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F O R O R D

Børn og unges idrætsvaner er i disse år i hastig forandring. Undersøgelser viser, at flere og flere børn bevæger sig med hjul under fødderne. 

Samtidig viser undersøgelser desværre også, at andelen af børn og unge, der er fysisk aktive, har været faldende de seneste ti år.

 

Ved at udnytte de mange forskellige aktivitetsmuligheder, der er inden for gadeidræt, og samtidig dyrke børns glæde ved leg og fællesskab, 

ønsker foreningen Skanderborgs Aktive Mil at etablere en multipark i Skanderborg, der bidrager til at fastholde børn og unge i et fysisk aktivt 

liv. Multiparken skal supplere de gode muligheder der er i byen i dag inden for den organiserede idræt og er tiltænkt en bred gruppe af børn 

og unge.

Målet om at fremme en aktiv livsstil og fællesskaber blandt børn og unge betyder, at tilgængelighed er helt essentiel. En multipark ved 

SFO- og klubtilbuddet Sct. Georgsgården vil sikre korte afstande til såvel bymidte som skoler, og samtidig er dette sted unikt placeret 

midt i et naturskønt område. Idet anlægget er udendørs, er det muligt at tilgå som et åbent tilbud for alle, ugens syv dage, dag og aften. 

Pædagogerne på Sct. Georgsgården vil støtte op om leg og aktiviteter, når de er der, men multiparken vil også være åben uden for 

klubbens åbningstid.

Multiparken indrettes, så den giver optimale muligheder for børn og unge, der er vilde med løbehjul, skateboards, rulleskøjter og bmx. 

Samtidig byder multiparken på et hav af andre udfoldelsesmuligheder. I multiparken kan børn og unge blandt andet mødes om basket, 

hockey og beachvolley, ligesom de kan gynge og klatre eller tænde op i bålhytten. Med parkens særlige indretning vil de forskellige 

muligheder flette sig ind og ud af hinanden, og hermed kan børn og unge lege og bevæge sig side om side, selv når de er optagede af 

forskellige aktiviteter.

Som et ekstra plus for byen skal multiparken ses som et forskønnelsesprojekt, der gør Skanderborg mere attraktivt og indbydende. 

Multiparken har potentiale til at løfte Skanderborg som by, idet der tilføres udfoldelsesmuligheder, der på ingen måde er at finde i byen i dag. 

Dette er ikke mindst relevant set i lyset af den eksplosiv tilvækst af børnefamilier, Skanderborg oplever. 

Projektet er udviklet i et tæt samarbejde imellem Glifberg-Lykke, NODO arkitekter, Skanderborgs Aktive Mil, Skanderborg Kommune og 

relevante brugergrupper. Dette tætte samarbejde vil fortsætte ind i projekteringsfasen.

Projektet vil kunne færdiggøres i løbet af to år.

”Samtidig er multiparken jo ikke kun ’vores’ park, men familiernes park. Her er altid 
mennesker – og det er så skønt at se.”

LEISE THEILGAARD, LEDER AF VILLA FEM 
OG MULTIPARKEN I HELSINGØR

”Rent pædagogisk er der et stort potentiale i at placere et område med plads til den 
uorganiserede idræt sammen med et SFO- og klubtilbud.”

THOMAS GESSEL, LEDER VED STREET MEKKA I VIBORG
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D R Ø M M E N  O M  E N  M U LT I PA R K  V E D  S VA N E S Ø  O G  S C T.  G E O R G S G Å R D E N

VISIONEN FOR SKANDERBORGS AKTIVE MIL ER AT OPMUNTRE BØRN, UNGE, 

MIDALDRENDE OG ÆLDRE TIL LEG OG AKTIVITET I ET BYNÆRT OG NATURSKØNT 

OMRÅDE I SKANDERBORG. GLÆDEN VED IDRÆT OG FYSISK AKTIVITET ER I 

HØJSÆDET. SAMTIDIG ER DER FOKUS PÅ, AT FYSISKE RAMMER ER VÆSENTLIGE, NÅR 

MAN VIL UNDERSTØTTE FÆLLESSKABER I AT SPIRE OG GRO PÅ TVÆRS AF ALDER OG 

TRADITIONELLE GRUPPERINGER.

