
Udearealer skal have forskellige rum 

Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) 
indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for 
ophold, aktivitet og opbevaring. I boligen har vi 
rum, hvor man kan slappe af og sove, rum til at 
mødes, snakke og spise, køkkenet til at lave mad 
og børnenes og de unges værelser til leg og til at 
være i fred for de voksne.

Vi trives dårligt, hvis vores bolig er ét stort rum. 
Lige så dårligt fungerer udearealerne, hvis de er 
én stor græsplæne. 

Ruminddelinger 
udendørs – hvordan gør man det? 
I vores hjem kan rummene have én eller flere funk-
tioner. Det samme gælder udenfor, hvor nogle ak-
tiviteter er gode at afskærme tydeligt, så man kan 
koncentrere sig om aktiviteten uden for mange 
forstyrrelser. Andre aktiviteter skal helst være side 
om side og flettes mere usynligt ind i hinanden. 

F.eks. vil de store børn og teenagere gerne hæn-
ge ud, uden at de voksne kan holde øje med 
dem. De små børn vil hellere de mindre legeplad-
ser, hvor forældrene kan sidde lige ved siden af. 

Hvad skaber liv mellem husene?

Steder hvor der opholder sig mennesker – f.eks. i 
små forhaver, på bænke og legepladser – er rare 
at komme til og gå forbi. Ligesom udendørscafe-
er i byen, hvor du kan se på andre – og selv blive 
set – når du går forbi. Det viser undersøgelser af 
livet i byer og boligområder, som den danske ar-
kitekt Jan Gehl har udført.

Netop overgangen mellem inde og ude - husene og 
de grønne områder - har denne særlige mulighed. 

Her skal vi ind og ud af indgangsdørene, hen ad 
stier og fortove. Med små private haver, trapper 
at sidde på eller bænke ved indgangen, kan du 
sidde og nyde solen, følge livet og sludre med 
naboen.

Vi anbefaler, at indretning af indgangspartierne 
og placering af bænke i særlig grad bygger på 
beboernes og driftspersonalets erfaringer. Hvor 
er der læ ? – hvor er der sol? Hvor kan beboerne 
godt lide at opholde sig?  
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Mini legehus har fået vægge (buske) så det ikke ligger 
midt på en stor græsflade. (Remisevænget 3B)

Opholdsplads ved P-plads kan godt være hyggeligt – 
når P-pladsen er grøn. (Uglevang DAB)



Halvprivat zone som beboere bruger. (Sibeliusparken DAB)

Vi trives dårligt, hvis vores bolig er ét stort rum. 
Lige så dårligt fungerer udearealerne, hvis de er 
én stor græsplæne.
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” Når friarealerne skal indrettes, er det godt 
at hente inspiration fra steder, man godt 
kan lide at opholde sig.

Trækrone danner loft over siddeplads. (Højstengård 3B)

Træningspavilloner er tilbud til unge og ældre om fysisk udfoldelse. (Remisevænget 3B)



Offentlige, halvoffentlige og private zoner
Parkeringspladser og stier er offentlige zoner, 
hvor alle finder det naturligt at komme. Legeplad-
ser, fælles grillpladser og mindre opholdsrum i 
det grønne er stadig offentlige zoner for beboere. 
For besøgende er det mere halvoffentlige zoner, 
ligesom områder ved opgange eller private ind-
gange, hvor andre end beboere ikke umiddel-
bart sætter sig. Beboernes egne haver er private 
zoner, dog er forhaver kendetegnet ved at give 
kontakt til forbipasserende, og således en mere 
halvprivat sfære.

Når man planlægger uderum, er det vigtigt, at 
uderummene indrettes, så det er tydeligt, om man 
er i offentlig eller mere halvoffentlig zone. Det gi-
ver en ubevidst tryghed, at man kan fornemme, 
at ’her må jeg godt være’ eller ’det hér er et privat 
område’. Det er også tydeligt at se, at bebyggel-
ser, der har halvprivate arealer tæt på boligerne 
bliver brugt mere af beboere. Der er mere liv med 
flere blomster og møbler og ikke mindst beboere. 
Det er også vigtigt, at de mere offentlige stier er 
tydeligt markerede, godt oplyste og trygge, så 
både beboere og naboer er trygge ved at færdes 
i området.

Uderum har også vægge
I uderummene kan gulve, vægge og loft udfor-
mes af rigtig mange forskellige materialer. Skift i 
materialer er med til at skabe de forskellige rum. 

Til vægge bruger vi typisk byggede hegn og le-
vende buske og træer. Nogle vægge er tætte og 
høje, mens andre vægge er mere gennemsigtige 
og lave. Denne forskellighed kan være med til at 
signalere, om rummet er offentligt eller privat. 

