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Formål
Formålet med dette litteraturstudie er 
at formidle forskningsbaseret viden 
om sundhedsfremmende byrum, og 
hvordan det urbane miljø kan indrettes og 
organiseres med henblik på at skabe både 
mental og fysisk trivsel. Publikationen 
tager afsæt i 63 videnskabelige artikler, 
der er identificeret gennem et scoping 
litteraturstudie. Litteraturstudiet har 
fokus på det urbane miljø som strukturel 
ramme med fokus på tre områder: 1) 
arealanvendelse, 2) urbant design, 3) 
transportsystemer. Ligeledes undersøges 
øvrige områder inden for miljømæssige og 
sociale faktorer. 

Metode

Scoping litteraturstudie, som egner sig 
specielt til breddesøgninger med et bredt 
fokus, og adskiller sig fra en systematisk 
litteratursøgning ved at være mere 
afsøgende.  

Opsamling
Der er en begrænset mængde litteratur om 
sundhedsfremmende byrum og de fysiske 
rammer i en nordeuropæisk kontekst, som 
har været afgrænsning for nærværende 
studie. Litteraturstudiet viser, at der er 
behov for yderligere forskning inden 
for området. På tværs af de forskellige 
fokusområder kan det konkluderes, at 
der er forskellige parametre, som har 
indflydelse på mental og fysisk trivsel, og 
det er derfor svært at isolere betydningen 
af det urbane miljø. Litteraturstudiet viser, 
at strategier til forbedring af bydesign, 
offentlig transport og rekreative faciliteter 
kan være afgørende for at styrke aktive 
transportmuligheder, der skal sikre fysisk 
aktivitet og øge det mentale velvære hos 
en stadig mere urbaniseret befolkning. 
Befolkningens daglige aktivitetsniveau er 
i særdeleshed forbundet med de fysiske 
omgivelser, hvor byens udformning 
har betydning for menneskers adfærd 
og aktivitetsniveau. Der er ligeledes 
et stort uudnyttet potentiale både 
planlægningsmæssigt og designmæssigt 
i sundhedsfremmende byrum rettet mod 
de store risikofaktorer for danskernes 
sundhed, fx rygning, fysisk inaktivitet, 
mental sundhed, luftforurening og svær 
overvægt. Der er derfor også et stort 
potentiale for mere forskningen inden for 
dette område. 

Resumé
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Byerne i Nordeuropa er i en rivende 
udvikling og påvirkes fra mange sider. 
Tilsvarende er folkesundheden under 
pres i store dele af verden. I Danmark 
og Nordeuropa er det især vores 
sundhedsadfærd og levevis, der, sammen 
med en aldrende befolkning, har sat sine 
præg på dagsordenen. 

WHOs brede sundhedsbegreb, der ikke 
blot vægter fravær af sygdom, men også 
fysisk, psykisk og socialt velbefindende, 
har i efterkrigsårene været anvendt 
som visionen, når man arbejdede med 
planlægningen af de Skandinaviske 
byer, uden at målet nødvendigvis er 
slået igennem. I en dansk kontekst 
har der først i de senere år været øget 
fokus på bevægelse og fysisk aktivitet i 
planlægningen af vore byer. Ofte bliver 
der taget afsæt i traditionel planlægning 
og kendte løsninger med fokus på det 
bebyggede miljø uden nødvendigvis at 
inddrage tværfaglig viden. Det medfører, 
at den nyeste forskning indenfor andre 
fagområder end byplanlægning ikke 
partout bliver implementeret i kommende 
projekter. Som dette litteraturreview erfarer, 
eksisterer i dag en del undersøgelser, 
som påpeger det usunde i at ryge, drikke 
alkohol, være inaktiv, opholde sig i rum 
præget af støj og forurening, leve et 
ensomt liv, overvægt, stofmisbrug, osv. Men 
der findes ikke ret mange studier, der giver 
recept på, hvilke tiltag i det fysiske miljø, 
der kan øge en sundere mental, social og 
fysisk livsstil. 

Man kan derfor sige, at det i arbejdet 
med sundhedsfremmende byrum kan 
være uhyre vanskeligt at sige, hvilke helt 
konkrete indgreb i det byggede miljø, der 
skal foretages. 

Sundhed skabes i samspil mellem 
individet, familie og venner samt de 
fællesskaber, som den enkelte indgår i. De 
nære og de daglige relationer er med til at 
præge vores holdninger, livssyn og adfærd 
– og dermed også vores sundhed. Desuden 
skabes sundhed også af vores levevilkår 
og af de strukturelle rammer for vores liv. 
Det vil sige boligforhold, arbejdsmiljø, 
det ydre miljø. Kort sagt det bebyggede 
miljø. Gennem god planlægning forsøger 
man at motivere borgerne til en sundere 
livsstil ved f.eks. at arbejde med bymiljøer, 
der tilbyder kort afstand til attraktive, 
rekreative områder med mulighed for 
fysisk udfoldelse.  Dette ses blandt andet i 
en lang række nyere projekter i København, 
som f.eks. Liv og Lys i Søndermarken, Den 
Røde Plads på Nørrebro, Konditaget Lüders 
i Nordhavn samt havnefronten i Århus. 
Projekter, der alle har det fælles formål 
at motivere brugerne til fysiske aktivitet.  
Problemet med disse eksempler kan i en 
nutidig kontekst være, at de i mindre grad 
lægger op til det sociale møde hos de 
målgrupper, der ikke ønsker at have høj 
puls men blot at være sammen. Øge ”deres 
psykiske og sociale velbefindende”, sådan 
som WHO gør opmærksom på, er vigtigt i 
den moderne by. 

Introduktion 

Sundhed er ikke blot fravær af sygdom og svagelighed, 

men også en tilstand af fuldstændig fysisk, psykisk og 

socialt velbefindende (well-being).  
WHO’s definition af sundhed, som vi 
i dette litteraturstudie arbejder med.
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Baggrund og formål 

Forskningsoverblikket er bestilt af 
Københavns Kommune med henblik på at 
skabe et velfunderet, fagligt grundlag for 
det videre arbejde med at skabe endnu 
bedre sundhedsfremmende rammer i 
København. Forskningsoverblikket skal 
således give et overblik over, hvad man 
allerede ved om, hvilken betydning de 
bymæssige, strukturelle rammer har 
for menneskers fysiske og mentale 
sundhed. Mulighed for fysisk udfoldelse 
og bevægelse har længe været i fokus i 
arbejdet med at udvikle byerne i Danmark.
Med dette forskningsoverblik ønsker 
Københavns Kommune et bredere blik på 
det sundhedsfremmende byrum – hvor 

fokus ikke alene er på at gøre noget for 
den stigende fysiske inaktivitet gennem 
bymæssig planlægning og design – 
men også at have fokus på, hvordan de 
fysiske strukturer i byen kan gøre en 
forskel i forhold til andre risikofaktorer 
for folkesundheden som f.eks. rygning, 
ensomhed, dårligt mentalt helbred 
og sundhedskonsekvenser af støj- og 
luftforurening. I den forstand skal 
forskningsoverblikket gerne både levere 
en samlet oversigt over eksisterende viden 
om sundhedsfremmende byrum samt 
bidrage til at pege på, hvor det er muligt at 
sætte ind, når det kommer til at skabe gode 
sundhedsfremmende byrum i Danmarks 
største by.  
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De bebyggede miljøers 
betydning for 
folkesundheden

Forskning har vist, at fysiske rammer har 
stor betydning for både fysisk og mental 
sundhed 1. Det er derfor vigtigt, at byerne 
planlægges, så de stimulerer bevægelse, 
mental ro og restitution og giver plads 
til det sociale mødested – samt skaber 
rammer for røgfrihed og muligheden for, 
at borgerne kan undgå sundhedsskadelig 
luft- og støjforurening. 

