvikling
I dette afsnit vil Svenstrups historiske udvikling
kort gennemgås, hvorefter vi analysere hvilken af
indvirkning historien har på byen i dag.
I diagrammet ses Svenstrups historiske udvikling:
Navnet Svenstrup antyder, at byen stammer tilbage
fra vikingetiden eller den tidlige middelalder
(Svenstrup kommer af Svens Torp, som betyder Svens
Mark) [Byfornyelsesprogram s.5].
Indtil omkring 1870 var byen en udpræget
bondelandsby. Langs Guldbækken ses stadig
rester af landsbyhusene den dag i dag.
I 1869 åbnede jernbanen og Svenstrup blev en
Stationsby. Ny bebyggelse skød op i nærhed til
stationen, inspireret af købstadens villabebyggelse;
typisk placeret ud til gaden i 1½ - 2½ etager.
Centrum udvikledes omkring Godthåbsvej og
Gl. Viborgvej med Svenstrup Skole, bager, slagter
og andre butikker. I tilknytning til Stationsbyen
blomstrede parcelhuskvarterene op. Husene var
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typisk placeret i en struktur med gennemgående
gader, der alle har fortove.
Under højkonjunkturen og velstandsstigningen i
1960’erne voksede efterspørgslen på eget hus og
have og udstykningen til nye parcelhuskvarterer
inddrager store dele af landskabet. Til forskel fra de
tidligere parcelhuskvarterer placeres disse boliger
på blinde boligveje som små enklaver i byen. Hver
enkelt lille enhed er bundet sammen af store,
fælles, grønne arealer og et internt stinet. Det er
også i denne periode, at typehuset vinder indpas;
et 1-plans opmuret hus med trægavl og eternittag.
Enfamiliehusene i Svenstrup var blandet med
tæt-lav rækkehusbebyggelse for at imødekomme
1970’ernes krav om kollektivt ansvar, fællesskab og
harmoni.
Da togdriften stoppede i 1970’erne, lægger
kommunen op til et nyt centerområde i vest [lokalplan
6-1-101]. I 1980’erne begyndte planerne at tage
form, og den kommunale hovedstruktur fra 1986

M iddelalde r en

1870 >

1930 >

1970 >

Landsbyen

Stationsbyen

Parcelhuskvarteret

Blandet
parcelhuskvarter

udnævner Svenstrup-Godthåb til Kommunecenter.
[Hovgesen 2005, s.230-231].
Op gennem 1980’erne bliver boligudbuddet mere
varieret i Svenstrup, idet de nye almennyttige
boligforeninger danner nye kvarterer i byen.
Boligerne i op til 2 etager har små for- og baghaver
og er struktureret i mindre rækkehusklynger
med fælles parkering, fælleshus og større grønne
friarealer.
Det er især den syd-vestlige del af Svenstrup der
bliver udbygget i denne periode, hvilket medfører,
at den nordlige del og den sydlige del af Svenstrup
er meget forskellige i deres arealanvendelse.
Fra 1980 og frem til i dag har mange større
virksomheder etableret sig i store erhvervsparker
langs Hobrovejen. Her er den nære beliggenhed
til Aalborg og ikke mindst motorvejen af stor
betydning. Erhvervsparken udvides stadig den
dag i dag.
Nyligt er arealer i udkanten af byen udstykket til

skovparceller og ny villabebyggelse med udsigt
over landskabet. Her er det den landskabelige
værdi sammen med den korte pendlingsafstand,
der gør det attraktivt at bosætte sig i Svenstrup.
I december 2003 indvies Svenstrup Station som
led i den nye Aalborg Nærbane [baner-omkringaalborg.dk], hvilket udvider stationsnærheden for
Nordjylland. Dermed bliver byens centrum trukket
mod den nye station.
På nuværende tidspunkt er der igangsat
områdefornyelse omkring de centrale dele af
Hobrovej, Godthåbvej og Svanemølleparken
[Byfornyelsesprogram]. Byens gamle centrum bliver
igen anset som byens midtpunkt, og de resterende
arealer ved 1970’ernes Centerområde “Højvangen”
er i de nyeste lokalplaner udlagt til boligområde
[lokalplan 6-1-101].

1975 >

1980 >

1985 >

2000 >

Nyt centerområde

Almennyttigt
boligbyggeri

Erhvervspark

Ny villabebyggelse
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> Byen i dag
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Ny villabebyggelse
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> c en t e r p r oblema t ik

På baggrund af Svenstrups historiske udvikling,
står byen i dag overfor to centrale udfordringer: En
problematik omhandlende hvilken del af byen der
er centrum, samt en problematik omkring hvordan
byen forholder sig til nærbane stationen.
Da der gennem tiden har været to forskellige
centre i Svenstrup, er konsekvensen, at byen
idag ikke har noget stærkt centrum. Den gamle
Højvang Hal, som ligger i det tidligere centrum,
er i dag udbygget til et større idrætsanlæg, som
stadig vokser. Et nyt tandlægehus samt et par
kommunale servicefunktioner er stadig at finde
i området sammen med institutioner for børn,
såvel som ældre. Byen hænger således stadig
fast i fortidens byplanlægning, hvilket giver en
usammenhængende dualitet. For en mindre
by som Svenstrup kan det diskuteres, hvorvidt
dette er til gavn for byen. Vi vil largumentere for,
at en centralisering omkring stationen vil være
hensigtsmæssig. Her er al handelsliv i forvejen
lokaliseret, og denne centralisering vil kunne styrke
byens liv og opbygge en identitet for byen med
eksponeringen ud til gennemfartsvejen, Hobrovej
samt til nærbanen.
Vi mener at området omkring stationen bør gøres
mere urbant for at styrke identiteten som byens

centrum. Det er her, mange udefrakommende
får deres første indtryk at byen, hvorfor det er et
særligt vigtigt område.
Handelsområdet på Godthåbvej bør udvides og
omdannes ved blandt andet at placere nogle
kulturelle programmer. Kulturminister Carina
Christensen belyser vigtigheden af, at kulturen
kommer ud og møder borgerne der, hvor de
er, [politiken.dk]. Dette vil gøre centeret mere
interessant, og trække flere folk til, så det også
bliver mere livligt.

Designparametre
> visuel b r anding

Et visuelt landmark til markering af byens
identitet.

> c en t r um

Identificerer og forstærker byens centrum
samt underbygger stationsnærheden, ved
fortætning.
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5

Almennyttigt

boligbyggeri

6

E r h v e rv s pa r k

7

Ny

v i ll a b e b y g g e l s e

> netværk til de omkringliggende byer

> indpendling og udpendling

På kortet vises Svenstrup samt de omkringliggende
byer, der er nævnt i indledningen. Ifølge den seneste
byrapport fra Aalborg Kommune viser tal over udpendling
og indpendling for Svenstrup at der er et tydeligt
bevægelsesmønster i kraft af byens geografiske placering.
[aalborgkommune.dk]
Der er bl.a. fire gange så mange der pendler fra nabobyen
Frejlev samt fra den tilstødende kommune, Rebild Kommune,
til Svestrup, end omvendt. Da tallene fra Rebild Kommune er
talt sammen til en fælles pulje vides det ikke, fra hvilke byer
disse indpendlere kommer. [aalborgkommune.dk]
5 gange så mange pendler fra Godthåb til Svenstrup
og dobbelt så mange fra Nørresundby, end der pendler
den modsatte vej. Derudover bruger folk fra Ellidshøj
Svenstrup som indpendlingssted, uden at det modsatte
er gældende.
Mens der fra Svenstrup pendler dobbelt så mange til
Aalborg end omvendt. Ligeledes kan det registreres, at der
er folk, der er bosat i Svenstrup som pendler til Århus i kraft
af den nære mororvejsforbindelse. [aalborgkommune.dk]
Som det fremgår indgår Svenstrup i et større netværk af
byer, imellem hvilke der sker en betydelig pendling.
Indpendlingen til Svenstrup styrker detailhandlen mv., og
giver et større publikum til anlæg og faciliteter for krop,
velvære og bevægelse.
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Designparametre
> REGIONALE FORBINDELSER

Koble op på regionale forbindelser for at styrke
kommunens netværk samt kontakten byerne imellem.
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Sky t t e for e n i ng e n

dra s t ru p s ko v

300 m

l e g e p l ad s

gokar t wor l d

l e g e p l ad s
gu l dbækk e n
ø s t e r å da l e n
Spejder

parkomr å d e

s v e n s t ru p s ko l e + du s
h ø j vang
fr i t i d s c e n t e r

badm i n t on + t e nn i s

i dræ t s c e n t e r H ø j vang

na t ur l e g e p l ad s
l e g e p l ad s e r

p e tan q u e

h ø j vang s ko l e
bo l dban e

spejder
spejder
mo t i on s
pav i l l i on e r

S v e n s t ru p gaard ha l
m i n i go l f

l e g e p l ad s e r

Fo r eningsid r æ t & spo r t

46

S k y t t e f o r eningen kimb r e r ne ; danma r ks
c ivil hunde f ø r e r - f o r ening ; spejde r : FDF, DDS,
KFUM; S vens t r up badmin t onklub ; id r æ t s c en t e r
h ø jvang : gymnastik, fodbold, håndbold, vollyball, beachvolly,
floorball, badminton, tennis, bordtennis, billard, petanque;
r ideklubben t vis t u r ; aalbo r g mo t o r klub :
motocross; H ø jvang f r i t ids c en t e r : ridning, skaterrampe, mm

R i d e k l ub

aa l borg
mo t ork l ub

leg & spil
legepladse r goka r t wo r ld ; svens t r up skole :
B M X bane, boldbane, legeplads; ; h ø jvangskolen :
naturlegeplads, boldbane; svens t r upgaa r d : minigolf, hal;
P L E J E H J E M me t S K ippe r c lemen t : petanque

r ek r ea t ion og hve r dagsmo t ion
pa r kanlæg ; mo t ionspavillone r ; boldbane r ;
V illaveje : hundeluftning, cykle, gå, leg; na t u r om r åde r

f l ø da l s ko v

1:15.000

S v e n s t ru p t e nn i s

> faciliteter

spejder

i dræ t c e n t e r h ø j vang

bo l dban e r l ang s o l d s t i e n

Ud fra vores teoriafsnit har vi belyst vigtigheden af at have et særligt
stort fokus på kvinder, når det handler om motion , velvære og bevægelse.
Derfor vil vi undersøge om de krops bevidstes behov for faciliteter er
tilstede i byen.

> A f s t ande t il f o r skellige ak t ivi t e t e r

Hvis man tager udgangspunkt i listen over de 3 forskellige bevægelses
kategorier, er der flest tilbud af foreningsidræt i Svenstrup.

S v e n s t ru p du s , bm x

l e g e p l ad s

Cirklerne på kortet angiver en radius på 300 m fra den givne aktivitet.
Ny forskning viser, at hvis der er længere end 300 m fra borgernes
hjem til de aktiverende tilbud, falder deres motivation drastisk.
[BYPLAN NYT]
Overordnet ser det ud til, at store dele af Svenstrup er dækket
ind, i forhold til muligheder for fysisk udfoldelse. Der er desuden
mange forskellige aktiiviteter at vælge imellem. Særligt inden for
Foreningsidræt & Sport, samt Leg & Spil. Det vil sige, at der er mange
tilbud, der henvendre sig mænd og børns primære interesser. Det
er derfor ikke mængden af eksisterende faciliteter inden for disse to
kategorier, vi ser som et problem.
De kropsbevidstes behov ser generelt ud til at være underprioriteret,
eller overset, da der kun er få spredte aktiviteter, der henvender sig til
denne målgruppe. Derfor bør deres behov imødekommes, da det er
vigtigt at der er forskellige typer af tilbud om fysisk udfoldelse, hvis
man ønsker at flere skal have mulighed for at være fysisk aktive.

mo t i on s pav i l l i on e r

Designparametre
300 m

dra s t ru p s ko v

parkomr å d e

> B O L I G N Æ RT

Tilslutning til en aktiverende rute, eller et aktiverende
byrum, skal maksimum ligge 300 m fra boligen.

> NETVÆRK

Skabe et sammenhørende netværk af aktiviteter, der bla.
forbinder eksisterende tilbud.
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S igna t u r f o r kla r ing
Fordelingsvej
Trafikvej i byområde
Lokalvej i byområde
Regional sti
Lokal sti
[vejsektoren.dk]

1:15.000

> Bløde & hårde trafikanter

Formålet med dette afsnit er, at kortlægge byens infrastrukturelle
kvalitet i forhold til de bløde trafikanter, det vil sige dem, der bruger
byens infrastruktur til hverdagsmotion.

> f o r delingsvej
1

h O B R O VEJ

Hobrovej er en bred, tosporet fordelingsvej med fortorv. Her er ingen
decideret cykelsti, men en markering på vejen, der på nogle strækninger
fungerer som cykelsti. Vejen løber parallelt med jernbanen og danner
en nord-sydgående barriere ud mod Østerådalen. Hastigheden er høj,
trafikken er tung og gennemkørende. Vejen er derfor et forholdsvist
uinteressant og utrygt sted at opholde sig som blød trafikant.

> t r a f ikveje i b y om r åde
2

skipper clements vej

3

Langdy s s e n

4

G O D T H Å B VEJ

Skipper Clements vej danner en nordøstlig afgrænsning af byen.
Vejen har kun fortrorv på det vestlige stykke, der har huse på begge
sider, men ingen cykelsti. Det er hovedsageligt personbiler med høj
hastighed, der kører her.
Langdyssen er ligeledes en stærkt trafikeret vej, hvor der hovedsageligt
kører personbiler. Her er hverken fortorv, cykel- eller gangsti. Alligevel
er der en del gående og cykelister der benytter sig af strækningen.

> lokalveje i b y om r åde

Godthåbsvej er en smal vej med indsnævringer, parallelparkering og
fortov på begge sider. Hastigheden på trafikken er lav og på de gåenes
præmisser. Vejen fungerer som byens handelsgade. Belægningen på
fortorve og pladser varierer fra store betonfliser over små irregulære
brune- og rødlige fliser til chaussessten. Som helhed består vejen
som et usammenhængende forløb uden væsentlig identitet.
De lokale villaveje har typisk et smalt fortorv på begge sider af vejen.
på de lukkede veje er der ofte en lille vendeplads som bruges til
parkering eller Leg & Spil. Trafikken er langsom. Vejene er i udmærket
stand, men kedelige at gå på.

> r egional s t i

5

v i l l av e j

Oldstien er en forholdsvis bred sti belagt med asfalt. Stien ligger på det
gamle jernbanetracé fra Hadsundbanen (jf. historisk udvikling). Den
har spredt belysning, enkeltstående bænke og tilstødende grønne
rum for både rekreation og leg. Størstedelen af stien er flankeret af
høj, bred bevoksning og volde.

> lokale s t ie r

De mindre stier i nettet mellem husene bruges af cyklister og
fodgængere. Belægningerne er meget varieret, og der er ofte
afspærringer for at forhindre knallertkørsel.