FOR SKANDERBORGS AKTIVE MIL ER DET VIGTIGT, AT DER I MØDET OMKRING DEN 

FYSISKE AKTIVITET ER PLADS TIL ALLE 

– TIL GLÆDE FOR ALLE!

Drømmen om en multipark ved Svanesø og Sct. Georgsgården er født af en række børn og forældre 

i Skanderborg. Sammen har de stiftet foreningen Skanderborgs Aktive Mil med det mål at arbejde for 

forbedrede muligheder for aktiv fritid og fællesskab i Skanderborgs helt særlige natur.

Foreningen arbejder ud fra tre konkrete mål: at etablere en multipark for børn og unge ved Sct. 

Georgsgården, at aktivere gå- og løberuten omkring Svanesø og at forbedre formidlingen af de mange 

muligheder, der er for fysisk aktivitet i naturområdet langs den 

aktive mil. 

Denne ansøgning vedrører etableringen af en multipark ved Sct. Georgsgården. En multipark vil sikre 

byens børn og unge udfoldelsesmuligheder, der på ingen måde er i byen i dag. Den vil kunne bidrage til at 

fastholde børn i en aktiv livsstil og den vil være et godt supplement til de gode muligheder, der er inden for 

den organiserede idræt. Placeringen vil samtidig betyde en lettilgængelig mulighed for børn og unge, der kan 

nyde godt af de trygge rammer og det dejlige udeliv, der allerede er på stedet i dag.

M
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D R Ø M M E N  O M  E N  M U LT I PA R K  V E D  S VA N E S Ø  O G  S C T.  G E O R G S G Å R D E N R A M M E R N E  F O R  A K T I V  L E G  O G  B E VÆ G E L S E  I  D A G

SCT GEORGSGÅRDEN

ATV-CROSSERBANE

BÅLHYTTE

LEGEPLADS

FODBOLDBANE

HYTTER

M

LØBEHJUL LIGGER I DAG I TOP 5 BLANDT DE MEST POPULÆRE 

AKTIVITETER BLANDT BØRN OG UNGE. 25% AF ALLE BØRN OG UNGE 

STÅR PÅ LØBEHJUL, 14% PÅ RULLESKØJTER, 8% PÅ SKATEBOARD OG 8%. 

PÅ BMX OG MOUNTAINBIKE. 

Fra ”Status på danskernes idrætsdeltagelse 2020”, Idrættens Analyseinstitut 2020

For 50 år siden var der én kanal, når man tændte for fjernsynet, musik var noget, man hørte på kassettebånd og en 

Københavnerstang kostede en krone. Der sker meget på 50 år - det gør der også med børns leg. 

 

I 2022 kan Sct. Georgsgården fejre 50-års jubilæum som SFO- og klubtilbud. Tusindvis af børn og unge har gennem 

tiden nydt godt af at komme på dette fristed.

I dag modtager Sct. Georgsgården i dagtimerne børn fra 3.-7. klasse fra to store byskoler, mens ungdomsklubben 

om aftenen er åben for alle 14-18-årige fra Skanderborg Kommune. At stedet har nogle år på bagen, ses efterhånden 

tydeligt på udearealerne, som fremstår utidssvarende. Men der er et fantastisk potentiale i at gentænke ud fra de 

eksisterende rammer. 

Der er i dag ramper og jump-boxes, men området lader meget tilbage at ønske - ikke mindst, hvis man er et hjul-glad 

barn. Og dem, er der mange af! Andelen af børn og unge, der er aktive med hjul under fødderne, er i dag større end 

andelen af børn, der er aktive inden for traditionelle idrætsgrene som håndbold og badminton. Disse tendenser i børn 

og unges bevægelsesmønstre ønsker vi at støtte op om med indretningen af multiparken.
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VISION

En multipark ved Sct. Georgsgården med fokus på bevægelse og gadeidræt vil give et kæmpe løft til det eksisterende 

udeområde. Samtidig vil en multipark sikre, at området vil fremstå attraktivt for mange forskellige grupper af børn og 

unge. Ønsket er, at Sct. Georgsgården både som tilbud og som et åbent område for alle også i de kommende år skal 

kunne tiltrække og understøtte en aktiv livsstil og positive fællesskaber blandt byens børn og unge

Multiparken skal være sjov og inspirerende, uanset om man er til løbehjul, bmx, skateboard eller rulleskøjter. Den skal 

endvidere have en størrelse og udformning, der sikrer, at den er udfordrende - også når man har været der 

mange gange.