Pladser og grønne områder alene løser 
ikke folkesundhedsproblemet, men det 
er en væsentlig medspiller, og derfor er 
en prioritering af byernes åbne arealer 
og grønne strukturer i byudviklingen helt 
afgørende for folkesundheden bredt set. 
Det er dog stadig svært at pege på, hvilke 

konkrete faktorer vi kan ”skrue på” for at 
skabe bedre rammer for mennesker. Der er 
derfor stor efterspørgsel på, at arkitekter 
prøver at illustrere, hvordan de fysiske 
rammer kan bidrage positivt til at hæve 
folkesundheden.

Ofte er det traditionelle tankemønstre, der 
danner grundlaget for udviklingsprocessen. 
Der er derfor behov for at skabe et 
overblik over den aktuelle viden inden for 
sundhedsfremmende byrum. Ligeledes 
er det afgørende, at alle brugergrupper 
tænkes ind, når man designer byer for 
sundhedsfremme. Hensynet til forskellige 
befolkningsgruppers behov ligger meget 
i detaljen og den konkrete kontekst, som 
tilgodeser den enkelte borger. Er der f.eks. 
tilgængelighed for senioren med triletten, 
og er belysningen med til at skabe trygge 
rammer for en løbetur, når solen er gået 
ned? 
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Strukturelle rammer

Forskningsoversigten tager udgangspunkt 
i nedenstående model, hvor de bebyggede 
miljøer er den strukturelle ramme, der både 
indeholder arealanvendelse, urbant design 
og transportsystemer. Øvrige forhold, 
som sociale og miljømæssige faktorer, 
inddrages ligeledes i litteraturstudiet, da 
den strukturelle ramme bliver påvirket 
af sociale og miljømæssige faktorer 
og omvendt. De fysiske rammer har 
indflydelse på miljømæssige faktorer. 
Det kan f.eks. være i forhold til god 
tilgængelighed til grønne cykelstier, der 
leder brugerne uden om risikoområder 

eller afskærmning ved 
veje med meget luft- og støjforurening, 
der gør borgerne mindre eksponeret 
for sundhedsskadelig støj eller farlige 
partikler. Ligeledes kan sociale forhold 
også have indflydelse på brugen af pladser 
og offentlige rum, hvilket man f.eks. kan 
regulere ved at designe byen, så bolig, 
erhverv og offentlige institutioner blandes. 
Modellen er inspireret af eksisterende 
adfærdsmodeller og lægger sig i 
forlængelse af tidligere forskning, der 
omhandler det bebyggede miljø inden for 
sundhedsfremmende byrum 2 3. 
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Nedenfor følger en gennemgang og 
analyse af de faktorer, som tilsammen 
udgør de strukturelle rammer for et 
sundhedsfremmende byrum. Hvert afsnit 
indledes med en definition, efterfulgt af en 
gennemgang af de forskellige emner, 

som vil danne grundlag for de opsamlende 
kommentarer. 
Afslutningsvis følger en gennemgang af de 
øvrige faktorer – miljømæssige og sociale 
faktorer. Faktorer, som indirekte påvirker 
den strukturelle rammer og derved det 
sundhedsfremmende byrum. 

Dette review har primært fokus på 1. arealanvendelsesmønstre, 2. urbant design og 3. transportsystemer 

som bærende elementer for den strukturelle ramme. Men også de sociale og miljømæssige faktorer, som har 

indirekte påvirkning på den strukturelle ramme for det sundhedsfremmende byrum.  
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Arealanvendelse

I dette litteraturstudie er arealanvendelse 
defineret som byens forskellige rum 
beskrevet efter anvendelse. Det er byens 
infrastruktur (såsom gader, cykelstier, 
fortorve, hjørner, offentlig transport, osv.) 
og byens åbne, udendørs, offentlige 
rum 4 (såsom offentlige parker, pladser, 
vandarealer, åbne skolegårde, osv.). 
Afsnittet fokuserer på de fysiske rammers 
betydning, åbne udendørs, offentlige rum 
samt universelt design. 
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Betydningen af fysiske 
rammer 

De fysiske rammer har en indflydelse på 
befolkningens aktivitetsadfærd. WHO 
anbefaler, at der udarbejdes nationale 
strategier til forbedring af bydesign, 
offentlig transport og rekreative faciliteter 
for at fremme fysisk aktivitet. Samlet 
skal dette medvirke til at forebygge 
en lang række livstilssygdomme for 
en stadig mere urbaniseret befolkning 
5. Et omfattende og interdisciplinært 
forskningsstudie har påvist sammenhæng 
mellem udformningen af byrummet som 
værende helt afgørende for niveauet 
af fysisk aktivitet. Studiet viste, at 
faktorer som befolkningstæthed, antal 
vejkryds, afstand til parker og grønne 
områder, tilgængelighed af butikker og 
serviceinstitutioner påvirker befolkningens 
bevægelsesmønstre. Studiet fandt, at 
aktivitetsniveauet var op til 89 minutter 
mere om ugen for befolkningen i områder, 
hvor ovenstående faktorer var til stede 
i modsætning til borgere, der levede i 
områder hvor f.eks. tilgængeligheden og 
afstande til butikker var større.6   

De fysiske rammer spiller således en rolle 
for befolkningens adfærd og ageren, og 
det bebyggede miljø har stort potentiale til 
at fremme aktivitetsniveauet. Forskellige 
typer arealer, som byen tilbyder, kan 
indrettes, så de inviterer til brug på tværs 
af køn og alder. En mangfoldighed af 
byrum giver således større sandsynlighed 
for, at byen henvender sig til flere 
målgrupper til gavn for både mental og 
fysisk trivsel.  F.eks. har byens skoler 
potentiale til at blive meget mere end bare 
en legeplads i skoletiden, hvis de åbnes for 
offentligheden og fungerer som legeplads, 
aktivitetsplads, rum for fordybelse og 
lignende uden for skolens normale 
åbningstid 7. 

Åbne, udendørs, 
offentlige rum

WHO og EU forudser, at byens åbne, 
udendørs, offentlige rum kan være med 
til at forbedre befolkningens sundhed 
og velvære gennem f.eks. naturbaserede 
løsninger 8. Naturens gavnlige effekt 
er beskrevet i mange studier 9, og flere 
undersøgelser peger specifikt på, at natur 
kan have en direkte forbindelse til mental 
sundhed 10 . Det er dog ikke lige meget, 
hvordan byens parker og grønne områder 
udføres, og hvilke materialer der anvendes. 
I takt med at byen bliver fortættet og skal 
kunne tilbyde ophold for et øget antal 
mennesker, griber bygherrer og arkitekter 
til løsninger, som er lettere at vedligeholde. 
Det ses blandt andet i form af alternative 
materialer, som f.eks. kunstgræs i stedet 
for almindeligt naturgræs. 
 
I et hollandsk studie har man set på 
materialevalg i forhold til brugernes 
oplevelsesmæssige værdi i specifikke 
byrum, og her scorer de naturlige 
materialer højere end de kunstige. Det 
vil sige, at brugerne f.eks. har en bedre 
oplevelse af rigtigt græs i forhold til 
kunstgræs. Det er derfor ikke uden 
betydning, hvilke materialevalg, der 
foretages, når man designer nye byrum. 
Dette kan være et dilemma, da 
materialevalget ofte afhænger af 
byrummets brug. I det fortættede 
byrum kan rigtig græs ikke altid modstå 
intensivt slid, og erstattes ofte med 
kunstgræs, men det giver altså en ringere 
oplevelsesmæssige værdi, og erstatter 
altså ikke den ”rigtige” naturoplevelse 11. 