6

O L D STIE N

7

STI

Trafikken i Svenstrup er i store træk meget segregeret, og gør det
derfor vanskeligt for bløde trafikanter at bevæge sig rundt i kanten,
samt på tværs af byen. Et potentiale for byen ville være at opgaredere
vejene i henhold til gående og cykelister samt udbygge og forlænge
eksisterende stier, hvor det er muligt. Godthåbvej og Hobrovej bør
opgraderes for at gøre det mere trygt og spændende at færdes der.
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+30m

+50m

1
2
3

Grønne legepladser
Bynær park

+60m

+40m

Vild natur
Eksisterende adgange
+65m
Ønskede adgange

1:15.000
+50m

1

1

gr ø nn e l e g e p l ad s e r

> Landskab

Formålet med dette afsnit er at undersøge hvilke naturtypologier der
er i byen, og om de bliver udnyttet optimalt i forhold til motion og
bevægelse.
gr ø nn e l e g e p l ad s e r

> vild na t u r

3

Landskabet i og omkring Svenstrup rummer store kvaliteter. Østerådalen
går i en grøn kile hele vejen ind til Aalborgs centrum. Dog formår
Svenstrup ikke at benytte sig af dette potentiale, da der kun findes to
overgange fra byen til Ådalen: En standard tunnel i beton i den nordlige
del af byen samt en vej ved stationens parkeringsplads uden fortov eller
cykelsti.
ø s t e r å da l e n

> b y næ r pa r k

3

2a

ø s t e r å da l e n

s van e m ø l l e park e n

Fra Østerådalen løber Guldbækken gennem byen og skaber et bynært,
rekreativt landskab, som ved Hobrovejen er udtrykt i et kultiveret
parkområde, Svanemølleparken, som får et mere vildtvoksende udtryk
jo længere, man følger trampestien langs Guldbækken ud mod det åbne
land og videre til Godthåb.
Guldbækken kan anskues som en barriere, der deler byens boligkvarterer,
men den rummer også en landskabelig forbindelse, som skaber et
samlingssted for byens borgere i deres fritid.
Her er store enge, træer og rododendron mellem de grusbelagte stier;
ænder, søer og rindende bække med broer og fiskepladser. Stierne er
dog kun rigtigt egnede til at gå på, og udelukker derved også meget liv i
parken. Denne grønne korridor har en brat afslutning ved Hobrovej, hvor
Svenstrup Vognmandsforretning ligger som en prop for videreførelsen
af den landskabelige forbindelse til Østerådalen.

> g r ø nne legepladse r

2b

2c

s van e m ø l l e park e n

s van e m ø l l e park e n

Generelt er der mange små grønne legepladser i den sydlige del af
byen (jf. Historisk udvikling). De mange grønne rum er overrepræsenteret
i forhold til antallet af indbyggere, hvilket gør, at mange områder kun
bliver benyttet i ringe grad. Nord for Svanemølleparken er tilfældet det
modsatte. Her er der kun en grøn legeplads. (se Appendiks A)
Fremtidige udfordringer er først og fremmest at få skabt flere og bedre
forbindelser til Østerådalen, bl.a ved hjælp af en grøn forbindelse fra
svanemølleparken. Dette står højt på ønskesedlen fra byens borgere
[mødereferat] og er således et fokuspunkt i den igangværende
områdefornyelse [Byfornyelsesprogram].
Ligeledes er der potentiale for en videreførelse af Oldstien ud i
Østerådalen som en grøn korridor i den sydlige del af byen (se forrige
afsnit).
Derud over er Svanemølleparken et fint grønt træk i byen, men den
kunne godt udnyttes mere optimalt i forhold til motion og bevægelse.

51

Designparametre
2d

s van e m ø l l e park e n
lokalplan

2e

s van e m ø l l e park e n

> FORANKRING

Forankring i byens eksisterende udvikling og ønsker.

2
5
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S igna t u r f o r kla r ing

Bygrænse
Offentligt ejet

52
Privat ejet
Offentlig ejet,
privat karakter

Privat ejet,
offentlig adgang

1:15.000

> Offentlig og privat ejerskab

1

i dræ t s for e n i ng e n s
omr å d e

På kortet er det offentlige og private ejerskab regsitreret.
Flere steder er det tilfældet at ejerskabet er offentligt, men
tilgængeligheden af mere privat karakter; og omvendt hvor ejerskabet
er privat, men offentligt tilgængeligt. Disse mellemzoner er ofte
interessante da kan bruges til at skabe kontakt mellem offentligt og
privat.
Cirklerne indikerer de steder i byen hvor disse grænseflader er særligt
interessante at arbejde med.

> o f f en t lig t eje t, p r iva t ka r ak t e r
2

s v e n s t ru p s ko l e

3

a l m e nny t t i g e
bo l i g e r

Idrætsforeningen Højvang er offentligt ejet, men de omkringliggende
arealer fremstår meget private. Her kunne det være interessant at lægge
nogle nye programmer, der bekendtgør at arealerne kan anvendes af
alle, når idrætsforeningen ikke bruger dem.
På Svenstrup skole område er der kun adgangen for skoleelever og
lærer. Dette forhold afspejles i de fysiske rummeligheder, hvor skolen
lukker sig tæt om sig selv med store buskadser og høje træer. Her
kunne det være godt at åbne området, både fysisk og visuelt op, for i
højere grad at gøre skolen til en aktiv del af byen.

> p r iva t eje t, o f f en t lig adgang

4

gr ø nn e l omm e r

5

by t or v e t

Ved den almennyttige boligforening er der udlagt store offentlige,
rekreative arealer mellem boligerne. For at disse arealer også fremstår
tilgængelige ville det være hensigtsmæssigt at lade en sti gå igennem,
og derved skabe mere åbenhed omkring området.
I de grønne lommer med legepladser, der er beskrevet på forrige side
kunne det ligeledes være interessant at lade en sti gå igennem, for at
samle nogle af programmerne og skabe sammenhæng på tværs.
Bytorvet, der ligeledes er offentligt tilgængeligt, burde have nogle
flere programmer til at underbygge dette, så der kunne komme et mere
varieret liv (jf. introduktion s. 43).
Ude i Østerådalen ligger der flere søer, der alle er privat ejede, men
hvis man kunne åbne nogle af disse op for offentligheden, ville det
skabe helt nye muligheder for brug af Østerådalen.

Designparametre
> TILGÆNGELIGHED

Gennemsigtighed samt tilgængelighed til byens aktiviteter.

6

s ø i ø s t e r å da l e n

53

> Underoverskrift
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S igna t u r f o r kla r ing

Transit

54

Handelscentrum/Torv
Parkering
Rekreative/grønne anlæg
Legearealer
Restarealer

1:15.000

> Typer af rum

I dette kapitel vil vi kigge på de forskellige byrumstyper, der er i
Svenstrup.

> T r ansi t r um

Her er kun meget få muligheder for ophold og folk bruger det udelukkende
til transit. Rummenes eneste æstetiske bearbejdning er i belægningen og
er ellers holdt helt klinisk. Det er åbne rum uden egentlig orientering.

> handels c en t r um

Der er kun et egentligt torv i Svenstrup. Der er ingen muligheder for ophold,
men folk bruger det som byens samlingssted. Rummet er orienteret mod
dagligvarebutikken i kraft af belægningen. Selve indgangen er højere
end, resten af de omkringliggende bygninger og danner et pejlemærke.

1

t ran s i t

> Pa r ke r ing

På de offentlige parkeringspladser er der liv i løbet af dagen, hvor de
bliver brugt med svingende intensitet. Om aftenen ligger de øde, og
rummene bruges ikke. Det er åbne rum, der orientere sig efter båsenes
placering.

2

> Rek r ea t ive anlæg
mark e d s p l ad s e n

De rekreative grønne anlæg har kun få elementer, ud over beplantning
og bænke. De bruges hovedsageligt til transit, at lufte hund og gå tur. De
er alle omkranset af træer og buske, i mere eller mindre tæt bevoksning.

> legea r eale r

3

park e r i ng

Legearealerne har alle forskellige former for redskaber, som er målrettet
yngre børn. Enkelte boldbure, træningsredskaber og fodboldmål er dog
også tilstede i nogle rum.
Mange er lukkede og belagt med græs. I de lukkede rum har legeraealerne
ingen egentlig orientering.

> r es t a r eale r

Restarealerne ligger som små grønne træk, men har ingen specifik funktion.
De ligger som store områder inde mellem bygninger eller mellem vej og
bygninger. De bruges i spredt omfang til transit.

4

r e kr e at i v e an l æg

5

l e g e ar e a l e r

Konklusionen er at vi i dag står med en masse byrum, der mangler en bedre
programering: Dobbeltprogramering på parkeringspladserne så de kan
bruges alsidigt, overskudsarealer der kan bruges på nye måder samt et
centrum, som trænger til en opgradering - både visuelt, arkitektonisk og
programmæssigt. En opgradering af disse rum vil få folk til at bruge dem
mere aktivt, da man ved at tilbyde muligheder for aktivitet dér hvor folk
har deres daglige gang, engagere så mange som muligt [Kural 1999a].
Derfor er det vigtigt, at der bliver sat fokus på planlægning og design for
fysisk aktivitet på strategiske steder i byen, samt at forbinde disse steder,
så de enkelte steder bliver styrket i deres nye identitet.

Designparametre
> HVERDAGSLIVET

6

Forbindelser mellem strategiske punkter i byen og dermed
kobling til hverdagslivet.
r e s tar e a l e r
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PA R C EL H U S K VA R TE R ET

ØSTE R Å DA LE N

SVA N E M ØLLE PA R K E N

SVE N ST R U P S KO LE + H A L
H A N D ELS C E N T R U M
STA TI O N E N

I D R Æ TS C E N TE R H ØJVA N G

O L D STIE N

LE G EPL A D SE N
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> af særlig interesse

På kortet er udvalgte typer af byrum vist.
For at undersøge hvilket byliv der udspiller sig i Svenstrup, er der
foretaget bylivs registreringer på 9 nedslagspunkter.
Nedslagspunkterne er valgt i henhold til forskellige former for brug
af byen.
Byrummene er klassificeret i et feld der spænder mellem “hverdagsrum”
og “fritidsrum”. I det rene hverdagsrum foregår dagligdagens nødvendige
bevægelser. Det er her hvor de fleste folk kommer mindst én gang om
ugen. Det er rum der er præget af at folk skal fra A-B og gerne har
lidt travlt. Fritidsrum benytter folk i deres fritid til motion og bevægelse
fordi de har lyst. Rummene kendetegnes ved at folk mest bruger dem til
rekreative formål uden for arbejdstid.
De rum, der ligger inde imellem det rene hverdagsrum, handelcentrummet
og det rene fritidsrum, legepladsen, er enten hverdagsrum, der også
bliver brugt til rekreative formål i fritiden, eller fritidsrum der også bliver
brugt til hverdags bevægelser.

hve r dags r um

På de næste sider vil en kort beskrivelse af bylivet på de enkelte steder
være fremstillet.
Efterfølgende vil der være en opsamling på hvordan de forskellige
rum bliver brugt i forhold til hinanden.

H A N D E L S C E N TR U M

S TAT I O N E N

PA RC E L H U S K VA RT E R E T

S V E N S TR U P S K O L E & H A L

S VA N E M Ø L L E PA R K E N
OLDSTIEN

I D R Æ T S C E N T E R H Ø J VA N G
ø s t e r ådalen
LEGEPLADSEN

f r i t ids r um
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> bylivsskiltringer

L egepladsen
> familiens oase mellem parcelhusene

Observationerne er foretaget
torsdag d. 8. oktober 2009
i tidsrummet 9.00 - 19.00
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Legepladsen ligger inde mellem parcelhusene,
ligesom alle de andre legepladser i området. Her er
generelt ikke så mange brugere - men der er også
mange forskellige legepladser at vælge imellem.
Tideligt på eftermiddagen er den første aktivitet at
spore - et gammelt ægtepar går tur ude på stien,
der går forbi legepladsen. De går arm i arm med
deres rollatorer. Lidt senere kommer der en lille pige
cyklende. Et par mænd har slået sig ned på bænkene
og snakker muntert. Et par cykler krydser hinanden
ude på stien. Flere og flere børn med skoletasker
kommer hjem fra skole, men ingen lægger vejen forbi
legepladsen. Sent på eftermiddagen er mændende
på bænken gået og en flok drenge spiller fodbold
mellem legeredskaberne. Den ene af dem har sin
hund med, som han har bundet til gyngerne. Lidt
længere henne står en lille familie og sparker til en
bold. Efter de har pakket sammen ligger legepladsen
atter øde hen.

S vanem ø lle Pa r ken
> bynær park

Øs t e r ådalen
> det rekreative grønne område

Om formiddagen og hen under frokost er der ikke
meget liv at spore i parken; en enkelt person går tur
med sin hund, mens den gartner der har været der om
morgenen kører væk i sin bil. Op af eftermiddagen
er der kommet lidt flere folk til. En gruppe af mænd,
der sidder og drikker et par øl, har samlet sig under
et par træer. Et kærestepar har også slået sig ned,
men et godt stykke væk, så de kan sidde for sig selv.
På stierne er der også kommet mere liv; nogle går tur,
andre skyder genvej gennem parken for at komme
hen til noget andet, og nogle tredje buger den til at
motionere. En dreng kommer gående i græsset på
sine rulleskøjter, da stieren ikke kan bruges til at rulle
på. Hen under aften er gruppen under træerne gået
hver til sit. Der er stadig flere der færdes på stierne,
nu også i lidt mindre flokke. To piger leger i åen. En
forbipasserende slår sig ned på en bænk hvor han
sidder og nyder den sidste sol, mens han kigger på
pigernes leg.

Klokken er elleve og stierne ligge øde, der er
fugle fløjt og summen af insekter - kun svagt anes
en industristøj i det fjerne, selvom det er tæt på
stationen.
Om eftermiddagen er der lidt mere aktivitet, selvom
der er langt mellem brugerne. En cykelrytter kommer
susende og nikker som en hilsen inden han drøner
forbi. To middelaldrene damer kommer gående,
de spadserer i et adstadigt tempo mens de nyder
naturen omkring dem. Der er kommet flere blier på
vejene, så det suser lidt mere end tideligere. To børn
kommer cyklende fra den anden retning, men drejer
af mod det nordlige svenstrup inden de passerer. Der
er stille og fredfyldt igen.
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id r æ t c en t e r h ø jvang
> den aktive fritid

S vens t r up S kole & H A L
> hverdag og fritid

Ved Idrætcenter Højvang, sker der ikke så meget i
løbet af formiddagen. Kun i frikvarterene på den
nærliggende skole er der summende aktivitet. En
klasse kommer pludselig væltene ud af skolen for
at gå over i hallen, snakkende, råbende og fnisende.
5 minutter efter er der ro igen. To anlægs arbejdere
står ude ved boldbanerne og er ved at anlægge en
ny terrasse. Deres radio og en gravko, lidt længere
nede af vejen, er det eneste der bryder stilheden.
Over frokost kommer klassen ud af hallen igen.
Flere folk begynder at komme forbi på stien
ved siden af hallen; folk der lufter hund, et ungt
kærestepar, en far med hans lille datter, tre piger
og et ældre par på cykel.
Ud på eftermiddagen vågner hallen op og børn
og unge kommer forbi i små flokke på vej ind og
ud af hallen. Boldbanerne omme bagved bliver
efterhånden også så småt aktiveret. Hen under aften
skifter klientellet og nu er det voksne mænd, der
kommer til for at spille håndbold.

Om formiddagen, inden skolebørnene kommer
ud og skal bruge de grønne boldbaner, er der tre
dagpleje mødre der udnytter muligheden ved
at lader børnen tumle frit rundt, mens de selv
snakker. Ved 11-tiden kommer der en 1. klasse ud
for at spille rundbold. Henne i hjørnet med cykler
er der tre børn der leger. På parkeringspladsen og
tennisbanerne er der ingen aktivitet.
Tideligt på eftermiddagen ligger boldbanerne
øde, tilgengæld summer tennisbanerne og
parkeringspladsen med aktivitet. To unge trænere
prøver at få styr på en flok entusiastiske børn,
der skyder boldene i alle tænkelige retninger.
Ovre ved cykelstativerne, ude foran legepladsen
er skolebørnene på vej hjem. De lidt større børn
hænger ud mens de små leger.
Sen eftermiddag er der ikke så mange børn tilbage,
heller ikke i den nærliggene DUS. De sidste bliver
hentet af deres forældre, som tager dem med ud
til bilerne. Nogle teenage drenge, cruiser rundt på
deres bmx’er før de skal til træning i hallen.

pa r c elhuskva r t e r e t
> hverdag og blinde veje

O lds t ien
> Svenstrups transportbånd

Om formiddagen hersker der ro og stille aktivitet;
en mand og en ældre kvinde går tur med deres
hunde, postbudet kommer forbi og snakker kort med
en dame, der er ved at luge ukrudt. Hendes nabo
kommer ud, da han ser der er post. Det eneste, der
bryder denne stille forstads idyl er en dreng, der
cirkler vildt rundt på sin cykel. Hen af eftermiddagen
er der lidt mere aktivitet, beboerne kommer hjem
lidt efter lidt. To nabo kvinder følges hjem med
indkøbene og går hver til sit, en anden kvinde er på
vej ud. Hun mødes med en anden der kommer hende
gående i møde - hun lader døren stå åben efter sig.
Tideligt på aftenen kan man høre spredt hyggesnak
rundt omkring fra haverne når man går forbi. Endnu
et par biler kommer hjem. En mormor og hendes
barnebarn spiller bold på gaden inden de skal
spise aftensmad. Morfaren kommer ud og fortæller
hvordan det går med grillen - han afslår at lege
med.