Multiparken skal samtidig være netop en multipark. Det betyder, at der også skal være rig mulighed for andre typer af 

bevægelseslege og aktiviteter. Her tænkes bl.a. på forskellige former for boldspil, ligesom der er fokus på, at multiparkens 

elementer med fordel kan bygges klogt op med eksempelvis klatrevægge på egnede steder.

Sct. Georgsgården tilbyder herudover allerede i dag aktiviteter, som med fordel kan medtænkes i den fremtidige 

multipark. Der er hytter i skoven med kaniner, bålsted og kreativt værksted. Der er Georgs Multihal med boldspil og leg. 

Og der musikværksted og køkken i hovedbygningen, der ofte står i kagebagningens tegn. Disse aktiviteter er et ekstra 

plus, og dem skal vi bygge ovenpå.

E N  M O D E R N E  L E G E P L A D S

M
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E N  A K T I V  L I V S S T I L  I  FÆ L L E S S K A B

MULTIPARKEN SKAL IKKE KUN 

BIDRAGE POSITIVT TIL SUNDHEDEN I 

LOKALOMRÅDET, MEN OGSÅ TIL DEN 

SOCIALE INTEGRATION. 

VI ØNSKER MERE BEVÆGELSE OG MERE 

FÆLLESSKAB – MINDRE SKÆRM OG 

MINDRE ENSOMHED. I KØLVANDET PÅ 

CORONA-KRISEN SYNES DISSE MÅL 

VIGTIGERE  END NOGENSINDE.

Gadeidrætten, eller den selvorganiserede idræt, er anderledes end mange andre idrætsgrene ved 

i højere grad at gå på tværs af alder. Samtidig er gadeidrætten kendetegnet ved ikke at forudsætte 

dyrt udstyr og betaling af store kontingenter.  

I multiparken ved Sct. Georgsgården ønsker vi at bygge på gadeidrættens inkluderende potentialer. 

Vi ønsker en multipark, der er udformet, så de forskellige aldersgrupper kan mødes i åbningstiden 

med støtte fra Sct. Georgsgårdens personale og uden for åbningstid til selvorganiseret sport, 

leg og aktivt, socialt samvær. Multiparkens placering i tilknytning til en eksisterende SFO og 

klubtilbud kan i denne sammenhæng bidrage til at mindske den sociale slagside, der er i børns 

idrætsdeltagelse i dag, hvor analyser peger på, at børn, der ikke har idrætsaktive, danske forældre i 

beskæftigelse, rører sig mindre end andre børn.   

Desværre indikerer nyere analyser endvidere, at der ikke kun er behov for at fremme en mere aktiv 

livsstil blandt udsatte børn og unge. En analyse fra Idrættens Analyseinstitut, ”Danskernes motions- 

og sportsvaner 2020”, viser eksempelvis, at andelen af børn, der er fysisk aktive, har været støt 

faldende over de seneste 10 år. 

Denne udvikling skal vendes, for det er sundt at bevæge sig, og det er afgørende for alle børn og 

unge at indgå i positive, sociale fællesskaber.   

Derfor skal vi bygge på den viden, vi har om, hvad der motiverer børn til bevægelse. Analysen 

”Danskernes motions- og sportsvaner 2016” fra Idrættens Analyseinstitut viser, at fællesskab og 

glæden ved idræt er de vigtigste parametre for børn, når de bliver spurgt, hvorfor de 

dyrker motion. 

Placeringen af en multipark i tæt tilknytning til Sct. Georgsgården giver i denne forbindelse helt 

unikke muligheder for at tage udgangspunkt i netop de forhold, som børnene selv fremhæver som 

de væsentligste for deres idrætsdeltagelse: ”at have det sjovt” og ”at være sammen med 

mine venner”. 