Selvom man fra forskningen ved, at grønne 
områder har en vigtig rolle i forhold til 
sundhedsfremme i bred forstand, bør 
man være realistisk i forhold til, hvad man 
kan forvente af byens grønne områder. 
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Et studie foretaget i Holland viste ingen 
forskel mellem skoven og bymiljøet, når 
det kom til fysisk sundhed. Dog viste 
undersøgelsen, at ophold udendørs skabte 
et bedre fysiologisk velbefindende end at 
opholde sig indendørs  12. 

Grønne områder forhindrer ikke per se 
sygdomme, men med et vidensbaseret 
design kan grønne rekreative områder 
være med til at forebygge sygdomme og 
fremme et bedre helbred  13. Når det er 
sagt, antyder enkelte studier, at kontakt 
med natur med stor biodiversitet har en 
indflydelse på vores fysiske helbred. I et 
finsk interventionsstudie blev børn udsat 
for bymiljøer med stor plantemæssig 
biodiversitet for at undersøge virkningen 
på immunforsvaret. Ændringer i hud 
og tarm-mikrobiota samt blodets 
immunsystem blev brugt som markører. 
Gennem en 28 dages undersøgelse kunne 
man efterfølgende se ændringer i hud- og 
tarm-mikrobiota samt blodimmunmarkører 
hos børnene 14. Studiet indikerer således, at 
omgivelser med stor biodiversitet kan have 
en positiv effekt på immunforsvaret og 
bidrage til at forebygge immunmedierede 
sygdomme i byområder. Øget biodiversitet 
og grønne arealer kan herudover bidrage til 
at reducere luftforurening, hvor vegetation 
opfanger luftforurenende stoffer og 
forbedrer luftkvaliteten 15.  

Flere studier peger på, at afstand generelt 
kan have indflydelse på borgernes 
velbefindende. Et studie foretaget i 
Holland har undersøgt hvilke umiddelbare 
faktorer, der har indflydelse på borgernes 
følelser, når de opholdt sig i byen. 
Her fandt man, at bl.a. kort afstand og 
tilgængelighed til byens faciliteter, så som 
offentlig transport og et varieret udbud 
af indkøbsmuligheder er vigtige, når man 
skal forklare folks velbehag 16. Et studie 
foretaget af Københavns Universitet 

belyste den helende effekt, som ophold i 
hhv. bymæssige og naturmæssige miljøer 
kan have. Resultaterne indikerede, at 
skovvandring har en positiv indflydelse 
på humøret, mens spadsereturen i 
bymiljøet ikke havde nogen effekt. 
Effekten af skovmiljøet vurderes også 
højere med hensyn til stressgenopretning. 
Resultaterne understøtter den nuværende 
forskning, der viser, at grønne områder er 
mere helende end bymiljøer 17. Denne viden 
kan beslutningstagere og byplanlæggere 
anvende, når de udvikler politikken på 
området og designer et sundt, attraktivt 
nærmiljø for borgerne.

Universelt design

Universelt design handler om at designe 
vores fysiske rammer, så de er attraktive og 
funktionelle for alle mennesker, uanset om 
man har en funktionsnedsættelse eller ej, 
dog har der været et fokus på mennesker 
med handicap. I det fremadrettede 
arbejde med universelt design peger flere 
forskere på, at man bør udvide begrebet 
universelt design, så det favner mere end 
kørestole og ramper. Der er brug for mere 
viden om tilgængelighed hos alle aktører 
formidlet igennem både publikationer 
og webportaler samt uddannelse og 
efteruddannelse. Ligeledes peges der på 
behovet for øget undervisning i universelt 
design på landets arkitektskoler 18. 

Et eksempel på universelt design, der 
ikke omhandler fysisk handicap, kan man 
finde blandt børn i børnehavealderen 
med specielle behov. I et dansk studie 
undersøgte man en gruppe børn, der 
var meget støjende, let provokerede og 
hurtige til at blive involveret i diskussioner 
med andre børn. Gennem en række 
interviews med pædagoger fandt man, 
at pædagogernes erfaring viste, at hvis 
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der var tilstrækkelig plads pr. barn, så 
opstod der færre konflikter, og børnene 
formåede at forblive i den samme aktivitet 
i en meget længere periode. Tilstrækkelig 
plads gjorde det ligeledes muligt at opdele 
børnene i mindre grupper og nicher, og 
det blev dermed lettere for andre børn at 
inkludere børn med særlige behov. Studiet 
konkluderer, at hvis der er tilstrækkelig 
plads pr. barn og en passende indretning 
af børnehaven, så er det en fordel for 
alle børn. Dette er et klart eksempel på 
universelt design, hvor arkitektoniske 
løsninger kan skabe bedre rammer for en 
gruppe af børn med specielle behov 19.

Opsamlende 
kommentarer

Faktorer som befolkningstæthed, 
antal vejkryds, afstand til parker og 
grønne områder, tilgængelighed af 
butikker og serviceinstitutioner påvirker 
befolkningens bevægelsesmønstre. 
Særligt tilgængelighed til byens parker og 
grønne områder kan være med til at styrke 
brugen af dem. Adgang til grønne arealer 
medfører nødvendigvis ikke højere fysisk 
aktivitet, men de grønne områder har en 
betydning for borgernes lyst til at opholde 
sig mere udendørs, hvilket indirekte kan 
have positive effekter på det mentale 
og fysiske helbred. Kunstige materialer 
som f.eks. kunstgræs giver ikke samme 
oplevelsesmæssige kvalitet som ”rigtig” 
natur, men kan være en nødvendighed, 
hvor der er et stort slid på arealerne. 
Flere forskere peger på, at man i det 
fremadrettede arbejde med universelt 
design bør udvide begrebet, så det 
favner bredere end bare kørestole og 
ramper. På den måde skaber man bedre 
tilgængelighed for alle brugergrupper. 
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Urbant design

Urbant design er overordnet defineret som 
formgivning og design af byer, gader og 
rum samt den tværfaglige proces med at 
forme fysiske ramme for livet i byen. 

Den hastige urbanisering har resulteret i 
mange udfordringer for byplanlægningen 
i forhold til at skabe gode rammer for 
det sunde hverdagsliv, og måske derfor 
er urbanisering yderligere forbundet 
med dårligt helbred i form af en større 
udbredelse af livstilssygdomme som 
fedme, diabetes II, stressrelaterede 
sygdomme som hjertesygdomme, 
depression og mental træthed 20. 

Gode rammer handler ikke kun om at 
motivere til fysisk aktivitet, men på lige 
fod skabe byrum, som ikke fremmer 
risikofaktorer som blandt andet rygning, 
alkoholforbrug og understøtter mental 
sundhed. Dette afsnit fokuserer på tre 
temaer. En del, der beskriver individets 
oplevelse og brug af byens rum, herunder 
alder og køn, en del, der handler om byens 
design i forhold til mental og fysisk trivsel 
samt støj- og luftforening. Og til sidst en 
del, der handler om røgfrie miljøer.
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Alder – børn og seniorer 
Alder har stor indflydelse på, hvordan man 
oplever byen, og der er forskellige faktorer, 
der spiller ind i forhold til, hvordan man 
anvender byens uderum. Over de sidste par 
årtier har befolkningssammensætningen 
ændret sig i de større byer, og dette ses 
også i byrumsdesignet. Flere seniorer føler 
sig distanceret fra den by, som de er vokset 
op i, da byplanlægning primært er rettet 
mod yngre mennesker. Samtidig bliver 
flere familier i byen, efter de har fået børn. 
Det betyder, at der er ekstra behov for at se 
nærmere på to aldersgrupper, nemlig børn 
og seniorer.