Gennem dagen er der flest der bruger stien til at
cykle på, men i det høje græs ved siden, er der også
mange, der lufter deres hunde. Det fungerer som
transitrum, hvor folk kommer i bølger. Et par kommer
gående med deres barnevogn og hilser på en ældre
damer, der er ude at gå tur med sin hund. To drenge
går forbi og kappes i hvem, der er bedst til at tælle
på engelsk. Senere begynder der at komme en
del børn med sportstasker og fodboldtøj, på vej til
træning. En lidt større pige står og venter med sin
cykel og bliver lidt senere samlet op af tre veninder.
To piger leger på en træningspavillion og siger hej
til alle, der går forbi. De hygger sig med at smide
sand op på træningspavillionen så det rutsjer ned i
hovedet på dem selv. Hen under spisetid kommer den
enes mor forbi og spørger om de vil med hjem. De er
i gang med at bestige den, så det vil de ikke. De får
besked på at gå hjem seneste klokken 6.
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handels c en t r um
> det lokale samlingspunkt

S vens t r up s t a t ion
> afgang og ankomst til Svenstrup

Det er frokosttid og alle p-pladserne er fyldte.
De fleste går mod Brugsen i et roligt tempo, men
de handler kun ind hvad de kan have i hænderne
og så der er ikke brug for indkøbsvognene. Det er
kvinder med og uden små børn samt pensionister. En
enkelt mand tanker bilen op. Man kan høre børnene
der leger på den nærliggende skole - de bruger
også deres frokostpause effektivt. På trods af det
stille tempo det hele foregår i, er det kun få, der
snakker sammen. Om eftermiddagen er der mere
koncentreret aktivitet. Nogle folk fra tanken deler
kuponer ud, som gør folk nysgerrige. Der står hele
tiden mennesker omkring dem og snakker. Det er en
mere blandet kundekreds, der er her nu. Hen under
aften bliver der færre børn. Hele p-pladsen bliver
brugt, lige inden lukketid, hvor den ene bil afløser
den anden i parkeringsbåsene.

Stationen er altid et livligt sted i løbet af dagen.
Mange af togene kommer nogenlunde samtidigt og
i et par minutter myldrer det ind og ud med folk.
Så stilner det lidt af igen og den hektiske tumult har
lagt sig for et øjeblik. Kun nogle få bliver siddende
på bænkene. To står og småsnakker ved en af de
ophængte køreplaner. En kvinde kommer ud fra
frisøren, der har til huse i stationsbygningen, med
nyopsat hår. Hun nikker hilsende da hun passerer
en mand, der er på vej hen for at tage toget. En
mand står og tisser op af huset, selvom om der er
et toilet lige ved siden af. Alle cykelstativerne er
fyldte. To drenge ankommer med nogle minutters
mellemrum - begge på cykel. De smider dem ved
siden af stativet, da der ikke er mere plads i det. En
nyankommen kvinde henvender sig til en af dem der
sidder på bænken, for at snakke. Man kan høre toget
der kommer i det fjerne.
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> b e v æg e l s e

> intensitet

> ak t i v i t e t s t y p e

Skematiseringen over hverdagsfortællingerne er
udarbejdet med henblik på at systematisere de data
vi har fået ud af observationerne, således at rummenes
brug i højere grad bliver sammenlignelige.
Således har skematiseringen medført forståelse
for hvordan folk bruger byen til de tre forskellige
bevægelses typer, hvor dynamisk byen fremstår
i de udvalgte punkter, hvilke aktivitetstyper, der
foregår samt hvilke burgergrupper, der bruger de
forskellige rum. Følgende afsnit konkluderer på de
underopdelinger vi har givet skemaet.

> bevægelse

På trods af, at mange af byens faciliteter er
mangelfulde når det kommer til hverdagsmotion er
der en stor del af byens borgere, der enten går
eller cykler når de skal rundt. Dette afspejler byens
størrelse og de små afstande, i højere grad end det
afspejler infrastrukturens kvalitet. Viljen er i høj grad
til stede, men ofte er belægningen ikke fleksibel nok
til at kunne rumme flere forskellig slags brug, som det
f.eks ses i fortællingen fra parken.

> in t ensi t e t

Den intensive aktivitet udspiller sig hovedsageligt
ved skole og idrætscenter, som begge er af privat
karakter (se s. 52). Hvilket kunne tyde på at byen
godt kune bruge nogle flere rum, hvor folk samles og
mødes om nogle dynamiske aktiviteter, der kan give
byen mere liv. Omkring stationen og bytorvet, er der
allerede en del folk til stede, men ingen offentlige

> brug e rgru p p e

programmer, der hjælper med at underbyge det
byliv, der allerde udspiller sig. Deruder kunne det
være godt, som tidligere nævnt, at åbne skolen
op og derved trække aktivitetsniveauet ud i den
omkringliggende by.

> ak t ivi t e t s t y pe r

Aktivitetstyperne er nogenlunde ligeligt repræsenteret
i byrummene. Det, der umiddelbart springer i øjnene
er, at der ikke er socialt samvær på Oldstien, når alle
andre aktvitetstyper (ud over konkurrerende) er til
stede. Derved er der et rigt grundlag for interaktion
på tværs af forskellige brugergrupper, hvis ellers
rammerne var til det. Ved handelscentrum er der
tilgengæld socialt samvær, men ingen faciliteter til
ophold, og derfor ingen rammer til at bylivet rigtigt
kan udfolde sig.

> b r uge r g r uppe r

(se Appendiks B for aldersfordelingen i byen)
På trods af at der er mange ældre i gadebilledet,
bruger de kun et lille udbud af byens faciliteter, hvilke
tyder på at byen mangler faciliteter til rekreation &
hverdagsmotion (dette ses ligeledes af kategorien
rekreation). Specielt ved skolen er der god mulighed
for at indkorpurere denne brugergruppe, da det kun
bliver brugt i dagtimerne af børn. I området er der
dog også en hal og et ældrecenter, hvilket gør, at
der er et stort potentiale for at dobbeltprogrammere
området.
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> Tema og Case

Ud fra analyserne i Case afsnittet ses det, at byen hænger fast i dualiteten i forhold til
byudvikling. Det vil vi ændre, så byen får et klart centrum.
Derudover er der masser af plads og forskellige faciliteter til leg og bevægelse i
Svenstrup, men det er ikke oplevelsesrigt og derfor kedeligt at gå rundt.
Gennem Tema og Case er de vigtigste parametre for projektet løbende illustreret ved
hjælp af små ikoner. Disse ikoner udgør værktøjskassen for Koncept og Design, og vil
på de følgende sider blive uddybet.
Med de udvalgte parametre sikres et Koncept og Design som underbygger Svenstrups
udvikling og samtidig tilfører byen oplevelsesrigt design, der motiverer til mere
aktivitet.
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værktøjskasse
> Strategiske og designmæssige parametre

> visuel branding

Et visuelt landmark til markering af byens
identitet.

> centru m

Identificering og forstærkning byens centrum
samt underbygger stationsnærheden, ved
fortætning.

> NETVÆRK

Et sammenhørende netværk af aktiviteter, der
bl.a. forbinder eksisterende tilbud.

> BOLIGNÆRT

Tilslutning til en aktiverende rute, eller et
aktiverende byrum, skal maksimum ligge 300
m fra boligen.

300 m

> FORANKRING
lokalplan

Forankring i byens eksisterende udvikling og
ønsker.

> HVERDAGSLIVET

Forbindelser mellem strategiske punkter i byen
og dermed kobling til hverdagslivet.
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> REGIONALE FORBINDELSER

Opkobling på regionale forbindelser for at
styrke kommunens netværk samt kontakten
byerne imellem.

> B R U G E R G R U PP E R

Inkludering alle byens borgere, med respekt for
de enkelte brugere og brugergruppers behov.

> Varieret intensitet

Rum med forskellige grader af intensitet, med
pauser mellem aktiviteterne.

> LIGEVÆGT

Ligevægt mellem de de tre bevægelses-former:
1) Foreningsidræt & Sport, 2) Leg & Spil, 3)
Rekreation & Hverdagsmotion.

> EKSISTERENDE INTERESSER

Viderebygning på eksisterende interesser for
fysisk aktivitet.

> TILGÆNGELIGHED

Gennemsigtighed samt tilgængelighed til
byens aktiviteter.

> ÅRET RUNDT

Aktivitet og bevægelse hele året, hvorfor det
især er vigtigt at indtænke brug om vinteren.
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> FLEKSIBILITET

+

Fleksibilitet, midlertidighed og
tilpasningsdygtige rum, der appelerer til
forskellige brugere, på forskellige tidspunkter.

LARGE 1:15.000

MEDIUM 1:1.000

SMALL 1:200
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> Large, Medium, Small

Værktøjskassens forskellige parametre bruges på alle
niveauer af designet. Dog har nogle parametre en mere
strategisk karakter, for eksempel “Centrum”, “Netværk” og
“Bolignært”, hvor andre parametre relaterer mere direkte til
konkret design, for eksempel “Tilgængelighed”, “Året rundt”
og “Fleksibilitet”.
Projektet bevæger sig fra det konceptuelle og strategiske
niveau til konkrete designforslag, jo længere ned i skala
præsentationen bevæger sig.
Således er der udarbejdet et koncept i Large-skalaen 1:15.000
for et netværk af stier kaldet SvenstrupLØJPERNE, hvoraf den
centralt beliggende rute CenterBANEN uddybes i Mediumskalaen 1:1000. På CenterBANEN er udvalgt 3 Aktiverende
Byrum, som er bearbejdet i Small-skalaen 1:200.

LARGE		
MEDIUM		
SMALL		

1:15.000		
1:1000		
1:200		

SvenstrupLØJPERNE
CenterBANEN
Aktiverende Byrum
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Vedlagt rapporten er tegningsmateriale i skalaerne 1:200 og
1:1000. Den strategiske plan for skalaen 1:15.000 ses på side
76.

> Underoverskrift
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> LARGE skala

Dette afsnit præsenterer konceptet hvor ruter, strækninger og punkter danner et netværk
af bevægelsesmuligheder i Svenstrup.
Først præsenteres potentialer og udfordringer i Svenstrup som opsamling på analyserne.
Hernæst en vurdering af potentialerne og udfordringerne i forhold til parametrene i
værktøjskassen som slutteligt danner grundlag for den strategiske plan.

potentiale
plan

pa r a m e t r i sk
plan

st r a t e g i sk
ko n c e p t
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> Potentialer og udfordringer i Svenstrup

østerådalen

Mappingen af potentialer og udfordringer er baseret på analyserne i Case
afsnittet (se s 38-63).

p otentialer
faciliteter for m otion og idræt
H verdagens knude p unkter

Knudepunkterne i byen differentieres i forhold til alder, køn, social
status mm. En bred brugersammensætning sikres derfor, ved at
inkludere forskellige knudepunkter i designet, som appellerer
til forskellige brugergrupper, som f.eks. skoler, ældrecentre og
supermarkedet.
G rønne o m råder og korridorer

svenstru p hol m
Privat grusgrav

Markante grønne områder og korridorer er af betydning for
byens struktur og identitet, hvorfor disse også anses som vigtige
elementer, der ønskes underbygget og udnyttet.
B y udviklingso m råder og
o m rådeforn y else

For at implementere nye aktiverende byrum, kan disse bl.a.
koble til igangværende og kommende byudviklingsområder
eller byfornyelsesprojekter. Her er der allerede afsat frie fælles
arealer samt økonomi til byrumsprojekter.
essentielle forbindelser

De ruter som borgerne allerede benytter dagligt, kan med få
tiltag blive steder med mere alsidig aktivitet.

udfordringer
f y sisk m arkante barrierer
m anglende forbindelse
på tværs af barrierer

En af Svenstrups væsentligste udfordringer er barrieren
mellem byen og Østerådalen, der er skabt af Hobrovejen og
jernbanen.
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drastru p
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lokalplan
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lokalplan

lokalplan
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flødal
skov

1:15.000

> brug af værktøjskassens parametre

b y ens
struktur
østerådalen

centru m

bevægelses
strukturen

lokalplan

300 m

FORANKRING

BOLIGNÆRT

HVERDAGSLIVET

NETVÆRK

eksisterende
faciliteter

EKSISTERENDE
faciliteter

REGIONALE
FORBINDELSER

netværk

visuel
branding

svenstru p hol m
Privat grusgrav

Den parametriske plan, som ses til venstre, er et udtryk for de potentialer og
udfordringer, som er registreret på forrige opslag - samt værktøjskassens
parametre. Nogle parametre forholder sig til byens struktur og andre
til bevægelsesstrukturen. Sammen bliver de et billede på et netværk af
hverdagsmotion i Svenstrup.
b y ens struktur

I forhold til Byens struktur udpeges området ved Super Brugsen til byens
midtpunkt. Sammen med Godthåbsvej og Stationen udgør Brugsen byens
centrum. Dette ønskes markeret i form af visuelle landmarks.
Et nyt netværk, i forhold til byens struktur, sammenbinder hverdagens
knudepunkter. Netværket benytter sig af grønne forbindelser, hvor dette er
muligt.
bevægelses strukturen

En ny struktur i forhold til bevægelse tager udgangspunkt i de eksisterende
faciliteter. Det er dog målet, at alle boliger skal være inden for en rækkevidde
af 300 m fra netværket. Derfor tilføjes der nye aktiviteter, hvor der mangler.
Aktiviteterne er lagt i et symbolsk grid over byen.
Netværket af bevægelse sammenbinder byens bevægelsesaktiviteter og
benytter ligeledes de udpegede grønne forbindelser, hvor dette er muligt.
netværk

Netværkene kobles op på de eksisterende regionale forbindelser.
Den parametriske plan er blot et udtryk for ønsket om at forbinde byens
centrale punkter, samt tilføre nye, hvor der er brug for det. Derfor vil ruterne
yderligere blive bearbejdet, for at finde den mest hensigtsmæssige struktur
for byen.
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flødal
skov

1:15.000

> SvenstrupLØJPERNE

østerådalen

svenstru p løj p erne
- et netværk af stier for bløde trafikanter
strækninger hvor b y ens
eksisterende struktur er brudt
eksisterende knude p unkter
- idrætsfaciliteter såvel so m hverdagsru m
n y e aktiverende b y ru m

svenstru p hol m
Privat grusgrav

Forbindelserne, der er mappet på forrige opslag, er modificerede i forhold til
sammenfald samt tilpasset byen. Tilsammen danner de nye ruter det samlede
netværk: “SvenstrupLØJPERNE”. Den strategiske plan for placeringen af
SvenstrupLØJPERNE er vist til venstre. Den illustrerer, hvorledes de eksisterende
hverdagsknudepunkter og idrætsfaciliteter er sammenbundet i et netværk
med nye punkter af aktiverende byrum.
Overordnet danner alle ruterne til sammen et grid, hvor der aldrig er mere
end 300 meter fra boligen til en aktivitet.
De nye ruter udnytter potentialerne i byens eksisterende struktur, men bryder
også med den eksisterende struktur på strategiske steder. Ved at bryde byens
struktur skabes nye muligheder for bevægelse rundt i, og omkring byen.
Steder
hvor
byens
SvenstrupLØJPERNE:

eksisterende

struktur

bliver

brudt

af

> I midtbyen skabes en markant rute, som åbner op for en bedre 		
udnyttelse af de mange potentialer.
> Der skabes adgang til Østerådalen flere steder.
> Nye stier forbinder søen ved Svenstrupholm til Østerå.
> Der skabes faciliteter for bløde trafikanter på Langdyssen.
> I sydvest integreres det almennyttige boligområde i byens nye 		
netværk
> En række grønne rum forbindes og gives en fælles identitet i 		
Svenstrups sydlige boligkvarterer.
> De rekreative og sportslige faciliteter i syd integreres i byens 		
nye netværk.
SvenstrupLØJPERNE skaber derved nogle interessante bymiljøer, der inviterer
flere bløde trafikanter til at bruge byen aktivt.
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> koncept

konce p t
Konceptet for SvenstrupLØJPERNE er en opdeling af netværket i ruter, strækninger og punkter. Konceptet beskrives
på dette opslag og hvert underpunkt gennemgås på de efterfølgende opslag.