VISIONM
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E N  V I S I O N  I  M E D V I N D MORTEN 
BØRUP 
SKOLEN

UNG-
DOMS-
RÅDET

SMUKFEST

SCT. GEORGS 
GÅRDENS SFO OG 
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SKANDERBORG 
IDRÆTSRÅD

REAL 
SKOLEN

SKANDERBORG 
LØBEKLUB

DGI

”RENT PÆDAGOGISK ER DER ET STORT POTENTIALE I AT PLACERE ET OMRÅDE MED PLADS TIL DEN 

UORGANISEREDE IDRÆT SAMMEN MED ET SFO- OG KLUBTILBUD. KONSTRUKTIONEN ER EN LIDT 

ANDEN VED STREET MEKKA I VIBORG, MEN DET FÆLLES ER, AT VI OGSÅ HAR PERSONALE ANSAT – OG 

DET BETYDER BARE RIGTIG MEGET. VI KAN BYGGE TING SAMMEN MED VORES BØRN OG UNGE, SOM 

DE KAN BRUGE, NÅR DE KØRER, OG VI KAN VARIERE SVÆRHEDSGRADEN. OG SÅ KAN VI VÆRE I DIALOG 

OM SPILLEREGLERNE PÅ STEDET. DET FUNGERER!”

THOMAS GISSEL, LEDER VED STREET MEKKA I VIBORG

”VORES DRØM ER, AT BØRN OG UNGE FRA HELE SKANDERBORG OG OMEGN FINDER SAMMEN 

I MULTIPARKEN, BÅDE I OG UDEN FOR KLUBBENS ÅBNINGSTID. MED MULTIPARKEN VIL VI FÅ ET 

HELSTØBT FRITIDSTILBUD TIL DE BØRN OG UNGE, DER HAR LYST TIL NOGET ANDET ELLER ØNSKER AT 

SUPPLERE DET, DER TILBYDES I FORENINGSLIVET. OG HVEM VED, MÅSKE VIL DER OPSTÅ FORENINGER, 

SOM ØNSKER AT DYRKE GADEIDRÆTTEN MERE SYSTEMATISK, NÅR FACILITETERNE ER DER. DET VIL VI 

VÆRE ÅBNE OVERFOR.”   

CARSTEN BJERRE, LEDER PÅ SCT. GEORGSGÅRDEN I SKANDERBORG

”FOR VORES KLUB HAR MULTIPARKEN HAFT EN KOLOSSAL BETYDNING. VORES BØRN OG UNGE 

ER ENORMT AKTIVE, OG EN STOR DEL AF PÆDAGOGERNES ARBEJDE FOREGÅR DERFOR UDE I 

PARKEN. HER ER DET LET AT MØDES PÅ TVÆRS AF ALDER OG SOCIALE SKEL, OG DET PROFITERER 

VORES KLUBARBEJDE I DEN GRAD AF. SAMTIDIG ER MULTIPARKEN JO IKKE KUN ”VORES” PARK, MEN 

FAMILIERNES PARK. HER ER ALTID MENNESKER – OG DET ER SÅ SKØNT AT SE.”

LEISE THEILGAARD, LEDER AF VILLA FEM OG MULTIPARKEN I HELSINGØR

Den særlige placering i sammenhæng med et eksisterende SFO- og klubtilbud er fordelagtig, 

blandt andet fordi det bliver muligt at indtænke pædagogiske aktiviteter i det daglige liv omkring 

multiparken. Parken indrettes efter dette, så der eksempelvis er steder, hvor der er plads til hop og 

ramper, som børnene selv bygger sammen med klubbens voksne.

Ved udviklingen af multiparken ønsker vi at trække på de erfaringer, man har gjort sig de få andre 

steder, hvor man i dag har mulighed for at koble gadeidræt og pædagogisk personale. Samtidig 

ønsker vi dialog med de mange lokale aktører, der støtter en mere nutidig indretning og brug af 

området. Området skal komme til at gøre en positiv forskel for de mange.

Skanderborgs Aktive Mil vil være garant for, at væsentlige erfaringer og ønsker bliver indtænkt jf. 

de dialoger, der allerede har været og de støtteerklæringer projektet har fået.