Børn

En stor andel af de veluddannede 
mellemklassefamilier forbliver boende i 
byen, efter de har stiftet familie bl.a. på 
grund af bedre jobmuligheder, kulturelle 
tilbud, kortere afstande til job, osv. Denne 
ændring har skabt et fornyet fokus på 
børn, og hvordan man skaber gode byer 
for dem. Men flere studier peger på, at 
byplanlæggere ikke altid forstår de krav, 
børn stiller til byerne, hvilket indirekte kan 
føre til inaktivitet og dermed overvægt. 

I denne forbindelse viser et hollandsk 
studie, at hovedparten af børn leger 
udenfor hver dag, og at det mest foregår 
i udpegede legeområder, dvs. steder 
programmeret til leg, såsom legepladser, 
sportsanlæg, skolegårde og parker snarere 
end ikke-designede legeområder som 
f.eks. gader eller fortove 21. 

Klart definerede legeområder kan have 
sine begrænsninger. I et nyt svensk 
studie har man undersøgt, hvordan børn 
oplever forskellige typer af rum. Her fandt 
man, at børn fandt mange kvaliteter på 
steder, der var multifunktionelle med et 

varieret og mangfoldigt indhold. I mere 
uorganiserede områder blev manglen på 
drift og vedligeholdelse set som noget 
positivt for udforskning og mængden af 
legemuligheder. Resultaterne antyder, at 
børns perspektiver ikke kun skal inddrages 
i planlægnings- og designprocessen. 
Studiet peger ligeledes på, at man måske 
skal holde op med at programmere 
byrummene så stramt, hvilket kan 
tilvejebringe mere variation i lokale grønne 
områder 22. 

Med voksende mangfoldighed i byområder 
er byerne nødt til at udvikle mekanismer, 
hvorigennem små børns og familiers 
interesser er bedre repræsenteret 
og formuleret inden for planlægning 
og design. Børns adgang til lokale 
børnevenlige miljøer, herunder grønne 
områder, bidrager til bæredygtig udvikling 
på flere måder: formindsket biltransport, 
støtte til børns sunde udvikling, fysisk 
aktiv fri leg og bekymring for miljøet 23. 
Initiativer, der kan understøtte dette, 
kan f.eks. være en mere multifunktionel 
brug af eksisterende skolegårde, som 
har potentiale til at blive meget mere end 
bare en legeplads i skoletiden. Eller i den 
mindre skala at tilføje mere gadeinventar, 
som kan være med til at skabe indbydende 
legezoner mellem private og offentlige 
arealer og dermed give mulighederne for 
ophold, som kan skabe sociale relationer 
til andre mennesker i lokalområdet, såsom 
naboer og andre børn 24.

Seniorer

Nærområdet er ekstremt vigtigt for 
seniorer, da det er her, en stor del af 
deres hverdag tilbringes, og hvor der kan 
opstå social interaktion. Seniorsegmentet 
er bredt med stor variation i sundhed, 
mobilitet samt ressourcer, og det er derfor 
vigtigt at være stedspecifik, når man ser 
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på denne gruppe. I et stort dansk studie 
foretaget i Sydhavnen, et boligområde i 
København, fandt man, at social interaktion 
er den overordnede motivation for at 
gå udendørs 25. Ligeledes fandt man, at 
udformningen af uderummet også havde 
en stor betydning for seniorerne. Det 
drejer sig f.eks. om dimensioner af fortove, 
siddepladser, anvendelse af græsplæner, 
tryghed, osv. Resultaterne peger på, at det 
er vigtigt at overveje seniorvenlige detaljer, 
hvis man vil skabe uderum for social 
interaktion 26.
Når det kommer til specifik fysisk aktivitet, 
er seniorer sjældent aktive i parker, men i 
de tilfælde, hvor de er, har udformningen 
af aktivitetszonerne stor betydning for 
deres deltagelse. Vigtige parametre er 
indbydende og attraktive områder samt 
sikkerhed og kort afstand. Ligeledes 
betyder seniorernes egen opfattelse af 
barrierer rigtigt meget i forhold til fysisk 
aktivitet. Barrierer kan f.eks. være lang 
afstand, trafik og dårligt underlag 27. 

Køn
Ligesom alder har køn også betydning 
for, hvordan byens uderum anvendes. 
Drenge og piger anvender uderummet 
forskelligt, og en lang række studier 
peger på, at drenge er mere fysisk 
aktive end piger 28 29. Det gælder både 
i fritiden, skolen og det organiserede 
foreningslivet.  Der mangler forskning 
inden for området, men studierne indikerer, 
at mens drenge bruger byens rum aktivt, 
er pigernes brug mere stillesiddende. En 
grund kunne f.eks. pigernes større brug 
af smartphones. I et dansk studie har 

man undersøgt sammenhængen mellem 
brugen af smartphones og aktivitetsniveau 
i skolen. Et lavere aktivitetsniveau blandt 
pigerne kunne dog ikke direkte udledes 
af studiet, men studiet pegede på, at 
strammere regler om brug af smartphone 
i frikvarter kan have en positiv indvirken 
på aktivitetsniveauet blandt skolebørn, og 
specielt en positiv effekt for pigerne 30. 
Dette har ikke direkte noget at gøre med 
bydesign, men viser alligevel nogle af de 
udfordringer, vi er oppe imod.

Offentlige anlæg kan være områder, hvor 
man kan fremme fysisk aktivitet blandt 
grupper, der er i fare for fysisk inaktivitet. 
Piger er generelt mindre tilbøjelige til at 
besøge og være fysisk aktive på offentlige 
anlæg. Dog peger et tysk studie på, at 
tilgængeligheden til grønne områder kan 
have en positiv effekt på mængden af 
fysisk aktivitet, piger foretager sig i fritiden 
31 32 33.  Man bør derfor designe attraktive 
anlæg, der tiltaler piger, hvis man ønsker 
at motivere til fysisk aktivitet på offentlige 
anlæg. Det kunne f.eks. være i form af 
beplantning  34.  Den manglende deltagelse 
kan skyldes, at eksisterende faciliteter ikke 
appellerer til unge piger på samme måde 
som til drenge og unge mænd, og at de ofte 
imødekommer drenges interesser og behov 
bedre end pigers. Det skaber udfordringer, 
når det gælder om at inkludere flere 
piger i de fysiske aktiverende rum og 
rammer.  Denne skævvridning kalder på 
nytænkning i, hvordan vi udvikler, designer 
og tilrettelægger mødesteder for fysisk 
aktivitet, der kan motivere til, at flere piger, 
teenagepiger og unge kvinder finder vej til 
de positive aktive fællesskaber 35.
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Mental og fysisk trivsel

Mange europæere oplever mental 
mistrivsel. Allerede tilbage i 2013 viste 
en undersøgelse fra WHO, at næsten 
en tredjedel af alle borgere i Europa har 
psykiske lidelser i større eller mindre 
grad. Det er der mange grunde til, men 
bl.a. byens larm afskærer borgere fra at 
slappe af og restituere  36  37. I et studie fra 
Københavns Universitet ønskede man at 
undersøge den helende effekt af ophold 
i hhv. bymæssige og naturmæssige 
miljøer, som f.eks. skov. Gennem en 
mixed methods tilgang undersøgte man 
51 kvindelige studerendes mentale og 
fysiske tilstand i henholdsvis bymæssige 
og naturlige omgivelser.  Gennem 
dataindsamling blev der både indsamlet 
fysiologiske målinger af blodtryk (BP) 
og hjertefrekvensvariation (HRV) og 
psykologiske målinger af humørsvingning 
og opfattet helende effekt. Resultaterne 
viste ingen signifikante forskelle mellem 
de to miljøer, når det kom til den fysiske 
trivsel, men resultaterne indikerede, 
at skovvandringen havde en positiv 
indflydelse på humør, mens vandringen 
i bymiljøet ikke havde nogen virkning. 
Skovmiljøet vurderedes også højere 
med hensyn til stressgenopretning. 
Resultaterne understøtter den nuværende 
forskning, der viser, at naturlige miljøer er 
mere helende end bymiljøer 38.