1

ruter
Forskellen på den indre og den ydre rute er først og
fremmest bearbejdningsniveauet. Den indre rute kræver
en stor bearbejdning, og har derfor stor indflydelse
på byens udvikling, i kraft af dens placering centralt i
byen. Den yderste ring, placerer sig overvejende på
eksisterende veje og stier og kræver derfor kun et
minimum af bearbejdning.

2

strækninger
Strækningerne har til formål at sikre skræddersyede
muligheder for motion og bevægelse for de 3 forskellige
bevægelsesgrupper; de kropsbevidste, de nysgerrige og
konkurrencemenneskerne.
Strækningerne forbinder ydermere de to ruter, som
løber henholdsvis inde i centrum og ude i yderkanten
af byen.

3

p unkter
Punkterne fungerer som enkelte nedslag, der synliggør og
underbygger de eksisterende programmer i området, eller
tilføjer nye. Nogle af punkterne relaterer til en bestemt
brugergruppe, mens andre har en bred programmering.

=

svenstru p løj p erne

De enkelte elementer indgår i et samlet koncept for
hvordan SvenstrupLØJPERNE fungerer. Den samlede
konstruktion giver mulighed for forskellige oplevelser
og bevægelsesformer i henhold til brug af byen på nye
måder.

78

A lle brugergru p p er

D en kro p sbevidste

D en n y sgerrige

K onkurrence m ennesket

Den inderste ring, med navnet “CenterBANEN”,
griber fat i centrum, og går igennem byens vigtigste
knudepunkter, hvor mange af byens borgere kommer
forbi hver dag.
Der er en stærk ikonværdi i placeringen af en bane
i centrum. Den nye CenterBANE vil være med til at
skabe en positiv opmærksomhed omkring byen og
dens liv, og vil derved være med til at forstærke
beboernes egen opfattelse af Svenstrup som en aktiv
by.
CenterBANEN er 1,6 km lang.
Den yderste ring, med navnet “LysLØJPEN”, griber
fat i de regionale ruter ud af byen, og forbinder
derved byens bevægelsesstruktur med andre byer på
kommunalt plan. LysLØJPEN forholder sig til naturen
samt yderkanterne af byen, hvor der er mangel på
faciliteter for de bløde trafikanter. I øst griber den fat
i grusgravssøerne, som i dag ikke er tilgængelige; i
vest det nyanlagte idrætsområde med fodboldbaner
og rideskole. I syd går den ned og skaber en bedre
forbindelse til crossbanen, rideskolen og shelterne,

gennem det nybyggede område. I nord går den
gennem et villakvarter og ud i Østerådalen.
LysLØJPEN er 10 km lang.
Strækningerne, som er tilrettelagt de enkelte
bevægelsesgrupper, ligger imellem de to ringe.
Det er alle strækninger, der hyppigt bliver brugt,
men som der ikke er gjort noget særligt ud af.
De enkelte brugergrupper er placeret på de
strækninger, hvor de normalt holder til.
Der er kun lavet en eller to strækninger til hver
brugergruppe for at samle udbuddene istedet for at
sprede dem.
Punkterne udgør tilsammen et varieret udbud af
aktiviteter, der på nogle steder vil fungere som
en slags public domains, hvor flere forkellige
brugergrupper vil mødes.
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1
> LysLØJPENS formsprog og programmering

Ruterne udgør den basale del af SvenstrupLØJPERNE og er opdelt i en central inderring, CenterBANEN samt en
yderring, LysLØJPEN. CenterBANEN beskrives i MEDIUMskalaen (s. 89) og derfor beskrives kun LysLØJPEN her.

netværk

regionale
forbindelser

tilgængelighed

hverdagslivet

bolignært

para m etre
Lysløjpen forbinder byens yderste knudepunkter i en
yderring, der kobler op på de regionale forbindelser

ud af byen. Da ruten forbinder disse knudepunkter,
skabes der bedre tilgængelighed til mange af de
steder, som byens borgere benytter i det daglige.
På lysløjpen er der yderligere flere punkter undervejs,
for at opfylde visionen om bolignærhed. Rute og
punkter skaber tilsammen en varieret intensitet i
oplevelser og aktivitetsniveau. Mange af stederne
er fleksible i forhold til brug på forskellige årstider,
samt i forhold til brug af forskellige brugergrupper.
Ruten er lagt så den flere steder i byen imødekommer
eksisterende ønsker om nye eller bedre forbindelser.
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lokalplan

+

300 m

varieret
intensitet

fleksibilitet

p rogra m m ering

BRUGERGRUpPER

forankring

Rutens formål er at skabe tilgængelighed for
alle, samt bedre færdselsforhold for de bløde
trafikanter.
LysLØJPEN har hovedsageligt til formål, at være en
markør for en ny måde at bruge byen på. Den lægger
sig rundt om byen og skaber nye forbindelser, hvor
der før ikke var nogen og forstærker dem der er.
Punkterne rundt på ruten skaber en varieret intensitet,
da der på strækningerne mellem punkterne er
aktivitets roligt, mens de forskellige punkter er mere
aktivitetes intensive.

Markering af ruten

Der vil være skiltning pr km hele vejen rundt på
LysLØJPEN, så man kan se hvor på ruten man
befinder sig, hvor langt der er til forskellige
udvalgte steder, samt forslag til hvad man kan
opleve i området.
I de bymæssige områder vil ruten være markeret ved
at male indersiden af kantstenene røde, da det er en
diskret markering, der vil have en stor effekt. Den
røde farve er valgt, da det er en stærk markør, men
også fordi den har referencer til sportens verden.
Ude i landskabet, vil stien kunne gå op og blive
rumlig nogle steder, hvor der er plads og mulighed
for det, som det f.eks. ses i Red Ribbon projektet,
eller blot som små røde pæle for at indikere hvor
vejen går.

Materialer og l y s

Hele vejen rundt, hvad enten det er inde i byen, eller
i naturen, vil det være den eksisterende belægning,
der kommer til at være der, men et nyt samlet
lyskoncept, vil samle ruten, og give den et fælles
udtryk. Inspireret af projektet i Toulouse vil disse lys
markere rutens forløb. Større lygtepæle skal stilles
op langs ruten for at give et orienteringslys, der kan
oplyse ruten, så det bliver trygt at færdes der.

rød m arkering på kantstenen for at
visualisere l y sløj p ens rute i b y en .
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L ighting Master p lan
T oulouse , frankrig

T he R ed R ibbon
T anghe R iver Park , K ina

2
> formsprog og programmering

Sansernes
Sti
n atu r e n s
spor

BRUGERGRUPPE
> de nysgerrige
FORM
> forbundne rum
PROGRAM
> årstidsbestemt aktivitet
> leg med vejr og vind
> eksperimenterende leg hvor fantasien udfordres

Multir ut e n

BRUGERGRUPPE
> de nysgerrige
FORM
> perler på en snor
PROGRAM
> hjerneaktiviteter
> flere til samme aktivitet
> midlertidighed og fleksibilitet

R e ko r d e r n e s
Allé
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BRUGERGRUPPE
> de kropsbevidste
FORM
> koblede rum
> “usynlig” sti
PROGRAM
> de 5 sanser: se, høre, lugte, røre, smage

BRUGERGRUPPE
> konkurrencemennesket
FORM
> bred midterrabat
> lineært forløb
PROGRAM
> ‘alle mod alle’-konkurrencer
> slå naboens rekord
>
 interaktive brugerflader

f o r h i n d r i n gs Banen

De fem forskellige strækninger indeholder hver deres specielle tema der relatere sig til den bevægelsesgruppe,
hvis behov de søger at opfylde.

BRUGERGRUPPE
> konkurrencemennesket
FORM
> 2 parallelle forløb
> prøvelser langs det ene
PROGRAM
> hård fysisk udfordring
> råstyrke
> råt og simpelt

Temaet Sansernes sti, er fundet udfra de kropsbevidstes behov,
da disse har fokus på kroppens velvære og iscenesættelse, og
derfor ofte er meget bevidste omkring stedet og kvaliteten i
henhold til lyde, synsindtryk, teksturen, etc.
Derfor vil der på denne sti være fem rum, der arbejder specifikt
med en af de fem sanser, og forstærker denne. Rummene er
placeret i forhold til de eksisterende progarmmer.

Naturens spor handler om at skabe interessante rum med fokus
på hvordan naturen influerer på vores omgivelser. Aktiviteter i
tilknytning til naturen kan forvandle måden vi bruger bestemte
områder på. De nysgerrige kan godt lide at blive udfordret
til at bruge deres fantasi i interaktionen med byen og dens
rumlige elementer.

Multiruten har mange aktiverende rum, hvor man skal bruge
hovedet. De fleste af disse tilbud skal man være flere om at
aktivere, så aktiviteterne får en social dimension. Da stien skal
tiltale alle aldersgrupper, spænder aktivitetstilbuddene mellem
alt fra skak til twister.

Rekordernes Allé er for de konkurrencemennesker, der gerne
vil måle deres præstationer i forhold til andre. Der er også
tekniske installationer på denne strækning, så man f.eks kan
måle hvor hurtigt man løber eller hårdt man kaster i forhold til
den forrige bruger.
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Forhindringsbanen er rå med militærbane-lignende elementer,
som folk kan prøve kræfter med. En parallel vej vil løbe ved
siden af, så man kan vælge til eller fra i forhold til sværhedsgrad
og motivation.
Strækningen kan bruges når man er alene eller sammen med
andre.

3
> programmering

Punkterne er de aktiverende byrum som tilføjes netværket af ruter og strækninger.
Følgende er idéer til programmæssig sammensætning baseret på værktøjskassens parametre.

legekassen
skatteøen

træningss p ot

hundeskoven
r y t m eboksen
S øuh y ret

s p ot on
heste paradiset

rørskoven

galleriet
agilit y banen

hjernevrideren

F rugtlunden
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fiske p ladsen

m ountain bike

skovl y sningen
C y kel p it- sto p

A lle brugergru p p er

D en kro p sbevidste

D en n y sgerrige

K onkurrence m ennesket

BRUGERGRUpPER

eksisterende
interesser

tilgængelighed

Programmeringen af de enkelte steder er
primært baseret på byens eksisterende interesser
og programmer samt at tilgodese en bred
brugergruppe.

varieret
intensitet

året rundt

faciliteter som findes her, henholdsvis en rideklub,
hundeførerforeningen og en sø. På den måde tager
programmeringen udgangspunkt i de eksisterende
interesser, som opgraderes og gøres synlige samt
tilgængelige for alle byens borgere.

Der
hvor
aktivitetspunkterne
møder
de
burgergruppebaserede strækninger, vil aktiviteterne
relatere til de specifikke bevægelsesgrupper, som
f.eks. frugtlunden der relaterer sig til sansernes
sti. Resten af stederne vil punkterne have en mere
almen karakter, der henvender sig til flere forskellige
brugergrupper, som f.eks cykel pit-stoppet.

Nogle aktivitetspunkter er mere intensive end andre.
Grundlæggende er punkterne på LysLØJPEN, som
ikke linker op til en strækning, af mindre intensiv
karakter. Dette for at give brugeren en varieret
oplevelse, som også bare kan benyttes rekreativt.

Andre steder som ‘hesteparadiset’, ‘hundeskoven’
eller ‘fiskepladsen’ relaterer programmet sig
til det eksisterende program eller de fysiske

Det er også vigtigt at programmerne kan bruges
hele året igennem. Nogle programmer kan derfor
med fordel overdækkes eller placeres i halvåbne,
transparente bygningsstrukturer, som for eksempel
‘legekassen’.
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> Underoverskrift

86

> MEDIUM skala

I dette afsnit præsenteres CenterBANEN i skalaen 1:1000.
Først introduceres idé og formål, som giver en forståelse for valget og brugen af
den eksterne form. Herefter beskrives en række designmæssige overvejelser. Planen
præsenteres, hvorpå 12 interessepunkter er udpeget og efterfølgende beskrevet.
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> Idé og formål

>
>
>
>
>
>
>

4 x størrelsen på en standard løbebane
1 6 0 0 m lang
2 s p or
ialt 2 , 5 m bred
shared s pace m elle m bløde trafikanter
rødt gu m m i og asfalt
af m ærkninger og m ålstreg

x4
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CenterBANEN, som er den bynære bevægelsesrute
på SvenstrupLØJPERNE, har en helt stringent form,
som distancerer sig fra løjpernes øvrige stisystemer
såvel som byens eksisterende struktur.
Formålet med en sådan form er, at skabe en rute
hvis formsprog og funktion er let at aflæse og derfor
bliver identitetsskabende.
Specielt i en forstadsby som Svenstrup er stærke
visuelle ikoner vigtige, da der i forvejen ikke er
mange karakterskabende elementer.

CenterBANEN er derved byens medspiller - et
nyt flow der bryder gennem byens eksisterende
programmer og danner nye byrum med små
pauser for fritids- og hverdagsaktiviteter.
Som vist i diagrammet nedenfor, har byens
programmer således indflydelse på de nye
rumdannelser langs CenterBANEN.

CenterBANENs markante form har reference til
sportens verden. Den røde CenterBANE er let
genkendelig og dens ellipseform skærer sig ind i
byens eksisterende struktur og danne potentiale for
nye tiltag og byudvikling i en ellers fastlåst struktur.

B R U G E R G R U PP E R

En ekstern form skaber nye muligheder i
forstadens til tider fastlåste struktur.

Ligesom byens struktur påvirkes af denne markante
form, er den ellipseformede løbebane ligeledes
justeret. Som illustreret nedenfor er den roteret og
strukket således at den forholder sig til den kontekst,
den er placeret i.
Den er tilpasset byens eksisterende programmer,
veje og byrum således at disse forstærkes, suppleres
eller manglende forhold tilføjes.

Den markante form og belægning adskiller sig
fra byens eksisterende udtryk og sætter fokus på
de bløde trafikanters vilkår. CenterBANEN giver
således gående, løbende, cyklende, rullende m.fl.
forkørselsret flere steder i byen, hvor biler ellers har
domineret. Også steder som i parken, der før kun
tilgodeså gående og løbende i kraft af grusstierne,
er nu også tilgængelig for cykler og rulleskøjter.
Den rationelle bane af god kvalitet og med faste
afmærkninger tiltaler konkurrencemennesket som
ønsker faciliteter hvor præstationerne kan måles.
De skiftende oplevelser og tilstødende faciliteter
langs ruten, som for eksempel nærheden til naturen,
tiltaler de kropsbevidste.
De nysgerrige benytter sig af enkelte punkter eller
rumdannelser i tilknytning til CenterBANEN, som
for eksempel når banen går op over eller under
byens elementer.
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> banens placering i den centrale del af Svenstrup.