M
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E N  M U LT I PA R K  I  U S Æ D VA N L I G  S M U K  N AT U R

Multiparken ved Sct. Georgsgården er placeret i et område, hvor der er muligheder for hele familien. Når man har sat de hjulglade af ved 

multiparken, kan mor og far fortsætte med en løbetur i skoven, og bedstemor kan gå en tur med lille Ole hen til hjortene. I vores område er der 

noget at komme efter for alle – og til sidst kan man samles om en madpakke i opholdsrummet ved Sct. Georgsgården.

En vandretur rundt om Svanesø er omtrent tre kilometer lang. Holder du dig på de anlagte vandrestier, kan du på din tur fodre hjortene og geder, 

du kan hilse på Sølunds heste, og du kan kravle op i fugletårnet og få et kig ud over søen og dens varierede fugleliv. På turen vil der også være 

mulighed for afstikkere til de større skovområder ved Dyrehaven og Junges Plantage. 

En lille del af stien rundt om Svanesø er anlagt som sumpsti. Sumpstien er etableret ved udlægning af bundter af grene og ris, hvorpå der er 

udlagt barkflis, så man kan færdes tørskoet på den bløde, tidligere søbund. Et stykke af stien er ført hen over lavtliggende, nærmest bundløs sump 

på nedrammede pæle. Ved sumpstien er naturen vild og her finder du masser af væltede træer, frøer og insekter.
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ET OMRÅDE MED MANGE MULIGHEDER 
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7,5 KM - EN DANSK MIL (LANGS DE DANSKE VEJE KAN DER STADIG SES GAMLE MILEPÆLE ELLER MILESTEN)

SKANDERBORGS AKTIVE MIL
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Vi holder tvillingernes fødselsdag hernede. Vi bor i en lille 
lejlighed, så det er genialt. Vi har mad med, som vi spiser 
i parkområdet. Der er masser af forskellig leg for ungerne: 
fodbold, gynger, løbehjul osv. Senere skal vi på skattejagt rundt 
om Svanesø. - Lise og Filip, forældre til Naja og Ida (7)

Jeg synes det er svært at finde en sportsgren, som jeg 
har lyst til at gå til. Nu er jeg begyndt at skate med et par 
veninder fra klassen. Ramperne på SGG er supergode. I 
starten kørte jeg kun på de flade steder, men nu tør jeg 
skate i bowlen. Jeg har lært en masse andre at kende 
hernede.

Jeg føler mig sommetider ensom. Det er rart, at kunne tage ned og 
køre løbehjul og møde nogen på min egen alder. Hernede er alle lige, 
og vi kommer lissom for den samme grund: Den fedeste bane. Vi taler 
om, hvilke nye tricks man øver på, hvordan man taper styret osv. Jeg er 
også lige begyndt i klubben - de arrangerer sommetider ture ud til andre 
skateparker. Det er fedt. - Mads (13)

Vi er på vej ned for at mødes med vores  gå-klub. Vi er ca. 20 seniorer, 
der mødes onsdage klokken 11. Vi går 1-2 timer i bøgeskoven. Vi bruger 
af og til motionsredskaberne ved legepladsen på SGG og slutter af med 
en kop kaffe ved grillområdet.

          
Jeg er hernede med min søn, Carl. 
Han elsker at komme herned og øve 
tricks på løbehjul - og især at få gode 
råd af de store drenge på rampen. Jeg 
sidder sommetider ved udsigtsspottet 
ved søen og læser et par kapitler i en god 
bog, og sommetider går jeg også en tur i 
bøgeskoven mens ungerne leger.  

B R U G E R U N D E R S Ø G E L S E

M U LT I PA R K  2 0 2 3

Vigga og Ib, 72 år

Thilde 35 år

Samira, 10 år

M
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D I S P O S I T I O N S P L A N  1 : 1 0 0 0

Skanderborgs Akt ive Mi l

Skanderborg Fest ival

Sct .  Georgsgården SFO- 
og k lublokaler

Børnehave

Boldspi l

Skovhytter  og akt iv i tetsøer

ATV bane

Opbevar ingsskur

Akt iv i teter  med hjul
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S I T U AT I O N S P L A N  1 : 5 0 0

Pumptrack        

Byg-selv*

Boldbane

Soppebasin/minibowl      

Akt iv i tetsøer

985 m2    

368 m2    

295 m2    

119 m2    

1160 m2    

Pumptrack        

Aktivitetsø

Aktivitetsø

Aktivitetsø

Aktivitetsø

Byg-selv

Soppebasin

Pumptrack        

Pumptrack        

Boldbane

Pum
ptr

ack 
       

Aktiv
ite

ts
ø

*Byg-selv

Byg-selv området giver unge, i samarbejde 

med pædagoer, muligheder for at bygge 

og udvikle egne ramper og udfordringer. 