Kun få studier har dog arbejdet med 
sammenhængen mellem mental trivsel og 
adgang til natur. En række epidemiologiske 
studier peger på, at borgere, der har let 
adgang til parker eller grønne områder, har 
både et bedre mentalt og fysisk helbred 
i forhold til dem med mindre let adgang. 
Den præcise sammenhæng er dog svær at 
dokumentere, da der er mange parametre, 
som har betydning, men det lader f.eks. 
til, at uddannelsesniveau og eksponering 
til natur i barndommen har stor betydning 
for ens senere brug af grønne områder 
39.  Ligeledes viser en rækker studier, at 
grønne områder har positive indvirkninger 

på menneskers sundhed med hensyn til at 
blive motiveret til fysisk aktivitet 40, social 
samhørighed og til at fremme mental 
trivsel 41.

I et hollandsk studie undersøgte man, 
hvilken rolle tilknytning til lokale grønne 
områder har for borgernes sundhed, og 
om den kan blive forbedret ved at øge 
tilgængeligheden og brugen af lokale 
grønne områder. Der blev udvalgt to 
sammenlignelige boligområder i en 
mellemstor hollandsk by. Beboerne fik 
til opgave at selv-evaluere deres eget 
helbred samtidig med, at man undersøgte 
tilgængelighed til grønne arealer i deres 
lokale område. Ligeledes undersøgte man 
forskellige faktorer såsom stedets identitet 
og beboernes sociale bindinger.

Resultaterne viste større tilknytning 
til lokale, grønne områder og bedre 
selvrapporteret mental sundhed i 
boligkvarterer med større tilgængelighed 
og anvendelighed af grønne arealer. 
Overraskende nok skilte de to 
boligområder sig imidlertid ikke ud med 
hensyn til fysisk sundhed. Resultaterne 
viser således, at en specifik tilknytning 
til grønne områder har stor betydning 
i forhold til mental sundhed. Samtidig 
peger studiet på, at man skal fokusere på 
at lave gode grønne destinationer, som 
er tilgængelige i stedet for at fokusere på 
mængden af grønne områder, som lokale 
borgere ikke har tilknytning til. Ligeledes 
peger flere studier på, at den sociale 
binding også er afgørende for, hvor meget 
man bruger de grønne områder 42.

Derudover har andre resultater vist, at 
adgange til grønne områder betyder, at 
borgerne opholder sig mere udendørs, 
hvilket har positive indvirkninger på 
menneskers sundhed i form af social 
samhørighed og mental trivsel 43. I forhold 
til fysisk aktivitet var der til gengæld ikke 
en større frekvens af borgere, der brugte 
de grønne områder til decideret fysisk 
aktivitet 44. 
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Diverse undersøgelser peger også på, 
at afstand og tilgængelighed til parker 
og grønne områder generelt kan have 
indflydelse på beboernes trivsel. Et 
studie foretaget i Eindhoven, Holland, har 
undersøgt sammenhængen mellem byens 
egenskaber og beboernes subjektive 
følelser af velbehag. Studiet viste, at i 
forhold til ydre faktorer er luftkvalitet og 
støj vigtige, men også æstetiske kvaliteter 
samt afstand og tilgængelighed til byens 
faciliteter, så som offentlig transport og 
shoppingfaciliteter, spiller en vigtig rolle, 
når man skal forklare beboernes mentale 
trivsel 45. 

Når det handler om at skabe motiverende 
omgivelser til fysisk aktivitet, peger flere 
studier på betydningen af omgivelserne. 
I en tysk undersøgelse blev der fundet en 
sammenhæng mellem tilstedeværelsen 
af specifikke funktioner og egenskaber, 
der kan være forbundet med fysisk 
aktivitet hos unge tyskere. Studiet viste, at 
specielt adgangen til forskellige sports- 
og fritidsfaciliteter samt mængden af 
grønne områder kan være afgørende på 
tværs af køn og med afvigelser i landlige 
og bymæssige omgivelser. Dog var der 
kun mindre udslag i resultaterne, og mere 
forskning inden for området er nødvendigt 
46.

Et nyere studie undersøgte 
sammenhængen mellem adgang til grønne 
områder og fysisk aktivitet i fire forskellige 
europæiske storbyer. Overordnet viste 
resultaterne, at adgangen til grønne 
områder betød, at borgerne opholdt sig 
mere udendørs, men i forhold til fysisk 
aktivitet, var der ikke en større frekvens 
af borgere, der brugte de grønne områder 
til decideret fysisk aktivitet 47. Man bør 

derfor være forsigtig med at argumentere 
for, at adgang til grønne områder 
automatisk vil øge niveauet af fysisk 
aktivitet blandt borgerne. Dog har andre 
sundhedsfremmende aspekter i forhold 
til adgang til grønne områder positive 
indvirkninger på menneskers sundhed 
i form af social samhørighed og mental 
trivsel 48.

Tiltag i det bebyggede 
miljø, der kan reducere 
støj- og luftforurening
Mennesker, der bor i stille områder, lider 
mindre af de negative helbredseffekter, 
der ofte er forbundet med de lydniveauer, 
der opleves i et gennemsnitligt bymiljø. 
Rolige områder gavner ikke kun beboernes 
sundhed og velbefindende, men også 
borgere på regelmæssigt besøg. De 
sundheds-genoprettende fordele ved 
stilhed er også blevet observeret hos 
mennesker, der har lidt af sygdom, og 
som hurtigere restituerer i naturlige og 
rolige omgivelser 49 50.  Til mere lokale 
planløsninger hører placering af byggeri 
til mindre støjfølsomme erhverv, som 
placeres på de arealer, der ligger nærmest 
vejene. Det giver afstand mellem vejen 
og boligerne bagved. Det betyder også, at 
erhvervsbebyggeriet kan fungere som en 
form for støjskærm. Disse tiltag spiller også 
ind i reducering af luftforurenende stoffer, 
hvor planlægningen af nye byområder 
giver en mulighed for at udforme 
landskabselementer som eksempelvis små 
bakkelandskaber, der kan fungere som en 
støjafskærmning og samtidig bidrage til 
mere vegetation i byerne 51.
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Rygning, passiv rygning 
og røgfrie miljøer 
I 2007 blev loven om røgfri miljøer 
vedtaget i Danmark. Formålet med loven 
var at udbrede røgfrie miljøer med henblik 
på at forebygge sundhedsskadelige 
effekter af passiv rygning. Studier, der har 
undersøgt effekterne ved rygeforbuddet, 
indikerer, at rygeforbud i offentlige rum og 
hjemmemiljø mindsker antallet af folk i at 
starte med at ryge, særligt blandt unge 52. 
Statens Institut for Folkesundhed lavede 
i 2009 en evaluering af loven om røgfri 
miljøer. I undersøgelsen om effekterne 
af de røgfrie miljøer blev der lagt vægt 
på lovens implementering og betydning 
i det offentlige rum. Undersøgelsen viste 
bl.a., at der fra 2004-2009 er sket en stor 
reduktion i befolkningens udsættelse 
for passiv rygning, men at der fortsat er 
folk, der udsættes for passiv rygning de 
steder, hvor loven egentlig har til formål 
at eliminere passiv rygning. F.eks. fandt 
undersøgelsen, at 5-10% fortsat udsættes 
for passiv rygning på caféer, restauranter, 
indkøbscentre, tog og hospitaler. 
Effekterne af rygelovens indførsel viser 
ingen klare tendenser i forhold til daglig 
rygning blandt børn og unge fra 2004 
til 2008, og både mellem årene og de 
forskellige aldersgrupper er der store 
variationer. Blandt de 16-20 årige var der 
færrest rygere i 2008, mens der blandt de 
13-15 årige ses en mindre stigning i 2008. 
Det tyder på, at faldet i nogle grupper 