ø st e r å da l e n

Ruten i sammenhæng, som en oplevelse:
forklar de forskellige rummeligheder, som man
oplever, når man bevæger sig rundt på ruten.
- de forskellige sanseindtryk, de forskellige typer af
rum: fx park, by, vild natur.
forklar de parametre som ikke kan opstilles i
diagrammet på næste opslag.
fx - fleksibilitet - varieret intensitet - ... - ... ifht hele
ruten
diagrammet er ifht de enkelte punkter
skriv om sammenhængen mellem punkterne forskellige funktioner så de sammen dækker bredt.
stoflighed og materialer som forholder sig til
funktionerne - eller materialer som er ens, men bruges
s va n e m ø l l e pa r k e n
forskellige steder alt efter funktioner.... mm...
beskriv overordnede principper for formsproget
langs centerbanen
+ simpelt diagram

dus
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s p e j d e r h y tt e

Illustrationen viser placeringen af CenterBANEN i byens struktur. Banen kobler hverdagsfaciliteter som station,
handelsgade, bibliotek og skole sammen med fritidsaktiviteterne omkring idrætshallen og med det rekreative
landskab i Svanemølleparken og Østerådalen. Den ellipseformede struktur skærer sig gennem byen og bryder
for eksempel med den monotone parkeringsplads foran Super Brugsen.
Luftfotoet er taget fra vest mod øst.
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i d r æ tsh a l

bm x - b a n e
b o l db a n e r

landskab

by

Programmerne langs banen relaterer sig først og fremmest til de to overordnede
strukturer, som banen skærer sig igennem: Bymiljøet og det grønne landskab, som vist
på illustrationen ovenfor.
På den bymæssige del af ruten underbygger de nye tilstødende rumligheder og programmer
det urbane islæt, mens de på den landskabelige del underbygger eller spiller op til den
grønne natur.
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> programmerne langs banen

Hele vejen rundt langs ruten er der særlige
programmer som generelt har betydning for
Svenstrup som helhed. Disse programmer søger
CenterBANEN at underbygge og forstærke de
steder, hvor den er i direkte berøring med dem.
På diagrammet nedenfor er de programmer vist, som
er af væsentlig betydning for CenterBANEN.
Først og fremmest er der vigtigheden af at gøre byen
synlig udadtil mod Hobrovej og jernbanen. Idag
vender byen ryggen til hovedfærdselsårerne, uden
at anerkende den værdi disse besidder i forhold til
at vise byen frem som et interessant sted at bo.
Nærheden til naturen og dyrene i Østerådalen
ses som en stor gevinst for byen. Der ønskes derfor
en større sammenhæng mellem naturen og byen,
således at dette store landskabelige potentiale ikke
ligger gemt væk bag jernbanen, uden en egentlig
forbindelse for de bløde trafikanter.
Handelsgaden og parkeringspladsen ved Super
Brugsen fungerer som byens hjerte. Stedet har
et kæmpe potentiale til at blive udvidet og
programmeret som byens centrum, da de fleste af
byens borgere kommer forbi flere gange om ugen.

Svenstrup Skole, der ellers ligger centralt i byen, er
isoleret bag en tyk mur af træer og buske. Ved at
åbne skolens område op, både fysisk og visuelt, vil
det blive et aktiv for byen, da børnene vil være med
til at generere mere liv i bybilledet.
Ligeledes kan der drages fordel af, at Hallen ligger
centralt placeret. Efter CenterBANENs etablering
vil adgangen til hallen være lettere for hele byen,
og arealerne omkring kan bruges til at skabe fælles
mødested for de mange forskellige brugergrupper
i området.
Den bynære Svanemøllepark er i sig selv attraktiv, da
den tilbyder rekreativ udfoldelse langs Guldbækken
med mulighed for gå- og løbeture på de anlagte
stier. Tilgængeligheden ønskes dog udvidet og
brugen gjort mere alsidig. Desuden vil opsætning af
belysning, gøre parken mere tryg at færdes i om
aftenen.
På det efterfølgende opslag er designet af
CenterBANEN og de tilstødende byrum vist. På
planen er 12 områder markeret. Det er 12 områder
som alle er af interesse og på den ene eller anden
måde påvirket af CenterBANENs placering. De
12 interessepunkter beskrives yderligere senere i
rapporten.
Planen er vedlagt rapporten i skalaen 1:1000

svane m ølle parken

idrætshal

svenstru p skole
hobrovej

12 3
ABC

østerådalen
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handelsgaden

stationen

> banens design

m arkering af centerbanen

CenterBANENs røde farve er visuel stærk og
står i kontrast til byen og det grønne landskab.
Den skaber således en ikonisk markering af
CenterBANEN.
Banen lægger sig oven på de eksisterende materialer i
byen, som det er eksemplificeret i referencebillederne
nederst på siden.
Med den røde farve og afmærkning af målstregen er
referencen til stadions løbebane tydelig, og således
en indikation af, at denne bane er tiltænkt motion og
bevægelse.
Den røde farve influerer på de rum som CenterBANEN
skærer sig igennem. Langs CenterBANEN får
enkelte elementer af byens inventar den røde
farve for at markere banen ved hjælp af rumlige
elementer. Således er for eksempel caféborde og
stole på Svenstrup Torv røde og langs Bygrænsen
står en række røde lygtepæle mens Byportens
gangbro over jernbanen er malet rød.

Materialer og konstruktion

CenterBANENs spor består henholdsvis af en rød
helstøbt gummibelægning samt en asfalt med rød
termoplast. Se referencer på banens materialer
nedenfor.
Termoplasten kendes fra cykelstiernes lyseblå
afmærkning i større vejkryds, men bruges også til for
eksempel mønstre og talfelter på legepladser. Den
helstøbte gummibelægning er stødabsorberende
og anvendes derfor ofte på legepladser som
faldunderlag.
Banens to belægningstyper opfylder forskellige
behov i forhold til brugen og bevægelsen på fladen.
Den bløde gummibelægning tilgodeser de gående og
løbende, mens den hårde glatte asfalt er anvendelig
for skatere, cyklister og andre med hjul.
Belægningen afsluttes af en lav, tynd stålkant.
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R ødt b y inventar og be p lantning langs C enter B anen m arkerer banen ru m ligt.

ter m o p last på asfalt
giver en glat hård overflade
for trafikanter på hjul
4

ærdselsarealer
ier) i henTeknik- og
jlaboratorium.

des blandt andet
og cykelstier i
gen skal være
er mere end 4 m
kilt cykelbane i
g.

5

6

helstøbt
gu m m ibelægning
giver
På kørebanearealer anvendes
blåen
ter-stødabsorberende overflade
for gående
moplast til afstribning af cykelstier
- samtog løbende

5 Termoplast

hvid termoplast til cykelsymboler oven
på afsfalt. På legepladser anvendes termoplast i forskellige farver.
6 Grus

Grus anvendes i parker, på stier og
eksempelvis i fortovsbagkant. Gruset skal
være hårdtstampet og komprimeret, da
løs grusbelægning er svær at vedligeholde og ikke er handicapvenlig. På stier og
pladser anvendes leret vejgrus, stenmel
(knust granit) eller "slotsgrus" (blandingsgrus).

125 cm

- rød helstøbt gummi
- grus

stålkant

stålkant

stålkant

- rød termoplast
- asfalt
- grus

125 cm
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> Plan 1:2000

r ø r sk o v e n
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12 interessepunkter
> byrummene omkring CenterBANEN

På de efterfølgende sider præsenteres et designforslag på konceptuelt niveau for hvert af de byrum, som på den
ene eller anden måde bliver påvirket af CenterBANENs gennemskæring.
Byrummenes formsprog varierer. Det er enten byens eksisterende omgivelser eller en ny programmering af stedet,
der er udgangspunktet for designet. Ved blandt andet Rørskoven og Bygrænsen er det de nye programmer, der
er det tonegivende, mens det ved for eksempel Vandkulturhuset og Svenstrup Torv er de eksisterende omgivelser,
der har størst indflydelse på formgivningen.
De forskellige byrum favner til sammen en bred brug og tiltaler derved alle byens borgere.
Hvert interessepunkt er beskrevet på en side. En sådan side indeholder:
> et ikon der angiver hvor på CenterBANEN man befinder sig
> en række parametre fra værktøjskassen s. 66-67, som har betydning for stedets design
> en rumlig tegning af idéforslaget
> referencer som beskriver form, funktion eller stemning
> titel samt forklarende tekst
3 af interessepunkterne er udeladt i denne beskrivelse, da de indgår i SMALL skalaen, 1:200: Rørskoven,
Bygrænsen og Svenstrup Torv, som henholdsvis kan ses beskrevet på side 112, 118 og 124.
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> et ønske fra byens borgere

lokalplan

+

have more storeys than the treetops can cover.
forankring

visuel
branding

tilgængelighed

fleksibilitet

ligevægt

året rundt

The meadow is the surface to an open landscape.
Further the view to Bygholm Lake can be provided
from all over the meadow. In order for the housing units not to block that, the multi storey buildings
must be situated closer to the forest on the top of
the hill, created by the landscape. In order to emphasise this, the buildings must adjust to the landscape
by following the topography.
From these criteria the different heights on the Svenstrups borgere har længe ønsket sig en
buildings are deﬁned.
svømmehal og med denne placering bliver det
nye byggeri visuelt eksponeret for bilisterne på
Hobrovej og passagererne fra toget. Afstanden
til stationen er på kun 300 m langs den nyanlagte
CenterBANE.
Mellem Svanemølleparken og Østerådalen skabes
en grøn forbindelse henover svømmehallen på tværs
af Hobrovej og jernbanen. Der skabes direkte
adgang fra parken til Vandkulturhuset gennem en
bred åbning under Hobrovejen. Vejen understøttes
af søljer der sammen med uplight i grønne nuancer
fremstår som en kunstig skovlund.
Taget er formet af en række større og mindre bølger,
som det ses på den øverste reference, da man på den
måde kan skabe ind- og udkig. Om aftenen vil lyset
stråle ud fra bygningen og vidne om livet indenfor.
Man kan således bevæge sig oven på bygningen,
som på husene i projektet ‘Water for Dwelling’.
De grønne bølger består af græs, indfarvet grønt
asfalt, grønt gummi og lignende materialer, så
der fordrer forskelligt brug af fladerne. Således
opfordrer bygningen til både foreningsliv med
ugentlige svømmetimer og uforpligtende leg på det
grønne tag. De store bølger er også ideelle som
kælkebakker om vinteren.
Bygningens grønne, bølgede tag refererer til
henholdsvis svømmehallens vand og de grønne
81
omgivelser.
Vandkulturhuset, der har åen på sin sydlige side, vil
åbne op mod vandet og skabe en visuel forbindelse
ved8:28:31
hjælp af en stor glasfacade mellem bassinerne
29/05/09
i bygningen og åen udenfor.

As this housing area is located in a place where two
preserved historical remains are situated, the preservation zones, must be respected.

Wat e r f o r D w e l l i n g, H o l l a n D
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> briefing- og mødested for den aktive gruppe

+
tilgængelighed

fleksibilitet

P i o n e e r C o u r th o us e S q u a r e , U S A

b a sk e tb a r , U t r e cht
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I n f o r m at i o n stav l e , S v e n st r u p

eksisterende
interesser

varieret
intensitet

BRUGERGRUpPER

På Spot On samles man inden man skal ud og
konkurrere på Forhindringsbanen eller når man
skal briefes af en instruktør til hvordan elementerne
kan bruges. Det er også her man slapper af
efterfølgende, mens man venter på sine kammerater.
Hvis man kommer alene kan man få information om
brug af banen på de opstillede tavler.
Som på Forhindringbanen er stilen på Spot On
ligeledes rå og simpel. Der er trin, i forskellige
højder, hvor folk kan samles og mødes. Materialerne
består af beton, og træ til at sidde på.
CenterBANEN skærer igennem skålen og deler den
derved i to, hvoraf den sydlige del også fungerer
som nedgang fra de bagvedliggende huse i det
nybyggede område.
Spot On’s vægge danner en lav kant til de
omkringliggende områder for at markere rummet.

> forstadens velkomstcenter

tilgængelighed

året rundt

D u n e 4 . 1 _ M a a stu n n e l , R o tt e r da m

B o r n e o S p o r e n bu r g , Amst e r da m

BRUGERGRUpPER

visuel
branding

varieret
intensitet

CenterBANEN går ved stationen op over skinnerne
og danner en port til byen, hvor man fra et plateau
på toppen, kan komme fra CenterBANEN til
stationsovergangen. Derved opstår der et public
domain hvor mange forskellige brugergrupper vil
krydse hinanden.
Langs kanten af CenterBANEN vil der, der hvor
den begynder at rejse sig fra jorden og hele vejen
over, være interaktivt lys, som bliver aktiveret når
man bevæger sig forbi. Men det er ikke kun en
iøjnefaldende bro, da den også er et midlertidigt
opholdsted, der skaber mulighed for anden aktivitet
end transit. Fra plateauet på Byporten kan man finde
en skiftende udstilling over hvad man kan opleve i
byen, hvorfor det i praksis vil fungere som et slags
udendørs turistkontor til byens kulturelle liv.
Byporten fungerer ligeledes som mulig start og stop
punkt, hvor man kan se hvor lang banen er og hvor
hurtigt man har løbet/cyklet/rullet/gået den.
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O l y m p i c S cu l p tu r e Pa r k , S e att l e

> forstadens gågade

lokalplan

eksisterende
interesser

forankring

tilgængelighed

varieret
intensitet

visuel
branding

Handelsgaden vil blive belagt med en ny sten,
i lighed med den nuværende belægning på
stationen. Denne belægning har til formål visuelt at
binde strækningen sammen, så den får en samlet
identitet. Den nye belægning vil til dels gøre bilerne
mere opmærksomme på de bløde trafikanter,
til dels binde området bedre sammen. Det er en
afdæmpet løsning, da belægningen ikke skal
konkurrere med CenterBANEN som iøjnefaldende og
karakterskabende element.

aalborg, boulevardentrækummer, etc
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e ks i st e r e n d e b e l æ g n i n g v e d stat i o n e n

> forstadens mindre pladsdannelse

+
tilgængelighed

fleksibilitet

L y r i k I n sta l l at i o n , V æ r l ø s e

B uch a n a n S t r e e t, G l a sg o w

året rundt

BRUGERGRUpPER

I Galleriet er der opsat små digte/huskeråd, som
relaterer til bevægelse og derved får folk til at
tænke over deres egen iscenesættelse i byens rum.
Installationerne møder befolkningen der hvor de er,
og gør dem til en aktiv del af den.
Husrådene vil blive opsat i nogle store rammer, der
også vil kunne bruges til bænke, og derved styrke
den omtalte iscenesættelse yderligere. Rammerne er
mobile og kan skubbes rundt på pladsen i skinner.
Belægningen er belyst af diodeslanger om aftenen,
som styrker retningen ned mod Sansestien.
Pladsen arbejder med farver på forskellige årstider
og tidspunkter: Belægningens røde farve vil skifte alt
efter vejr og vind, de nyplantede træer vil være en
midlertidig farveklat i byen om foråret og de pink
diodeslanger giver farve om aftenen.
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Å r hus F e stug e 2 0 0 8 , Å r hus

> åbenhed og integration af byens forskellige programmer

eksisterende
interesser

BRUGERGRUpPER

D u i sbu r g - N o r d Pa r k , T y sk l a n d
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M e r o v i n g i a n R i n g F o r t, T y sk l a n d

tilgængelighed

varieret
intensitet

visuel
branding

Ved skolen skærer CenterBANEN sig gennem den
eksisterende skolegård, som førhen var helt lukket og
groet til.
Derved skaber det nye tiltag synlighed til et af
byens programmer, som før var gemt væk og ude af
kontakt med den resterende bymidte.
Der er derfor med CenterBANEN skabt gennemgang
i området samt udtynding af det grønne.
I hverdagens dagtimer vil der ofte være børn, især
i frikvartererne, men da skolen også har andre
arealer og det hovedsageligt er de helt store børn
der benytter dette område, vil det ikke være noget
problem at dobbeltprogrammere det.