Området er tænkt som en levende del 

af Sct. Georgsgården, som er i konstant 

udvikling, både fysisk og udviklingsmæsigt. 

Derudover kan området bruges til f.eks 

vandkamp, teater, stopdans, eller andre 

af SFO’ens daglige aktiviteter. Byg-selv 

området udføres med asfalt, frem for 

beton belægning.           
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D I A G R A M M E R

Eksiterende og fremtidige forhold

Skatef low

Skateloops -  Bruger niveauer

De eksisterende muligheder for leg med 
hjul er meget begrænsede. Asfalten på det 
lille område er meget ru og gør ondt at 
falde på.
 
Via et organisk greb, vil de fremtidige 
forhold byde på en smuk integration 
af natur, leg og aktivitet - En moderne 
legeplads for alle. 

Pumptracketet har et uendeligt flow med 
udfordringer, der gør multiparken unik og 
spændende at bevæge sig i.

Et pumptrack er baseret på bølgede 
former, som gør det muligt at skabe 
kropslig bevægelse ved egen kræft. Dette 
pricip kendes også fra eksempelvis en 
gynge, som gavner fysik og sundhed.

Muliparken er bygget op omkring 
cirkulære flows, i form af et såkaldt 
‘pumptrack’.

 Pumptracket er opdelt i forskellige 
cirkulære flows, som er egnet til 
forskellige brugerfærdigheder. Helt fra 
begynder til meget øvede brugere. Det 
skaber en naturlig opdeling og minimerer 
faren for sammenstød. 
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D I A G R A M M E R

Parkfelter  -  Grøn integrat ion

Park-akt iv i teter

Skate-elementer

Grønne aktivitetsøer er tænkt ind i 
området. Som bruger man får forskelige 
oplevelser i terrænet.
 
Samtidigt bevares den grønne stemning 
og landskabet opleves som balanceret og 
naturlig. Bakker i landskabet overføres til 
bakker i betonen, så der er en smuk og 
naturlig fusion der forener området.

De grønne parkfelter skaber perfekte 
rammer for forskelige aktiviteter. 

Gynger, bålhytten og ophold får en central 
rolle i det kuperede terræn. Dermed skabes 
nogle trygge områder, hvor man uanset, 
køn alder eller færdighed, kan blive en del 
af det aktive og rullende landskab.

Skate-elementer i forskelige udformninger 
skaber et spændende og nytænkende 
pumptrack, som ikke kun lægger op til 
bevægelse igennem pumptracket. Det 
vil skabe trickinspirerende områder, som 
gør at brugerne fastholder interessen og 
udfordringen i pumptracket. 

Dette vil være med til at bibeholde 
interessen for den individuelle bruger.    
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Multiparker er et nyere fænomen, som igennem en årrække har fået en fast plads i det danske samfund. 

Gennem de mange forskellige aktiviteter, som multiparker kan huse, er det muligt at tilgodese forskellige 

ønsker og hermed forene forskellige brugergrupper gennem aktivitet og samvær. 

Multiparken ved Sct. Georgsgården er indrettet, så den giver optimale muligheder for leg med hjul under 

fødderne. Samtidig er multiparken tænkt sådan, at det uendelige flow bevæger sig forbi en bålhytte, langs 

en boldbane og snor sig ind imellem grønne arealer, der kan indrettes til forskellige former for aktivitet. 

Børn og unge kan altså lege og bevæge sig side om side, også når de er optaget af forskellige ting.  

I løbet af foråret og sommeren 2021 vil Skanderborgs Aktive Mil gå i dialog med børn og unge, personalet 

ved Sct. Georgsgården og DGI med flere om forskellige muligheder for aktiviteter i multiparken med henblik 

på at træffe endelige valg. Blandt de aktiviteter, der har fået megen fokus i dialogen indtil nu er, muligheder 

for blandt andet basket og hockey, beach volley og klatrenet samt tiltag til mindre børn som gynger og 

rutsjebaner. 