er en del af en tendens, der har været i 
gang tidligere og således ikke alene kan 
tilskrives loven. For andre grupper, hvor 
der ses et markant fald i forbindelse med 
loven, kan der muligvis være en effekt af 
loven. Der har de seneste år været flere 
lovændringer i forhold til børn og unge og 
rygning, som givetvis også har påvirket 
rygeadfærden. Det er således ikke muligt 
at vurdere, hvorvidt de ændringer, der ses 
i denne gruppe, skyldes den nuværende 
lov eller de tidligere lovændringer. 
Det er forventeligt, at rygeforbuddet 
har haft en indirekte indvirkning på 
eksponeringsgraden af rygning i det 
offentlige byrum. Det er dog vanskeligt at 
udtale sig med sikkerhed om virkninger af 
loven. Hvis rygehyppigheden i en årrække 
var faldet med et procentpoint, og dette 
fald er fortsat efter lovens ikrafttræden, 
ville man næppe give loven æren for dette 
fald, da det kunne tyde på en fortsættelse 
af en igangværende udvikling. Omvendt 
kan det ikke vides, om denne udvikling ville 
være stoppet samtidig med, at loven trådte 
i kraft og i så fald burde faldet alligevel 
tilskrives loven. I evalueringen fra 2007 
og 2009 gav både rygere og ikke-rygere 
udtryk for en stor tilfredshed med loven 
om røgfri miljøer. I forhold til en eventuel 
stramning af den nuværende lov synes 
befolkningen at være delt, idet 47 % af 
respondenterne i en undersøgelse fra 2009 
mente, at loven skulle strammes, mens 
46 % var imod en sådan yderligere 
stramning af loven 53.
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Flere kommuner arbejder derfor på at 
gøre deres udearealer røgfri. Der er især 
fokus på at skabe røgfri legepladser, men 
legepladser er ikke det eneste fokus. 
I 2020 vedtog Aarhus Byråd blandt 
andet, at også busstoppesteder og 
udearealerne ved lokalcentre, biblioteker, 
administrationsbygninger m.m. skal 
være røgfrie. Flere kommuner følger 
tendensen og indfører rygeforbud på 
udendørsarealer. I Ishøj Kommune er det 
besluttet, at udearealerne ved kultur- og 
fritidsinstitutioner skal være røgfrie, og i 
Fredensborg Kommune er det besluttet, 
at alle rekreative udearealer skal være 
røgfrie. Effekten af disse tiltag er fortsat 
ikke veldokumenteret, men formålet og 
forventningen er, at de røgfrie miljøer 
vil gøre rygning mindre synligt i børn 
og unges hverdag, hvilket kan mindske 
risikoen for, at de selv begynder at ryge.

Det har været nødvendigt at udvide 
perioden, så effekterne af rygeforbuddet 
i det offentlige byrum kan blive belyst i 
dette review, da litteraturreviewet ikke 
fandt nyere artikler, der belyser emnet. 
Artikler, der kæder det røgfri byrum 
sammen med rygning, er ikke fundet i 
dette litteraturstudie. Mere forskning er 
nødvendigt for at belyse området. 

Opsamlende 
kommentarer
Den hastige urbanisering gør, at flere 
befolkningsgrupper bliver underprioriteret 
i byplanlægning. Det drejer sig f.eks. om 
børnefamilier og seniorer. Desuden spiller 
køn en rolle i forhold til brug af byens rum. 
Dette er et underbelyst forskningsfelt, 
hvor der savnes mere forskning, specielt 
omkring pigernes brug af byens rum.

Tilgængeligheden af grønne områder 
synes at være relevant for at fremme både 
den fysiske, men i endnu højere grad den 
mentale sundhed. Ophold udenfor har 
mange positive sideeffekter, som f.eks. 
social interaktion og mental trivsel.

Mennesker, der bor i stille områder, lider 
mindre af negative helbredseffekter. Ved 
at placere mindre støjfølsomme erhverv 
mellem veje og beboelsesområder kan 
man både afhjælpe støjgener, men 
samtidig også reducere luftforureningen i 
beboelsesområder. 
I 2007 blev loven om røgfrie byrum 
vedtaget. Dette har haft en indflydelse 
på passiv rygning, men det er endnu for 
tidligt at sige, om loven har haft indflydelse 
på eksponeringsgraden af rygning i det 
offentlige rum. Dette er et underbelyst 
forskningsfelt, og der mangler forskning, 
der kobler det røgfri med det bebyggede 
miljø.
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Transportsystemer

Transport er afledt af latin, hvor trans 
betyder “over”, og portare betyder “at 
bære”. Det vil sige at transportere noget 
eller nogen fra et sted til et andet. I dette 
studie dækker begrebet transportsystemer 
over forskellige typer af infrastruktur, 
som er de forbindelser og systemer, der 
forbinder enheder i byrummet –

og som er med til at danne de fysiske 
rammer, der har betydning for, hvordan 
befolkningen bevæger sig rundt i byen. 
Dette afsnit vil fokusere på de fysiske 
rammers betydning, infrastruktur og aktiv 
transport.  
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Infrastruktur 

Infrastruktur relaterer sig til systemer, 
som forbinder enheder og steder, og kan 
eksempelvis være gade- og stiforbindelse, 
der skaber adgang til destinationer og 
faciliteter, hvor det er muligt at komme 
sikkert og bekvemt fra et sted til et andet. 

Gang og cykling har både 
sundhedsmæssige og miljømæssige 
fordele, og ændringer af det byggede 
miljø kan være med til at fremme 
disse aktiviteter blandt befolkningen. 
Nytænkning af transportinfrastruktur kan 
fremme et skift mod mere fysisk aktive 
transportformer og derved forbedre 
befolkningens sundhed. København bliver 
ofte fremhævet som rollemodel i forhold 
til at have en veletableret infrastruktur 
for cyklister og blev blandt andet i 2019 
placeret på en førsteplads som verdens 
bedste cykelby på Copenhagenize Index. 