> integration af mange foskellige brugergrupper

+
tilgængelighed

fleksibilitet

eksisterende
interesser

K i ta g a ta A pa r tm e n ts , J a pa n

varieret
intensitet

ligevægt

BRUGERGRUpPER

Labyrinten ligger i et krydsfelt mellem, DUS’en,
plejehjemmet og Hallen og søger derfor at binde
disse tre programmer sammen. Da området
fremstår fragmenteret er der arbejdet med at
skabe en sammenhæng i området, bl.a. ved hjælp
af belægningen, så området visuelt fremstår som
et samlet hele.
Labyrinten består af stier, hvis overflader er gode
at gå på for rollatorburgere, og som danner
små intime rum undervejs, hvoraf nogle er let
programmerede, mens andre er åbne for hvad
som helst. Her kan ældre såvel som unge og børn
mødes.
Gennemsigtighed er en vigtig faktor, så man kan se
der er liv i de mindre intime enheder. Hvor nogle af
opholdstederne mellem stierne er med transparente
Blokkene er deneranden
dominerende
typologier
afskærmninger
andreaf to
blot
lave forhøjninger
og i kvarteret.
blokke
danner
karakteristiske
rum,
både
ud
til
vejen
og i de fæ
udspring.
imellem. De nuværende fællesfriarealer fremstår som store græ
yderligere bearbejdning, men der er potentiale i rumlighed
af disse arealer, ligesom arealerne i karrerne, ligger uden
for
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områdefornyelse, men ses ofte i tilknytning til den øvrige for
tilfælde vil fornyelsen også bidrage til det øvrige kvarter og løfte
billede.

GÅRDRUM BLOKKE_STRAT
INSPIRATIONSREFERENCER
C u l i a c á n ' s B o ta n i c a l g a r d e n

, Mexico

G a r d e n o f K n o w l e dg e , M a l m ø

DESIGN
Garden og Knowledge, Malmø, Monica Gora

E1: Der er brug for etablering af deciderede opholdsarealer. I forh
fællesskabet er det grundlæggende at give mulighed for opho
dette kan være udgangspunktet for andre aktiviteter. For at sty
tilhørsforhold til opholdarealet, etableres der et areal til hver bl
det også større sandsynlighed for at opnå enighed i forhold til
møblement.

> fritidsaktivitet

tilgængelighed

BRUGERGRUpPER

C o p e n h a g e n B us i n e ss S ch o o l C a m p us , K ø b e n h av n
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m ø d e st e d o m d e n g a m l e e g

Ved spejderhytten åbnes forpladsen op og der
skabes forbindelse til stien, så der bliver mere fokus
på de programmer, der foregår inde i hytten. Derved
bliver aktiviteterne en mere synlig del af byen. Der
skal dog stadig være plads til at spejderne har
deres egen forplads som de kan bruge forskelligt,
afhængig af behov.
Derved skal den nye forplads foran spejderne have
udformning og materialer som er hensigtmæssig
i forhold til spejdernes brug. Det kan f.eks. være
grus til belægning og træelementer til at sidde
eller klatre på - gerne så naturligt og råt som
muligt, da sammenhængen med de omkringliggende
landskabelige træk er vigtig at bibeholde.

> den bynære park

lokalplan

forankring

+
tilgængelighed

året rundt

fleksibilitet

visuel
branding

I parken er rumligheden horisontal, da det er et
fladt landskab med små klynger af træer og buske.
Parken er tænkt som en botanisk have til brug i
skoleundervisningen og for andre interesserede.
Beplantningen er nordiske eksemplarer af forskelllige
træer og buske.
Træer og buske vil blive belyst på forskellig vis, for at
få dem til at fremstå som kunstgenstande og derved
iscenesætte parken i endnu højere grad, end det er
tilfældet i dag.
Desuden vil den kunstneriske belysning, sammen med
lygtepæle bevirke at parken kan bruges på større
dele af året. Belysningen af træer og buske kan evt.
kombineres med funktionel belysning.
N o r m a n d Pa r k , L o n d o n
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Pa c i f i c G r a ss , N e w Z e a l a n d

> En tur på fremtidens CenterBANE

vandkulturhuset

s p ot on

b y grænsen

handelsgaden

galleriet

På vej hen mod Vandkulturhuset skråner
CenterBANEN nedad og går igennem den store
åbning under Hobrovejen, for derefter at løfte sig
op på et lille bakkedrag, der fører stien hen over
jernbanen og direkte ud i Østerådalen.

Ved stationen begynder CenterBANEN langsomt at
stige. CenterBANEN svinger sig op over byen og
togskinnerne og danner en ny B y p ort . Hvor
Byporten er højest, har man udsigt ud over byen, der
ligger som et kantet landskab nedenfor.

CenterBANEN skærer sig igennem s p ot o N , der
ligger længere fremme.

Ved den stærkt trafikerede Hobrovej, går
CenterBANEN igennem et lyskryds inden ruten
fortsætter ind på H andelsgaden .
Det lange byrum, bliver bundet sammen af den
homogene belægning, der giver en sekundær
orientering på tværs af gaden.

Den nye B y grænse danner en skarp
afgrænsning til Østerådalen.
Stien ligger som en spændt bue i landskabet med
en lodret væg ind mod byen. Strækningen danner
sit eget territorium på det lille plateau, der hæver
sig over den grønne flade af marker. På det lange
stræk står mødet mellem byens vertikale udtryk og
den horisontale grønne natur som to kontraster der
komplimenterer hinanden.
Den røde farve mod den grønne natur efterlader
ingen tvivl om, at det er her byen starter.
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b y p orten

På den bymæssige pladsdannelse, G alleriet ,
står træerne insisterende pink.
Den ligerettede belægning binder de to rum, på
hver sin side af Godthåbvej sammen.
Ved Brugsens parkeringsplads åbner et stort nyt
rum sig, som CenterBANEN skærer sig igennem.
svenstru p torv består af flere koblede
rum, der alle har en dynamisk fremtoning.

svenstru p torv

b y skolen

lab y rinten

CenterBANEN fortsætter gennem parkeringspladsen
på den anden side af torvet, hvor der holder biler
på den ene side, mens området på den anden
bliver brugt af byens unge, der spiller bold på den
utraditionelt anlagte basketbane.

B y skolens område kommer man
først igennem en åbning, som, på trods af dens
størrelse, danner kontrast til den store åbne
parkeringsplads.
Inde på området ligger en ny række koblede rum,
hvor det første man støder på er en fodboldbane.

Ved

Forbi skolen åbner endnu et stort rum sig op:

L ab y rinten .

Rummet orienterer sig mod kanterne, som bliver
dannet af plejehjemmet, skolens bygninger og
Hallen. En hakket sti, snor sig igennem og danner et
labyrintisk forløb.

s p ejderh y tten

rørskoven

parken

CenterBANEN kanter sig forbi DUS’en på den ene
side og Hallens parkeringsplads på den anden. Den
løber igennnm en lille fortætning af træer, der virker
intimt og roligt, før den fortsætter ud på vejen.
CenterBANEN løber forbi s p ejderh y tten ,
hvor rummet orienterer sig mod hytten. Pladsen virker
statisk, når ikke der står høje raftekonstruktioner, der
stjæler opmærksomheden.
Videre rundt på banen ligger R ørskoven som
et luftigt rum i den åbne park, med sine røde pæle
der stikker op som kraftige siv omkring åen.
Banen går lige igennem og danner en rigid vej på
et område hvor man ellers kan bevæge sig som
man har lyst og fantasi til.
I resten af Parken danner der sig skiftevis mindre
rum, der er defineret af små lunde og store åbne
sletter.
Parken er stor og lang, så den primære orientering
er den røde CenterBANE, der ligger i landskabet
som parkens stærke rygrad.
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> Underoverskrift

rørskoven

b y grænsen

centerbanens
kr y ds m ed
eksisterende
landskab

centerbanens
m øde m ed
landskab og b y

svenstru p torv
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> SMALL skala

De aktiverende byrum “Rørskoven”, “Bygrænsen” og “Svenstrup Torv” gennemgås
som eksempel fra interessepunkterne på CenterBANEN.
De 3 designs rummer forslag til hvorledes et aktiverende lag tilfører henholdsvis
forstadens parkrum, overgangen mellem by og land samt byens centrum en ny
dimension og skaber nye karakteristiske, identitetsskabende og interessante byrum i
forstaden.
Hvert af de 3 udsnit er beskrevet ved:
> et ikon der angiver hvor på centerbanen, man befinder sig
> et konceptdiagram
> en collage som viser stemningen og antyder rumligheden
> plan og snit i 1:200
> en række parametre fra værktøjskassen, som har betydning for stedets design
> diagrammer eller snit over væsentlige detaljer
> beskrivende tekst
> referencer som supplement til beskrivelsen af form, funktion eller stemning
De 3 udsnit er markeret med stiplet linie på planen over CenterBanen, der er vist på
side 96-97.
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rørskoven
> forstadens landskablige rum

112

Rørskoven ligger på CenterBANENs vestlige
halvdel, hvor banen løber over Guldbækken.
Det er ligeledes stedet, hvor banen mødes med
strækningen Naturens spor.
Krydset mellem Guldbækken og CenterBANEN
er det essentielle i dette punkt og derfor
bliver bevægelsen over vandet sat i fokus. Se
konceptdiagrammet øverst på siden.
Overgang er af midlertidig karakter, idet man selv
kan skabe sin rute over vandet. Dette medfører en
stor interaktion med installationens elementer og
skaber herved et foranderligt landskab skabt af
brugerne.
Installationen ligger frit i Svanemølleparkens
landskab og er kun afgrænset af den faste
belægning af trekantede betonfliser, der graduerer
ud i det grønne græs. Søjlerne der bryder vandets
overflade, og stiger til vejrs som en rørskov, står
med den markante røde farve som et ikon i kontrast
til parkens grønne løv.
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> helhed

+
fleksibilitet

BRUGERGRUpPER

ligevægt

D esign para m etre
Den fleksible brug af området er bærende for

programmeringen af dette område. Nogle elementer
er flytbare og der kan således direkte interageres
med dem. Andre elementer er stationære, men åbner
op for et utal af muligheder i forhold til en meget
varieret brug.
Der fokuseres som udgangspunkt på det legende
og nysgerrige, som især tiltaler børn.
Designet appelerer dog visuelt til en bred
brugergruppe, da de røde pæle fremstår som en
skulptur i parken.
Elementerne lægger op til leg og spil og understøtter
særligt denne bevægelsestype.
CenterBANEN danner sammen med strækningen
Naturens Spor en god fremkommelighed for især
de mange skolebørn, der bor i den nordlige del af
Svenstrup og ønsker at løbe på rulleskøjter, cykle
eller gå til skole.
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tilgængelighed

H verdags m otion

Designet af dette lille sted i parken er en del af
de mange forskellige oplevelser man kan få langs
CenterBANEN. De varierende oplevelser langs ruten
er vigtige for at motivere folk til at bruge den.
Foranderligheden i Rørskoven skaber nye scenarier
hver gang området passeres, hvilket yderligere kan
virke motiverende.
Men først og fremmest er interaktionen med
elementerne i sig selv essentiel for at appelere
til folks nysgerrighed, og dermed fremme fysisk
bevægelse i hverdagen. Nysgerrighed kan drive
barnlige sjæle til at hoppe fra sted til sted over
vandet, flytte rundt på elementerne og danne
nye mønstre, lege ta’ fat og jorden er giftig, sende
bladbåde afsted i åens strøm eller ligge på maven
med fiskenettet klar til at fange en lille tanglus.
Mulighederne er utallige. Nærheden til vandet
er unik og skaber mange muligheder for fysisk
udfoldelse.

AA
A

Plan , vedlagt i 1 : 2 0 0
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SNIT A-AA, 1:200

> detaljer

graduering af belægning

land

belægning

forskellige sa m m ensætninger af trædeflader

vand

T rædestenene

Som det kan ses på den vedlagte plan danner
trædestenene en organisk form der griber fat i
CenterBANENs forløb samt de stier der kobler op
på dette punkt.
På diagrammet ovenfor vises hvordan belægningen
graduerer ud i landskabet og vandet.
På vandet indgår trædestenene i en mekanisme med
tre trædesten i en sekskantet form, der kan roteres
og således bytte plads, som vist på princippet øverst
til højre.
På diagrammet i midten vises nogle af de mange
forskellige formationer og mønstre, der kan dannes
med trædefladerne på vandet.
Trekanten, som er trædestenens form, er regulær og
tilpasset et teknisk princip. Trekanterne er 1 m brede

116

naturens egne trædesten og rørskov

i bunden og 1 m høje fra spidsen og ned. De evigt
skiftende overflader forholder sig til parken og bliver
en kommentar til naturen og årstidernes skiften.
På den nordlige bred vokser enkelte trekanter op af
belægningen og danner små platforme til at sidde
og klatre på.
Disse elementer er mellem 30-120 cm høje.
Grupperingerne danner mindre rum imellem sig.
Materialerne på trædestenene i vandet er et let
kompositmateriale, da de skal kunne flyttes rundt
på. Fliserne inde på land er af beton.

T eknisk p rinci p for interaktion m ed trædefladerne på vandet

udgangs p unkt

den røde rørskov

hæves

De røde søjler har reference til naturens egen
forekomst af rør og siv langs vandkanten. I Rørskoven
står de som en visuel markering i den grønne park og
refererer samtidig til CenterBANENs røde farve.
Rørene er også den del af mekanismen, hvorom de
trekantede trædeflader drejer når de skifter plads
(se princip ovenfor).
De mange søjler har forskellige højder, og kan på
breden bruges til at udspænde reb til hulebygning
eller lave små events med balancegang på
slacklines.

drejes

sænkes

D et fleksible uderu m

I forhold til børns leg er nøgleordet fleksibilitet. Børn
skal selv kunne forme deres legerum i forhold til
deres aktuelle idé [Vilsbøll 2003].
Ønsker børnene at lave hængekøjer, en gynge eller
en hule, kan de på deres egne præmisser selv skabe
rammerne. Både de røde søjler og trædestenene kan
benyttes på utallige måder. I nogle perioder er der
mulighed for at området kan forandre sig fra dag til
dag, i andre at der er en blivende konstallation, som
f.eks. hængekøjer, der er oppe hele sommeren.
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L ivet på breden

bygrænsen
> forstadens møde med landskabet
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Den nye Bygrænse befinder sig på den del af
CenterBANEN som ligger i Østerådalens landskab.
Mellem CenterBANEN og jernbanen udvides byen
og et nyt byudviklingsområde dannes for at trække
befolkningen helt ud til den natur, som er byens største
attraktiv.
Bygrænsen har visse referencer til de centralt liggende
havneområder, som netop i disse år omdannes til
offentlige, kulturelle og rekreative formål. De store
åbne vidder i Ådalen har den samme rekreative
værdi som vandets horisontale flade. Den lodrette
niveauforskel understreger mødet mellem denne
horisontale flade og byens vertikale facader (se
konceptdiagrammet ovenfor).
Der skabes en distance mellem de private arealer
ved husene og det offentligt tilgængelige
stiforløb.
Som bruger af stiforløbet på grænsen af byen,
vil man føle tryghed som følge af nærheden til
boligerne, men samtidig have udsigt udover de åbne
vidder i Østerådalen.
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> helhed

lokalplan

forankring

+
tilgængelighed

visuel
branding

BRUGERGRUpPER

design para m etre
Byen har længe ønsket sig større nærhed og
forbindelse til Østerådalens rekreative landskab.

Ved bygrænsen iscenesættes mødet, og byens
borgere kommer helt tæt på naturen.

Bygrænsen er visuelt fremtrædende når man møder
byen udefra. Den røde farve markerer overgangen
mellem by og land, som vist på opstalten nedenfor.
Bygrænsen henvender sig til alle brugergrupper
med et varieret udbud af aktiviteter. Således kan
promenaden bruges til gåture for at nyde udsigten,
eller til løbe- og cykelture for motionens skyld. Inventar
og formgivning lægger desuden op til aktiviteter for
dem på hjul. Bygrænsen fordrer således en fleksibel
brug.
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fleksibilitet

eksisterende
interesser

varieret
intensitet

Den fortrukne aktivitet for mange af byens unge er
BMX-cykling. Bygrænsens program bygger derfor
på eksisterende interesser, hvilket sandsynliggør en
interesse for området og øger brugen heraf.
Ved adgangene til den bagvedliggende bebyggelse
skabes der mulighed for små aktivitetspunkter
(illustreret på plan og opstalt). Disse skaber en
varieret intensitet langs ruten.

H verdags m otion

Bygrænsen skaber direkte kontakt mellem by
og natur og fremmer således tilgængeligheden.
Bygrænsen gør det lettere og mere attraktivt
for folk at gå en tur ved Østerådalen og nyde
landskabet.