Med de mange muligheder vil multiparken ved Sct. Georgsgården vil blive et samlingspunkt for det stigende 

antal børn og unge, der er i Skanderborg - og for deres familier. Derfor vil et væsentligt sigte i området 

også være at sikre gode opholdsrum, hvor familier kan mødes til en madpakke og en kop kaffe, når de har 

brændt krudt af i multiparken. 

E N  M U LT I PA R K  M E D  A K T I V I T E T S Ø E R 

–  O G  M A N G E  F O R S K E L L I G E  M U L I G H E D E R  F O R 
L E G ,  O P H O L D  O G  B E VÆ G E L S E

M
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B E L Æ G N I N G S P L A N ,  D R I F T  O G  V E D L I G E H O L D E L S E

Beton

Græs

Nye Træer

Asfalt

Pumktrack elementer og kanter i in-situ 
støbt beton.

Slidstærkt græs med microkløver plantet i 
terrænet og i aktivitetsøerne.

Nye træer og beplantning anlægges i 
terrænet og i aktivitetsøerne.

Ny asfalt slidlag lægges på boldbanen og 
ved selvbyg skateområdet.

Multibane/Skatepark

Et pumptrack i beton kræver et minimum af vedligeholdelse, pga. betonens styrke og 

holdbarhed. Som udgangspunkt vil der altid opstå små revner, på op til 5 mm i in-situ 

støbt beton. Langt de fleste er fuldstændigt uproblematiske, og skal ikke bearbejdes eller 

fikses. Derudover kan man forvente, såkaldte edderkoppespind, opstår i overfladen over 

2-4 m2, hvor der vil være en masse lukket smårevner. Disse revner opstår i betonens 

tørringsproces og er ren kosmetiske og derfor fuldstændigt ufarlige af natur. Større revner 

mellem samlinger er, som udgangspunkt, ligeledes ufarlige og normalt forekommende 

i in-situ beton. Disse smårevner skal man dog holde øje med, da der kan komme 

frostsprængninger i denne type revner. Vedligeholdelsen er dog relativt simpel og billig 

at udføre, da man kan nøjes med at spartle revnerne op, så vandet ikke kan trænge ind i 

betonen. 

Som udgangspunkt anbefales det at man udfører en lettere visuel inspektion 2-3 gange 

om året, hvor hele anlægget gennemgås for eventuelle revner og fejl. Det anbefales at, 

man udfører en grundig visuel inspektion inden vinteren sætter ind, og at eventuelle 

revner på over 5 mm lukkes inden frosten kommer.

Asfalt

Asfalten er vedligeholdelsesfri. Der kan dog opstå behov for at male eventuelle 

farvelægninger og striber, skulle man ønske at male asfalten med hinkeruder, 

boldbanemarkeringer eller andre mønstre. Dette behov kan opstå efter ca. 10 års brug, 

alt efter brug af området. 

Græs

Ved at anlægge græstyper med microkløver vil man kunne opnå vedligeholdelsesfrie 

græsområder. Det antages dog at der kan forekomme enkelte omkostninger forbundet 

med vedligeholdelse af græsset.

Lys

Ingeniører anbefaler at der bruges LED belysning, da denne type belysning har den 

længste levetid og har den billigste driftsomkostning. 

For at opnå den bedste belysning bør anlægget belyses med et gennemsnit på mellem 

70 og 100 lux. For at få en jævn belysning og undgå ’mørke’ områder, skal der bruges 

4 lyskilder fordelt i parken. Disse fire armaturer kan forventes at bruge ca. 4,4 kWh. Det 

antages at lyset skal være tændt ca. 1000 timer om året. 

LED er en meget robust lyskilde og en LED pære har et minimum liv på 50.000 timer.  

Årlige driftsomkostninger:

El:

4.440 kW (ca. 5.000 – 10.000 kroner afhængigt af kW pris og udbyder)

Inspektion og vedligeholdelse:

1.000 – 25.000 kroner (afhængigt leverandøraftale og omfang af eventuelle skader) 
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A R E A L  M Å L
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Idéudvikl ing af Glifberg-Lykke i samarbejde med NODO arkitekterne og Skanderborgs Aktive Mil