Der kan være højt til loftet med kig til himlen, og 
der kan laves halvtage, trækroner og pergolaer 
som loft, så vi kan sidde i mindre og intime rum 
eller vælge, om vi vil opholde os i sol og skygge. 
Alt efter slid og trafik kan gulvene være hårde be-
lægninger som asfalt og fliser, der tåler meget 
trafik, og der kan være bløde gulve af græs og 
faldunderlag. 

Indretning af friarealer
Når friarealerne skal indrettes, er det godt at 
hente inspiration fra steder, man godt kan lide at 
opholde sig. 

Er det efterårsfarverne vi nyder, når vi går i sko-
ven – eller mennesker vi kan lide at kigge på 
i parken? Mange af de oplevelser, vi opsøger 
uden for boligområdet, kan også skabes i af-
delingen.  F.eks. kan man på meget lidt plads 
efterligne nogle af skovens kvaliteter. Med bare 
3-5 træer kan man få en bund af visne blade, 
man kan hoppe rundt i og samle kastanjer til ka-
stanjedyr. 

Måske et stisystem med hyggeligt nattelys, bæn-
ke og motionsredskaber kan få flere beboere til 
at komme ud og morgenjogge eller gå en aften-
tur med hund eller barnevogn?

Tilgængelighed for forskellige brugere
Børn, unge, midaldrende, ældre, driftsperso-
nale. Alle har de forskellige ønsker og behov til 
boligområdets uderum. Vigtigt er det, at der er 
adgang for alle. 

Trapper er en barriere i terrænet. Gående fore-
trækker ramper frem for trin, især når man kom 
mer med barnevogn eller trækker cyklen. For 
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beboere, der er gangbesværede eller kørestols-
brugere, har det stor betydning at kunne komme 
rundt i hele området. 

Ved at være opmærksom på belægninger, plad-
ser og stiforløb er det muligt at skabe tilgænge-
lighed, der tilgodeser forskellige brugere. Det 
gælder også driftspersonalet, der har brug for at 
komme rundt med maskiner etc.

En mindre gruppe af træer – og man har stammer at 
løbe imellem, et løvtag over hovedet og en skovbund 
fuld af blade. (Bredalsparken DAB).

Belægninger og belysning kan også bruges kunstfær-
digt og skabe pladser, hvor der er mere end blot en 
flad belægning at gå på. (Dantes Plads GHB)

Skrald, cykelparkering, barnevogne og andre 
praktiske funktioner skal der også være plads 
til. Gør en dyd ud af nødvendigheden og lav det 
ordentligt og flot fra start!

”
Hvordan får vi plads til det hele

Der er mange hensyn at tage, når uderummene 
skal indrettes. Beboerne har forskellige behov og 
krav, men også driftspersonalet som passer og 
plejer både bygninger og uderum har behov og 
krav til indretning og funktioner i udearealerne, for 
at deres arbejde kan udføres. 

I store boligområder er der ofte god plads – men 
ikke tid nok til at pleje alt på et højt niveau. Her 
skal det ofte prioriteres, hvor funktioner med 
gentagende drift og driftstunge plantninger skal 
være. 

I små boligområder er det ofte pladsen der 
mangler og det kræver en del planlægning at få 
indpasset alle de funktioner man gerne vil have. I 
små uderum er det en udfordring at der er meget 
stort slid på den begrænsede plads. 

Skrald, cykelparkering, barnevogne andre prak-
tiske funktioner skal der også være plads til. Gør 
en dyd ud af nødvendigheden og lav det ordent-
ligt og flot fra start! 

Vi vil allerhelst have det hele tæt på hoveddø-
ren, så vi ikke skal gå langt fra bil eller cykel el-
ler transportere aviser og flasker flere hundrede 
meter til containeren. Så gider vi ikke bruge den.
Men det hele kan jo ikke være lige uden for døren 
– hvad gør vi så?

En del af løsningen er, at være bevidst om at 
skabe fleksible rum. Beplantning kan både skabe 
frodighed og gemme cykler, skrald mv. Ligesom 
græsplænen kan bruges både til boldspil og pic-
nic og en skulptur kan være kunst og klatrestativ. 



Cykelstativer indpasset i grønne indgangspartier. (Værebro Park – DAB) 

Cykelstativer indpasset i grønne indgangspartier. 
(Værebro Park DAB) 

Cykler og affaldscontainer i kamp om pladsen ved an-
komst til opgang. (Händelsvej 3B)
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Adgangsvejene til Hjortegården i Herlev giver indtrk af at boligblokkene ligger i en stor grøn park – det flotte 
grønne indtryk holder dog ikke når man kommer ind på P-arealet

Terræn med ½-1 m bakker er belagt  i blåt asfalt for at  skabe en bande til boldbanen bagerst.