A

B

AA

BB

Plan , vedlagt i 1 : 2 0 0
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o p stalt langs centerbanen , kig m od b y en , 1 : 2 0 0

> detajler

snit A - A A , 1 : 2 0 0

grænsen

Den røde CenterBANEs belægning folder sig op af
den lodrette kant. Som en rød bymur bliver den
ikonet for grænsen mellem by og land.
Niveauforskellen understreger yderligere distancen
mellem landskab og by, samt mellem den offentlige
sti og de private boliger. (se snit A-AA)

og Svanemølleparken, og har således udover den
røde farve også reference til de landskablige
omgivelser.
CenterBANEN er oplyst af en række røde lygtepæle,
der har samme form som rundingen mellem banen
og væggen. Den understreger formsproget og står
som en rumlig retningsgiver.

CenterBANENs røde farve influerer på Bygrænsens
elementer for at understrege mødet mellem det
Anbefaling
grønne landskab og byens lodrette facade.
- Pladsen bør integreres i lokalområdet og bør søge at
imødekomme både unge og ældres behov.
Røde kornelbuske står langs kanten ved det nye
- Blandede funktioner kan tjene forskellige sociale
og kulturelle formål og være med til at skabe sociale
byudviklingsområde. De vokser naturligt i Østerådalen
møder, nye fællesskaber og et levende idrætsområde.

- Indbydende og åbne rammer i god kvalitet og
materialiteter, har en god effekt, der kan motivere
borgerne til at være fysisk aktive.
- Ved at sammentænke forskellige aktiviteter kan der
skabes nye rumlige konstellationer, der kan føre til nye

122
Husvæg 3 m
Menneske 1,8 m

m ødet m elle m vertikalt og horisontalt

vej

cykelsti

7,5 m

1,5 m

lege-, idræts- og samværsformer.
- En landskabelig bearbejdning kan være med til at
omkredse pladsen og aktiviteterne, som derved danner
en tryg ramme om brugerne og danner en indre plads i
midten, hvor leg og aktiviteter kan foregå i sikkerhed.
- Aktiviteterne bør så vidt mulig have en vis synlighed,
således at det er muligt at overskue stedet, hvilket
skaber en tryghed.
- En belysning af hele området kan sikre en udvidet
brug af stedet og skabe en tryghed.

fortorv
1,5 m

2,5 m

byskilt ???

é t ele m ent - m ange m uligheder

snit B - B B , 1 : 2 0 0

b y ru m s I nventar

Bygrænsens inventar består af en række elementer
hovedsagligt i metal og træ. Det er holdbare
materialer, som sammen med rundingen mellem den
vandrette løbebane og den lodrette mur er ideelle
for skatere, rulleskøjteløbere og BMX. [Kim Stær]
De samme elementer kan desuden bruges som bænke
til ophold, hvor man sidder i læ af halvmuren med et
smukt udsyn ud over Ådalen.
Herudover kan nogle elementer også bruges til
udstrækning for motionsløbere.
Ved forbindelser op til den bagvedliggende
bebyggelse er der skabt små nicher til brug for

BMX, skating, rulleskøjter. Men også med elementer
som ribber og klatregreb som en alternativ måde,
primært for børn, at komme fra det ene niveau til
det andet.
Ved mødet med vejen har CenterBANEN fortrinsret
og bilisten mødes derfor af rumlestriber samt et
naturligt opstående bump som en konsekvens af
niveauforskellene. (se snit B-BB)
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R ød Kbænk
ornel
2,2 m

ygtepælene
angeres under lygtepælene??

L ivet ved B y grænsen

svenstrup torv
> forstadens bymidte
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Svenstrup Torv er byens hjerte og centrum, men
torvets primære funktion i dag er parkering.
Butikkerne og andre programmer, såsom posthus
og bibliotek, er der kun få af.
Det nye torv placerer sig som et link mellem
Godthåbsvej og Super Brugsen, og danner et
samlingssted for byens borgere.
Som vist på konceptdiagrammet, skabes der bedre
forbindelser for bløde trafikanter.
Ved indgangen til Super Brugsen forlænges
den eksisterende plads og danner derved et
strøg ned til Handelsgaden. Strøget bryder med
parkeringspladsen, som før skabte en barriere
mellem Handelsgaden og det lille butikscenter.
Et nyt medborgerhus og sundhedscenter bygges i
tilknytning til strøget og supplerer torvets funktioner
og byliv.
Med CenterBANENs gennemskæring af parkeringspladsen benyttes feltet mellem CenterBANEN
og Godthåbsvej som et aktivt byrum. Byrummet
skaber menneskelig aktivitet, der hvor bilerne før
holdt parkeret.
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Med Svenstrup Torv kobles et af hverdagens
knudepunkter til netværket af motionsruter.
Med strøget, der går på tværs af Godthåbsvej skabes
bedre tilgængelighed for de bløde trafikanter.
Svenstrup
Torv
indgår
i
kommunens
byfornyelsesprogram, hvorfor det her er relevant at
indtænke aktiverende elementer, når der i forvejen
ligger planer for en transformering. Svenstrup har
ikke i forvejen et medborgerhus, men ønsket er stort.
Da Svenstrup Torv i dag fungerer som byens mest
markante knudepunkt, vil det være oplagt at placere
huset her.
Torvet markeres visuelt gennem den nye bygning
og den karakteristiske overdækning.
Torvet er inddelt i mindre områder. Således er der
mulighed for forskellige grader af intensitet samt
forskellige programmeringer, der henvender sig til
forskellige brugergrupper.
Programmerne opfordrer til leg såvel som afslapning
eller organiserede holdaktiviteter i det nye
medborgerhus. Således favner Svenstrup Torv de
fleste bevægelses grupper.
Designet af de enkelte delområder skaber faciliteter
for en fleksibel brug samt dobbeltprogrammerede
byrum.
Gennem hele året vil der være mange varianter af
aktivitet på torvet. Se diagram på næste opslag.

BRUGERGRUpPER

ligevægt

fleksibilitet

året rundt

for m s p rog

Ved CenterBANENs gennemskæringen af p-pladsen
fremkommer skæve og irregulære byrum. I designet af
bytorvets enkelte elementer tages der udgangspunkt
i disse irregulære og kantede former.
Den kantede form benyttes på forskellige niveauer,
for at skabe forskellige rumligheder, der kan
bruges til forskellige aktiviteter. Dette er illustreret
i principsnittet nedenfor.
På basketbanen ligger formen plant i belægningen
så fladen også kan bruges som parkeringsplads.
Ved dansescenen er niveauet sænket for at skabe et
mere intimt miljø.
På strøget er formerne brugt som lysende linier i
belægningen, der giver rummet karakter, men også
i overdækningen som rejser sig fra belægningen og
svæver over strøget.
I klatreområdet hæver formerne sig fra belægningen
og bliver 3-dimensionelle.

Basketbane

p lant
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o p stalt langs centerbanen , kig m od godthåbsvej , 1 : 2 0 0

Dansescene

Strøget

sænket

svævende

Klatrelandskab

hævet

m

+10 m

AA

strøget

basketbane
dansescene

klatrelandskab

A

Plan , vedlagt i 1 : 2 0 0

hverdags m otion

Svenstrup Torv kobler faciliteter for leg og motion sammen med hverdagens kommercielle byrum.
Flere af områderne er dobbeltprogrammeret, så rum der bruges til bymæssige funktioner på et tidspunkt
af dagen, bruges til kropslig udfoldelse på andre tidspunkter. For eksempel Basketbanen som benytter
parkeringsarealerne.
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> detaljer

events året rundt

turnering
løbe instruktør
sneskul p turer
n y tårso p tog
J uletræssalg
jule m arked
julel y sene tændes
S køjtebane
sundhedstjek
høst m arked

Progra m m ering

For at skabe interessante bymiljøer i mindre byer
er en varieret programsammensætning vigtig.
Som beskrevet i analysen kan man med fordel
kombinere steder for de daglige indkøb med
kulturelle programmer.
På Svenstrup Torv er de eksisterende programmer
derfor suppleret med et nyt medborgerhus og
sundhedscenter samt en række aktiverende byrum.
Den farvede tekst markerer ny programmering
i forhold til Bymidtefunktioner og Bevægelsesprogrammer.
Torvet lægger nu op til, at de ellers så kedelige
butikslukkede søndage bliver fyldt med sportslige
aktiviteter samt markedsdage med boder hele vejen
op langs strøget.
Der er også muligheder for en række af
arrangementer henover året. Eksempler på sådanne
arrangementer er vist i diagrammen ovenfor.

torvedage
svenstru p p igekor koncert
klatredag
sundhedstjek
kræ m m er m aked
danseo p træden
b y fest : ski p p erdage
danse instruktør
idrættens dag
bogens dag
udstillinger

I ndendørs p rogra m m ering :
Tandlæge			
240 m2
Spar Nord Bank		
120 m2
Danske Bank		
120 m2
Bibliotek			
350 m2
Super Brugsen
+ Håndkøbs Apotek
+ Posthus			
2050 m2
Medborgerhus		
+ Café			
+ Sundhedscenter		
610 m2
Kiosk			
25 m2
U den D ørs p rogra m m ering :
Parkering			
112 pladser
Cykelparkering		
55 pladser
OK Tankstandere		
Wireless internetopkobling
Café servering
Centerbanen
Klatrelandskab
Dansescene
Basketbane
Busstoppested
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livet på svenstru p torv

D igital facade

strøget og overdækningen

fælles brug af strøget

-

B I bliotek

STRØGET

Strøget fra Godthåbsvej og op til Super Brugsens
indgang er forholdsvis bred. Derfor markerer en
sekundær belægning et 5 meter bredt midterstykke.
Midterstykket bredder sig ud under overdækningen
og danner plads for udstillinger, markeder,
digtoplæsning, caféservering mm. På den måde
understreges forløbet fra gaden mod butikkerne
og der gøres plads til det naturlige flow. Samtidigt
dannes der zoner for midlertidigt ophold som
de tilstødende butikker og kulturinstitutioner kan
programmere.
I forhold til materialevalg tages der udgangspunkt i
den nyanlagte nærbanestation. Betonstenene og de
gule, brændte tegl skaber en helhed fra stationen
gennem Handelsgaden til Svenstrup Torv og binder
midtbyen sammen.
De kantede lysstriber i belægningen giver
strøget karakter i aften- og nattetimerne, og
overdækningen vil stå som en lysende skulptur i
mørket og være en del af den nye mere kulturelle
identitet på Svenstrup Torv.

m edborger
hus

m edborgerhuset

Formen på det nye Medborger- og Sundhedshus er
rektangulær med en niche tilsvarende indhakket på
den eksisterende bygning. Formen er holdt i dette
rolige, retvinklede formsprog for at relatere til de
eksisterende bygningers fysiske udtryk.
Bygningen er 2 etager høj for at skabe en klar
visuel forbindelse fra de omkringliggende veje, da
bygningen ligger lidt tilbagetrukket.
Den sydlige facade på medborgerhuset er oplagt
til digital eksponering. Som stor opslagstavle for
byens borgere, kan der informeres om aktiviteter
i idrætsforeningerne eller kommende events i
medborgerhuset eller på torvet.
Det foreslås at Apoteket flytter ind i samme
bebyggelse som
Sundhedscenteret, for at få
hverdagens medicinindkøb koblet med konkrete
tiltag og individuel vejledning, udstillinger, kurser
og events, der sætter fokus på bl.a. motionens gode
indvirkning på kroppens balance.
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eksisterende belægning

L y s i belægningen

R u m lig overdækning

> detaljer

klatrelandskabet

K latreenheden fra de 5 p ositioner

klatrelandskabet

Klatrelandskabet består af en enkelt enhed, som er
formet således, at der opstår både spidse, stumpe,
og rette vinkler (60o, 70o, 90o, 110o, 130o) for at sikre
udfordringer på alle niveauer for brugerne. Enheden
er 80-150 cm høj alt efter hvordan den vendes og
drejes. Maksimalhøjden på klatrelandskabet er 4,5
m. Se klatreenheden i diagrammet ovenfor.
I fagsprog hedder disse klatrefaciliteter en boulder,
der refererer til det engelske ord for en stor sten.
Ved klatreskulpturer af denne type er der ikke
brug for sikkerhedsudstyr som klatresele og reb, der
normalt er forbundet med klatring. Boulderklatring
er derfor ideelt til byens offentlige rum, da det kun
er faldunderlaget der stilles krav til. [abekatten.nu]
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B rændte farver

B oulders

Integreringen af en klatreskulptur i det urbane
miljø giver anledning til fantasifuld og sjov fysisk
udfoldelse, hvor både brugerens teknik, råstyrke
og balance afprøves.
Klatreslangen støbes i beton og males derefter
i rødbrune, brændte nuancer, der refererer til
bjerglandskabet samt den røde CenterBANE. De
brændte farver giver stedet en varme som supplement
til den sortgrå asfalt på parkeringspladsen.
Klatregreb påmonteres på nogle af klatrefladerne.
Grebene monteres i to farvevarianter for at
markere forskellige sværhedsgrader i bestigningen.
Faldunderlaget
udformes
i
blød
helstøbt
gummibelægning (det samme materiale som bruges til

snit A - A A , 1 : 2 0 0 dansescenen

dansescenen

CenterBANEN, se side 95 for materialebeskrivelse).
Gennem klatrelandskabet er der plads til at skyde
genvej for gående.
Der dannes mindre rum mellem bjergtoppene,
hvor der er ro til at mødes, eller øve sig i
klatreteknikker.
Busstoppestedet er det sted hvor folk oftest har nogle
minutters ventetid, som kan integreres i hverdagens
aktiviteter. Derfor er busstoppestedets læskur
integreret i klatrelandskabet.

Dansescenen er lagt et niveau under resten af
Svenstrup Torv. Det danner en mere intim sfære og
niveauforskellen bruges som afskærmning mod
Godthåbsvej samt trin som tilskuerpladser. Der er
dobbelthøje trin i træ for komfort. Trinnene kan
skubbes i trappens længderetning for fleksibel
brug.
Stedet er omgivet af træer for at skabe en hyggelig
atmosfære. I træerne er monteret spotlys som
bruges til at oplyse scenen.
Lamperne er røde, og sammen med de røde flytbare
stole, skabes der reference til CenterBANENs røde
farve.
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danseo p visning

T ra p p e m ed bænk

B y have

fl y tbare
stole

> detaljer

dobbelt p rogra m m ering af parkeringsareal

parkerings p lads

BASKETBANEN

&

Et område af parkeringspladsen er dobbeltprogrammeret, se illustration ovenfor. Således
er det her muligt at spille basket, når de øvrige
parkeringsarealer endnu ikke er fyldte.
At basketbanen kan benyttes markeres for bilerne
med rødt lys ved indkørslen til dette område af
parkeringspladsen.
På asfalten er der også optegnet et grafisk mønster
af cirkler. Det grafiske element sætter fantasien
igang og nye basketspil kan opstå eller grafikken
bruges til at hoppe, hinke eller cykle på.
Der opsættes net omkring basketkurvene.