I et studie foretaget i Cambridge, England, 
ønskede man at belyse sammenhængen 
mellem infrastruktur og aktivitetsadfærd. 
På trods af at studiet ligger uden for 
vores geografiske afgrænsning, og man 
i England har en anden cykelkultur end i 
Danmark, er studiet alligevel interessant. 
Resultaterne understøtter antagelsen 

om, at ændring af det byggede miljø 
kan påvirke befolkningens fysiske 
transportadfærd og bidrage til den deraf 
følgende sundhedsgevinst.
Studiet demonstrerede, hvordan en 
målrettet infrastruktur, herunder den rette 
planlægning af busruten, var effektiv til at 
fremme en stigning i aktiv pendling, særligt 
cykling. Resultaterne i undersøgelsen 
viste, at tilgængeligheden og afstanden fra 
busruten var forbundet med en signifikant 
større sandsynlighed for en stigning i 
ugentlig cykeltid. For deltagerne, der boede 
4 kilometer fra busruten, var der 34% større 
sandsynlighed for at øge deres cykeltid 
fremfor dem, der boede 9 kilometer 
væk. De rejsende, som havde et højere 
eksponeringsniveau for busruten, havde 
altså større sandsynlighed for at øge den 
andel af deres rejse, der involverede aktiv 
transport, mens de samtidig reducerede 
deres kørsel i bil i forhold til dem med 
længere vej til busruten. Undersøgelsen 
viser, hvordan afstand og eksponering 
af busstoppesteder kan medføre en 
stigning i tid brugt til fysisk aktivitet på 
rejsen til og fra arbejde. Det er således 
afgørende, at man i planlægningen af 
infrastrukturen både indtænker placering 
af cykel- og gangstier og tilrettelæggelsen 
af den offentlige transport i form af 
busstoppesteder 54.
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Aktiv transport 

De fysiske rammer har en indflydelse 
på befolkningens aktivitetsadfærd, og 
derfor har byrummets udformning også 
betydning, hvis befolkningens fysiske 
adfærd skal øges. En række forskellige 
parametre, som f.eks. befolkningstæthed, 
variation i bebyggelsen, antal vejkryds, 
afstand til parker og grønne områder, 
tilgængelighed af butikker og 
serviceinstitutioner påvirker befolkningens 
bevægelsesmønstre. Forbedring 
af bydesign, offentlig transport og 
rekreative faciliteter for at styrke aktive 
transportmuligheder skal medvirke til 
forebyggelse af en lang række sygdomme 
for en stadig mere urbaniseret, global 
befolkning 55. For at byrummet kan 
invitere til en mere aktiv livstil bør 
det bl.a. indebære sikre cykelstier, 
etablering af grønne stier gennem byen, 
udendørstræningsstationer, m.m. Det skal 
være tilgængeligt, og det aktive valg skal 
kunne betale sig i forhold til det inaktive 
valg i form af bus, tog eller bil.  I Danmark 
er der en lang tradition for at bruge cyklen 
som et transportmiddel, og dette er udbredt 
på tværs af forskellig socioøkonomisk 
stand. Cykling som transportform fremmes 
i stigende grad, dels fordi det er praktisk 
og bekvemmeligt og dels på grund af 
de mange positive virkninger, det har på 
miljøet og folks sundhed 56.

Flere og flere mennesker vælger at bosætte 
sig i byen. Samtidig viser undersøgelser, at 
77,3 % mænd og 79,6 % kvinder i alderen 
16-24 år tilbringer mere end 8 timer om 
dagen som stillesiddende tid. Overvægt 
er en af nutidens største samfunds- og 
sundhedsmæssige udfordringer. I følge 
Sundhedsstyrelsen er mere end halvdelen 
af danskerne overvægtige. Andelen, der 
er moderat eller svært overvægtige, er 

steget fra 46,8 % i 2010 til 51 % i 2017. 
Byplanlægningen spiller derfor en stadig 
vigtigere rolle i forhold til den generelle 
folkesundhed, hvor byen skal understøtte 
muligheden for at være fysisk aktiv i 
hverdagen. Aktiv transport har potentiale til 
at sikre, at befolkningen når de anbefalede 
150 minutters motion om ugen. Her er 
det afgørende, at byens rum planlægges 
således, at den fysiske transportform er let 
tilgængelig og dermed det letteste valg i en 
travl hverdag. Det kræver, at man allerede 
i planlægningsfasen overvejer parametre, 
som påvirker de valg, vi træffer i forhold til 
aktiv transportform 57.

Aktiv transport kan give et tilstrækkeligt 
niveau af fysisk aktivitet til at forbedre 
sundhed og velvære. Der er derfor et stort 
potentiale i at indarbejde regelmæssig 
gang og cykling i det daglige liv, og studier 
har bl.a. demonstreret, hvordan aktiv 
transport til og fra skole bidrager til øget 
aktivitetsniveau hos unge også udenfor 
skolen 58. 

Imidlertid understøtter ikke alle miljøer 
gang og cykling. En vigtig opgave er 
derfor at skabe bedre infrastruktur for 
cyklister, og her bliver København ofte 
fremhævet som rollemodel, når andre 
byer planlægger at udvide og fremme 
cykeltransport og dermed udvikle den 
bæredygtige infrastruktur i byerne. Set i 
et internationalt perspektiv er København 
frontløber, når det kommer til at skabe 
faciliteter til cyklister. Det gør byen til en 
interessant case for at studere cyklisters 
præferencer og f.eks. nye spørgsmål som 
trængsel på cykelstierne, der endnu ikke er 
blevet et problem i andre store byer, men 
hvor der forventes en højere cykelfrekvens 
i fremtiden, kan med fordel studeres her. 
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Selvom Danmark har en stærk kultur 
for cykling som transportform, er der 
stadig fokus på mulige forbedringer af 
infrastrukturen for cyklister. Et tidligere 
studie har indsamlet data fra 3892 
cyklister i Københavnsområdet. Her var 
formålet at undersøge, hvad der er vigtigt 
for cyklisterne. Undersøgelsen viste 
bl.a., at trængsel på veje og cykelstierne 
medfører betydelige ulemper for cyklister, 
og de er derfor villige til at cykle længere 
for at undgå det. En respondent uden bil i 
husstanden, der var vant til at cykle langt, 
var villig til at cykle 1,2 km ekstra for at 
undgå trængsel. I spidsbelastningstider 
er der mange steder i København, hvor 
der er overbelastet på cykelstierne, hvilket 
har en betydelig negativ indvirkning på 
cyklisternes oplevelse. En løsning hertil 
kunne være at anlægge bredere cykelstier, 
som man ser på Nørrebrogade, hvor en 
del af vejbanen er inddraget med det 
formål at skabe mere plads til cyklisterne. 
Det samme gør sig gældende ved den 
anlagte dobbeltrettede cykelsti hen over 
Dybbølsgade på Vesterbro. Undersøgelsen 
fandt desuden også, at grønne omgivelser 
har en positiv betydning. Ikke kun for 
fritidscykling, men også for cyklister, der 
bruger cyklen som en reel transportform. 
Udover de grønne omgivelsers betydning 
for valg af rute, har antal af stop undervejs 
på ruten ligeledes betydning for cyklistens 
oplevelse og valg af rute. Et stort antal 
stop på ruten viste sig at være stærkt 
afskrækkende for valg af rute, og den 
gennemsnitlige cyklist var villig til at cykle 
ca. 0,9 km længere for at undgå en rute 
med mange stop 59. Målrettet planlægning 
af cykelinfrastruktur er derfor afgørende 
for at få befolkningen til vælge en aktiv 
transport. 

Opsamlende 
kommentarer 

Gennem målrettet tilrettelæggelse 
af den offentlige transport i form af 
tilgængelighed af busstoppesteder kan 
den aktive transport fremmes. Afstand 
og eksponering af busstoppesteder har 
indflydelse på den andel af rejsen, der 
involverer aktiv transport. 
Det samme gælder for planlægning af 
cykelinfrastruktur. Cyklister er villige til 
at cykle længere for at undgå overfyldte 
cykelstier. Samtidig er det væsentligt 
at få nedbragt antal af stop undervejs 
på ruten. Ved at anlægge bredere eller 
flere cykelstier med færre stop undervejs 
afhjælper man trængslen på cykelstierne, 
hvilket er til stor gavn for de cyklende. 
Derudover bidrager grønne omgivelser til 
en positiv oplevelse for cyklisterne, hvilket 
tilsammen medvirker til at gøre det aktive 
valg attraktivt.
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Miljømæssige og sociale faktorer

I det følgende afsnit gennemgås de øvrige 
faktorer, som har en indirekte indflydelse 
på vores fysiske og mentale trivsel. Det 
indebærer blandt andet miljømæssige 
faktorer, som støj- og luftforurening, 
samt sociale faktorer, der vil blive belyst i 
nærværende review.
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Miljømæssige faktorer 

De miljømæssige faktorer er i nærværende 
studie defineret som målbare forhold i 
omgivelserne, der påvirker og styrer de 
levende organismers trivsel og adfærd 
(Den store danske). I dette afsnit 
relaterer organismer til mennesket, og af 
miljømæssige faktorer vil fokus være på 
klima, støj- og luftforurening, da disse har 
særlig betydning for menneskers trivsel i 
byrummet. 