Trædefliser med græs imellem mindsker slid på græsset. Gummifaldunderlag er lavet i grønt – men kan fås i mange
farver og giver gulvet i gården et andet udtryk end sand. (Hørgården)

Terræn med 1/2 -1 meter bakker er belagt med blåt asfalt for at skabe en bande til boldbanen bagest. Trædefliser med 
græs i mellem mindsker slid på græsset. Gummifaldunderlag er lavet i grønt – men kan fås i mange farver og giver 
gulvet i gården et andet udtryk end sand. (Hørgården 3B)

Adgangsveje til Hjortegården i Herlev giver indtryk af at boligblokkene  ligger i en stor grøn park – det flotte grønne indtryk 
holder dog ikke, når man kommer ind på P-arealet. (Hjortegården 3B)

Forgiftninger medfører mellem 0 – 1 dødsfald i Danmark om året. Der findes mange giftige planter, men få planter 
medfører alvorlige forgiftninger (Bispebjerg Hospital – arbejdsmedicinsk afdeling)På www.giftlinjen.dk læse mere om 
giftige svampe og bær. 

Op imod 1 mio. danskere har pollenallergi som groft kan inddeles i allergi over for træer, græs eller kurveblomster. 
På www.astma-allergi.dk  kan du læse mere om allergi og høfeber. Overvej om der skal tages særlige hensyn ved valg 
af træ og blomster.



Fleksible rum med flere funktioner
Er pladsen trang, stiller det ekstra store krav til 
indretningen, når der skal være forskellige akti-
viteter. Skal der på et lille areal være plads til at 
lege, nyde kaffen og se på blomster, mens de 
unge skal kunne hænge ud i fred, skal der være 
vægge af grønt til at skabe mindre zoner som kan 
opdele rummet. 

Med begrænset plads er elementerne, som op-
deler rummene og aktiviteterne, typisk mere di-
skrete og utydelige. Hække er f.eks. ofte lavere 
og hegn mere gennemsigtige, så de ikke fremstå 
for tunge og massive. 

Mange på et lille område 
kræver slidstærke underlag
Er gårdrummet meget småt, er det ikke sikkert, 
der er plads til en græsplæne. 

Hvis plænen altid er hullet og nedslidt pga. de 
mange brugere, bør den måske erstattes af et 
mere slidstærkt underlag. F.eks. farvet asfalt, fli-
ser, kunstgræs eller grus. 

En rar velkomst
Det skal være rart at kommer hjem. Om man kom-
mer gående, fra man stiller cyklen eller stiger ud af 
bilen, - så skal turen til hoveddøren være tryg og 
imødekommende. Det er vigtigt at ankomsten giver 
mulighed for at opleve årstidens farver og dufte. 

Indgangen kan med fordel indrettes med en fro-
dig velkomst, der har nicher med pladser til cy-
kelparkering. Det skærmer samtidig, så man ikke 
kan kigge ind af vinduerne. 

Skyggefulde parkeringspladser
Særligt store parkeringsarealer med menneske-
tomme asfaltørkner kræver fornyelse. Vi skal se 
på dem hver dag, og de optager meget plads. I 
villakvarterer er forhaverne netop med til at give 
frodighed og byde velkommen. 

Der findes træer, som ikke drysser på bilruder-
ne. Trækronerne kan danne tag over bilerne og 
give skygge på varme sommerdage. Højden på 
træerne er også med til at bryde det store parke-
ringsareal op – ligesom trækronerne kan skærme 
de store flader fra lejlighedsvinduerne.

Buske kan opdele de store asfaltørkner i mindre 
enheder, så de store parkeringsflader ikke ses på 
én gang. 

Der kan også lægges aktiviteter ud mellem par-
keringsarealerne. F.eks. aktiviteter for de lidt 
større børn som indhegnede boldbure eller sca-
terbaner. De unge får en plads for sig selv – og 
bilejerne et gratis vagtværn mod tyve, når der er 
liv på parkeringsområdet.  

Der kan være mange hensyn at tage. Vil man 
f.eks. acceptere, at der er giftige planter el typi-
ske pollentræer? Vil man have krydderurter og 
buske med bær, som må plukkes? 

Inspiration 

I Valbyparken i København er der lavet ca. 20 små runde haverum omkranset af hække. Inde i disse runde små haver 
er der skabt nogle meget forskellige universer. Der er f.eks. vandhaven, paradishaven, den stedsegrønne have og 
mange flere. De små haverum kan give gode idéer til former og indhold og ikke mindst forskellige materialer til rum-
menes gulve, vægge og lofter.

Benyt Tjeklisten

• Bilag 1 - Uderum for alle
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