F low og o p hold

Til højre ses et diagram over flow og ophold på
torvet. Meget af arealet benyttes nu af de bløde
trafikanter, hvor det førhen var bilerne der havde
førsteprioritet.
Da der er regler for antallet af parkeringspladser
(se udregningen af parkeringspladser øverst til
højre), er det dog ikke muligt helt at fjerne de
mange parkeringspladser. Derfor er det flade
tag på den eksisterende bygning taget i brug
med opkørselsrampe fra Egemarksvej og direkte
trappenedgang fra p-pladsen og ned på Strøget
ved biblioteket.
Cykelparkering er til dels placeret tæt ved
CenterBANEN, til dels tæt på Super Brugsens
indgang, for at lette arbejdet med tunge varer.
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m odificering

net

basketbane

grafik på asfalt

parkering

Ved detailhandel beregnes 1 parkeringsplads pr. 30 m2. Ved kulturbyggeri af denne størrelse er der ingen
generelle standarder, derfor regnes der også her med 1 plads pr. 30m2. [HFB 2:2]
						
						
						

Detailhandel
2557 m2		
Kultur		
655 m2		
I alt				

= 85 pladser
= 22 pladser
= 107 pladser

						

Antal parkeringspladser på planen

= 112 pladser

40 Cykel P

26 P
28 P

26 P

19 P

15 Cykel P
13 P

P
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P
P

P

flow, kørende

flow, gående

antal parkering

o p hold, gående

> Underoverskrift
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Der konkluderes på projektets koncept og design i forhold til den givne
problemstilling.
Dernæst en perspektivering med overvejelser i forhold til implementering samt
forslagsstillelse til en bevægelses- og byrumspolitik for Aalborg Kommune.
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konklusion

KO N K L U SI O N
Målet med projektet har været at skabe et interessant
og identitetsskabende bymiljø, som inviterer alle
byens borgere til mere fysisk aktivitet og bevægelse
i hverdagens parcelhusby.
Primært handler projektet således om byrum for fysisk
aktivitet og sekundært om at skabe interessante og
identitetsskabende bymiljøer, designe for en bred
brugergruppe samt at linke designet til hverdagens
knudepunkter.
Mere fysisk aktivitet og bevægelse skaber ud over
en sundere befolkning, også mere liv i byens rum,
hvilket gør emnet yders relevant for byplanlæggere.
Men på trods af, at der bliver større og større fokus
på emnet, er det kun få initiativer, der foregår i
parcelhusbyer, selvom en stor del af danskerne netop
bor her. Derfor er vores projekt relevant i debatten
om, hvor man skal sætte ind i forhold til aktiverende
byrumsdesign.
For at skabe interessante og identitetsskabende
bymiljøer er CenterBANEN ikke nødvendigvis den
bedste løsning for alle parcelhusbyer, men i tilfældet
med Svenstrup tilfører den byen en identitet og
fungerer som visuelt symbol. Strukturen skaber nye
muligheder for udvikling af byen og sammenbinder
eksisterende interessepunkter i midtbyen.
De aktiverende byrumsdesign er med til at gøre
det mere interessant at færdes i byen også rent
visuelt. Ved at lave nye installationer i byens rum, og
fokusere på at få mere motion ud i gadebilledet, der
imødekommer alle tre bevægelsesgruppers behov,
bliver der skabt grobund for et mere varieret byliv i
Svenstrups offentlige rum.
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Det samlede bevægelsesdesign for Svenstrup består
både af ruter, strækninger og punkter. Denne
kombination giver et utal af muligheder tilegnet den
enkelte person og dennes individuelle behov.
Strækningerne opfylder hver især en enkelt
bevægelsesgruppes specifikke behov. Der skabes
dermed nye byrum, hvor de enkelte grupper kan
udfolde sig på deres egne præmisser. CenterBANEN
og LysLØJPEN er for alle, og har dermed programmer

af en mere almen karakter, som alle brugergrupper
kan relatere til. Da sport og motion er et universelt
fænomen, kan det nedbryde barriere og fordre
interaktion mellem mennesker, hvilket skaber et stort
potentiale for nye public domains.
Ved at inkludere hverdagens knudepunkter i
bevægelsesdesignet styrkes disse eksisterende
programmer og byens struktur underbygges. Ved
at binde byens forskellige boligområder sammen,
med institutioner, grønnne lommer og eksisterende
tilbud, inkluderes og introduceres borgerne til byens
forskellige potentialer.

p e r s p e k t i v e r i ng
> IMPLEMENTERING OG REALISERING
Det endelige produkt for denne opgave omfatter
en LysLØJPE med 18 navngivne punkter og 5
strækninger samt en CenterBANE der består af 12
interessepunkter. Det giver samlet et omfattende
bevægelsesdesign med et stort antal aktiverende
byrum i Svenstrup. Det kan derfor naturligvis
diskuteres hvorledes realiseringen af dette projekt
skal foregå.
Projektet skal ses som en strategi for Svenstrups
kommende udvikling. Realiseringen ønskes derfor ikke
fuldført over et par år, men snarere implementeret
i igangværende og kommende projekter over en
længere periode.
I Svenstrup midtby er en eksisterende byfornyelse
i gang i dens indledende fase. Hele eller dele af
CenterBANEN kan således snarest implementeres
i disse planer og realiseres i den nærmeste
fremtid. En realisering af CenterBANEN vil skabe
stor opmærksomhed og grundlag for kommende
projekter.
Supplerende kapital kan også være grundlag for
implementering af CenterBANEN samt en højere
kvalitet af de nye byrum.
Der kan søges om økonomisk støtte fra f.eks. Lokaleog Anlægsfonden, hvis der som i dette projekt
designes med henblik på en mere fysisk aktiv by.

perspektivering

CenterBANEN i sig selv, som en 2,5 meter bred
og 1600 m lang rød bane, er forholdsvis billig i
anlægsomkostninger. Derfor anbefales det at denne
som minimum etableres som fysisk manifæstation
over de forandringer som Svenstrup befinder sig i.
Endvidere vil den komme til at stå som en markør
for starten på en udvikling for Svenstrup som en
interessant og aktiv by.
Tilstødende interessepunkter kan herefter realiseres
som led i byfornyelsen, eller på initiativ af de
involverede interessenter som spejderne, skolen og
handelsstandsforeningen.
LysLØJPEN er mindre kompleks og kan en stor del
af vejen realiseres gennem en aktiv borgerforening
og byens ildsjæle i samarbejde med erhvervslivet
og kommunen. Lignende projekter som TrampeStien
langs Guldbækken har tidligere vist sig realiserbare
på denne måde.
De enkelte punkter på LysLØJPEN kan med fordel
detaljeres i dialog og samarbejde med byens
borgere. Også til strækningerne, som er tilpasset
hver sin specifikke bevægelsestype, anbefales
det at samarbejde med relevante brugergrupper,
motionister og sportsudøvere.
Det er også muligt at kick-starte delprojekter ved
hjælp af midlertidige events, for at vise hvilke
aktiviteter der kan komme til at foregå i fremtiden.
Således indlejres der på forhånd en idé om stedets
kommende aktiviteter i folks bevidsthed.
Ulempen ved midlertidige projekter er at det ikke
efterlader sig nogen fysiske spor for eftertiden.
Events kan derfor suppleres med Dog Ville-lignende
aftegninger af aktiviteterne, som understregning af
områdets fremtidige brug. Meget kan således tegnes
på asfalt. Det er et billigt og nemt visuelt redskab
der skaber base for nye måder at opfatte fladen
og byen på.

> BEVÆGELSES- OG BYRUMSPOLITIK
Aktive byrum har en lang række tilønskede effekter
for byen og kommunen. Som eksempler kan nævnes et
styrket byliv, som skaber interessante oplevelser for
borgerne; og en sund og livsglad befolkning som ikke
koster sygehusene sengepladser. Derfor er det vigtigt
at have en politik på dette område på lige fod med
politikker omkring placeringen af byen programmer,
antallet af ny bebyggelse samt højhuspolitik, for bare
at give nogle enkelte eksempler.
Da der ikke foreligger nogen konkret bevægelsesog byrumspolitik for Aalborg Kommune, anbefaler vi
derfor at kommunen får udarbejdet en sådan politik.
Kommunen har allerede selv nogle ambitioner på
dette område, da de bl.a. ønsker at øge mængden
af motion der dyrkes blandt borgerne. I vores
projekt har vi udviklet en metode, hvormed de kan
opnå de opstillede mål. Dermed kan byrums- og
bevægelsespolitikken kan tage udgangspunkt i de
opstillede parametre fra værktøjskassen s. 66-67,
da en del af disse er almengyldige for parcelhusbyer
i Danmark.
Som eksempel indeholder værktøjskassen parametre
som forankring af designet i byens eksisterende
byudvikling; at skabe ligevægt mellem de tre
bevægelsesgrupper (Foreningsidræt & Sport, Leg &
Spil, Rekreation & Hverdagsmotion) og at placeringen
motion og bevægelsestilbud skal være beliggende i
umiddelbar nærhed til boligen.
Andre designparametre går specifikt på Svenstrups
udfordringer og potentialer, som f.eks at byen mangler
en visuel branding for at fastslå byens identitet samt
at definere et klart bycentrum for Svenstrup.
Politikken anbefales derfor at indeholde en række
overordnede parametre, som man hvert sted bør
overveje relevansen af gennem en definition af byens
generelle udfordringer og potentialer.
Herudover bør en række eksempler vises på hvorledes
parametrene kan implementeres i byens design. Her
kan realiseringen af projektet i Svenstrup være et
oplagt pilotprojekt og forbillede for kommunens
andre byer.
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> Diagrammer og billeder der ikke er angivet med kilde, er egen produktion

s. 17
Kram bus:
www.dr.dk/NR/rdonlyres/86216F84-F868-46C1-9AA36E613DE40327/593023/a5a2ee7997914e7e9deb0cefa777ae3f_KRAM.jpg
s. 20
Sport:
www.leththomsen.dk/picture.aspx?id=88824172
Leg og spil:
www.byensbedste.kk.dk/skolesider/Images/ContributionImages/sid14pid174_leg_i_g%C3%A5rden.jpg
Rekreation:
www.naturligthestehold.dk/islandske_heste_som_naturplejerefiler/image006.jpg
s. 21
Forenings idræt:
www.koege-fodbold.dk/arkiv/2007/13-10-2007/slides/
IMG_2696.JPG
Uorganiseret idræt:
www.presswire.dk/log/pm_files/Stavgang_til_Grenaa.jpg
Hverdags motion:
www.jh-hundeservice.dk/siteimages/common/upload/
aaowecieufjjnohvtxklB1.jpg
s. 22
Eliteidrætten:
www.loa-fonden.dk/media/12838/atletik.jpg
Bredde- og motionsidrætten:
www.canada.travel/consumerweb/pub/large/Three_women_
practice_yoga_outdoors_on_the_lawn_at_the_Grail_Springs_
Lifestyle_Spa_for_Natural_Living_Bancroft_Ontario_250714.
jpg
De selvorganiserede bevægelsesaktiviteter:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/52/Teen_
male_skater_in_Salem_Oregon_park_jump.jpg
s. 23
Præstationsrummet:
www.childrenslit.com/childrenslit/images/baseball_resized.
png
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kropsoplevelsesrummet:
havebloggen.files.wordpress.com/2008/11/img_2091.jpg
Det rekreative rum:
www.brockdorffnielsen.dk/images/strand.jpg

s. 27
Graf over aktivitetsniveau i forskellige aldersgrupper:
Larsen, K. (2003) ”Den tredje bølge” København: Lokale- og
Anlægsfonden, s. 46
s. 31
De krops bevidste:
www.dr.dk/NR/rdonlyres/39600402-4E45-4A02-87DAF54FCDA36700/232546/loebetur.jpg
De nysgerrige
archives.record-eagle.com/2007/may/101parkour4.jpg
Konkurrencemenneskene:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/USMC_
Marathon.jpg
s. 34
Diagram over byrumsudvikling, frit efter Jan Gehl:
Gehl, J et al. (2006) ”Det nye byliv”, København: Arkitektens
Forlag, s. 9
s. 81
Lighting Masterplan:
Topos nr. 54, 2006
The Red Ribbon:
Topos nr. 54, 2006
s. 99
Water for Dwelling:
www.watervoorwonen.nl/index%20e.html
s. 100
Pioneer Courthouse Square:
assets.portlandspaces.net/assets/0000/4904/pioneer_
sq_03_xlarge.jpg
s. 101
Dune 4.1_Maastunnel:
farm4.static.flickr.com/3282/2922454392_e00cd52c67.jpg
Olympic Sculpture Park:
seattletimes.nwsource.com/ABPub/2007/01/07/2003514071.jpg
s.102
Belægning på gågade:
www.architecture-page.com/assets/images/content/prj_
west_luxu/1.jpg

s. 103
Lyrik Installation:
lyrik-installation.dk/Vaerloese/Artikel_Cynthia_M_Grund_
files/image002.jpg
Buchanan Street:
Topos nr. 54, 2006
s. 104
Duisburg-Nord Park:
'Scape nr. 2, 2006
Merovingian Ring Fort:
www.julianraxworthy.org/Resource/Writing/Merovingian%20
Ring%20Fort.PDF
s. 105
Kitagata Apartments:
New Landscape Design, R. Holden, s 26, Laurence King Publishing Ltd, London, 2003
Culiacán's Botanical garden:
www.watervoorwonen.nl/index%20e.html
Garden of Knowledge:
www.gora.se/index.php?option=com_content&view=section&l
ayout=blog&id=6&Itemid=53
s. 106
Copenhagen Business School:
‘Scape nr. 2, 2006
Mødested:
www.cyan-teak-furniture.com/acatalog/lt055_tree_seat_
round_md.jpg
s. 107
Normand Park:
‘Scape nr. 1, 2009
Pacific Grass:
www.sculpture.org.nz/engine/SID/10007/AID/1049.htm
s. 116
Billede længst til højre, skole ved rønnebær allé:
www.insemo.dk
s. 117
Hængekøjer, Roskilde festival:
image.unwire.com/IP/ss/sdp.unwire.com/content/MMS/2009
0704/1810/1245805553780PKe040720091333.jpg
Billede længst til højre:
Vilsbøll, H. (2003) “Børns Uderum”, København, Forlaget Børn
& Unge, s. 59

s. 122
Mødet mellem vertikalt og horisontalt:
‘Scape nr. 2, 2006
Ét element - mange muligheder: Beetsplein:
europaconcorsi.com/projects/16966-Nicolaas-Beetsplein/images/516715/slideshow
s. 123
Rød Kornel:
www.zahradnictvisedlcany.com/catalog/images/cornus-albasibirica-vinter.jpg
s. 128
Hoppeborg:
www.kaisport.dk/hoppeborg_5x5.jpg
s. 129
Lys i belægningen, London
Topos nr. 54, 2006
Rumlig overdækning til venstre:
www.e-architect.co.uk/new_york/jpgs/ps1_contemporary_
art_center_canopy_na160109_2.jpg
s. 130
Boulder:
www.abekatten.nu/00005/
3. billede fra venstre:
sites.google.com/site/ldahlgaard/DSC05363.JPG
4. billede fra venstre:
rakette.dk/images/147_4777.JPG - klatrefyr
s. 131
Danseopvisning, Fælledparken:
www.bisgaardlandskab.dk/index2.htm
s. 132
Modificering
www.cliostraat.com/showmore.php?baby=131&face=1
Grafik på asfalt, Alsion:
www.schonherr.dk/
Grafik på asfalt, Praghs Boulevard:
2.bp.blogspot.com/_HDeQ6Kue8M4/Ss2WY4snZqI/AAAAAAAAGPg/Cn_CWDA-fgE/s400/
Kristine+Jensens+Tegnestue+-+Prags+boulevard++Copenhagen+via+vulgare.com.jpg
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Handel
Service Institutioner
Idrætsforeninger
Industri
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> social profil

> so c ial p r o f il

Den sociale profil har betydning for hvordan byen
bliver brugt til motion og bevægelse, da forskellige
aldersgrupper ofte har forskellige præferencer,
som beskrevet i teoriafsnittet.
I forhold til den demografiske sammensætning er 23
% af Svenstrups befolkning børn og teenagere (0-17
år), hvilke næsten er en fjerdedel. [aalborgkommune.
dk, s.20]
I Svenstrup optager de ældre (60+) 26 % af
befolkningen og er dermed ligeledes ca. en
fjerdedel af byens indbyggere. Denne gruppe vil
yderligere få betydning fremover, da Svenstrups
befolkningsprognose fra 2007 frem til 2020
forudsiger en stigning på 43 %. [aalborgkommune.
dk, s.20]
Unge mellem 18 og 24 fylder kun 5 % af befolkningen
på nuværende tidspunkt, men antallet vil over de
næste ti år stige med 25 %. [aalborgkommune.dk,
s.20]
Den arbejdsdygtige del af befolkningen (25 – 59
årige) udgør 48 %, hvor man må gå ud fra at det
det fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kønene,
hvilket vil sige at der er ca 24 % kvinder og 24%
mænd i denne aldersgruppe. [aalborgkommune.dk,
s.20]
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