Attraktivt byrum 

Når vi indretter byrum, er det ofte med 
henblik på at skabe attraktive steder, der 
kan danne bagtæppe for menneskelige 
aktiviteter. I den ideelle verden skal den 
fysiske aktivitet kunne finde sted på alle 
årstider. I bogen Cities for people beskriver 
Jan Gehl, hvordan vind kan være en 
afgørende faktor, der påvirker komfort og 
lysten til at opholde sig i det offentlige 
rum. Vindhastighed påvirkes blandt andet 
af bygningernes sammensætning; højde, 
fritstående bygninger, m.v. Desuden kan 
mangel på barrierer og en uhensigtsmæssig 
orientering af gader intensivere vinden 
og ligefrem skabe turbulens langs jorden 
60. Derfor skal man, når man planlægger 
miljøer i nybyggede områder, overveje 
forhold, som kan understøtte den fysiske 
aktivitet som fx træningsstationer under 
halvtage, læhegn og pladser, hvor blæst 
reduceres. Dette vil forlænge sæsonen 
og dermed brugen af det udendørs og 
sundhedsfremmende byrum.

Støjforurening i det offentlige rum

Støj fra trafik er et stigende problem 
især i de urbaniserede områder, hvor 
befolkningstilvæksten ligeledes 
er voksende. Mindst 100 millioner 
mennesker i EU bliver hver dag påvirket 
af støj. Det kan påvirke både menneskers 
trivsel og sundhed negativt. Ifølge 

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) 61  
er støj den største miljørisiko for sundheden 
og er således en voksende bekymring 
blandt både offentligheden og de politiske 
beslutningstagere i Europa. 

Påvirkning fra støjforurening

Støjforurening ophobes ikke i naturen. 
Forurening fra støj ophobes i mennesker og 
kan udgøre en vedvarende stressfaktor, der 
medvirker til et stigende sundhedsproblem 
blandt befolkningen i byerne. Koblingen 
mellem støj og fysiske sygdomme 
skyldes den vedvarende eksponering af 
blandt andet trafikstøj og nabostøj, som 
kan føre til dårlig søvn, øge risikoen for 
hjerte-karsygdomme såvel som kognitiv 
svækkelse hos børn. Gener fra støj kan ikke 
nødvendigvis defineres ud fra støjmængden 
eller volumen. Lyden af andre, der har sex, 
kan opleves som grænseoverskridende, 
ikke på grund af dets volumen men på 
grund af sin intime karakter. Samtidig kan 
lyde, der stammer fra vold eller chikane, 
opleves som skræmmende og stressende, 
selvom de er af lav lydstyrke 62. Herudover 
vil andre omstændigheder såsom tidspunkt 
på døgnet, varigheden, omgivelserne 
(inde eller udendørs) have betydning for 
den subjektive følelse af støjgenen 63. 
Eksponering fra støj kan aktivere og frigive 
stresshormoner, hvor studier har vist, at 
ophobning af stressehormoner såsom 
kortisol, adrenalin, noradrenalin, dopamin, 
osv. kan medføre DNA skader 64. 

En undersøgelse i Norge har demonstreret, 
hvordan trafikstøj indvirker negativt på 
børns opmærksomhed 65. Desuden har 
studier forsøgt at påvise sammenhængen 
mellem udviklingen af brystkræft og 
eksponering af omgivende larm 66 67. 
Støjforurening kan ligeledes have en 
negativ påvirkning på den mentale sundhed, 
hvor studier har belyst koblingen mellem 
støjgener og depression, hvor angst steg 
allerede ved moderate støjgener 68. 
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Luftforurening i det offentlige rum

Luftforurening er en negativ indvirkning på 
befolkningens sundhed, og luftforurening 
anses som den største enkeltstående 
miljømæssige sundhedsrisiko i Europa og 
er en væsentlig årsag til tidlig død samt en 
række sygdomme., hvilket potentielt kan få 
store økonomiske konsekvenser 69. 

Påvirkning fra luftforurening 

Luftforurening er en af de vigtigste 
miljørisici for menneskers sundhed og 
opfattes, efter klimaændringer, som det 
næststørste miljøproblem for europæerne. 
Det anslås, at luftforurening er ansvarlig 
for ca. 400 000 for tidlige dødsfald om året 
i Europa (eksklusiv Tyrkiet) som følge af 
eksponering for fine partikler partikler med 
en diameter på 2,5 um eller derunder. 

Hjertesygdomme og slagtilfælde er de mest 
almindelige årsager til for tidlige dødsfald, 
der skyldes luftforurening, efterfulgt af 
lungesygdomme og lungekræft. Desuden 
kan kort- og langvarig eksponering for 
luftforurening føre til nedsat lungefunktion, 
luftvejsinfektioner og forværre astma. 
Eksponering af luftforurening er herudover 
forbundet med ugunstige påvirkninger 
på fertilitet, graviditet, nyfødte og børn. 
Der er ydermere tegn på, at udsættelse 
for luftforurening kan være forbundet 
med livsstilsygdommen type 2-diabetes 
hos voksne og være forbundet med 
fedme, Alzheimers og demens 70. Der 
ses en voksende opmærksomhed fra 
offentligheden, som  har ført til voksende 
støtte og efterspørgsel efter foranstaltninger 
til forbedring af luftkvaliteten.

Tiltag, der skal forbedre 
luftkvaliteten og reducere 
støjforurening i byer 

Med en befolkningstilvækst i de 
urbaniserede områder øges behovet for, at 
byplanlæggere og forskere identificerer de 
muligheder, der er for at reducere luft- og 
støjforurening som følge heraf. 

 Et virkemiddel til forbedring af luftkvaliteten 
er øget beplantning og vegetation 
i byrummet. Vegetation opfanger 
luftforurenende stoffer gennem små 
spalteåbninger på bladenes overflade som 
den primære måde at forbedre luftkvaliteten 
på. Tidligere studier har vist, at et grønt 
tag kan bidrage til en direkte forbedring af 
luftkvaliteten på 0,001 kg pr. m2 årligt med 
en reduktion i drivhusgas på 7100 kg pr. år 
71. Mulighederne for at mindske og tilpasse 
den stigende luftforurening,  i form af grøn 
bevoksning og grønne tage, er til stede.  
Derudover skal langsigtet byplanlægning 
tænkes ind i løsningen. Et samfund, hvor 
by og landområder udvikles, så vi alle bor 
og arbejder i samme område og derfor har 
brug for mindre transport, kan forekomme at 
være en smule urealistisk. Men overvejelser 
i den retning understøtter en klimavenlig 
transportsektor. Muligheder i at få reduceret 
privatbilismen og den tunge transport på 
vejene gennem øget brug af offentlige 
transportmidler, bedre udnyttelse af private 
biler samt øget aktiv transport. 

Sociale faktorer 
Kort definition af sociale faktorer generelt: 
Sociale faktorer skal i nærværende studie 
forstås som de faktorer, der har indflydelse 
på, hvordan og hvorledes både det enkelte 
menneske og grupper i samfundet agerer 
og påvirkes forskelligt, hvilket indirekte 
bidrager til en skævvridning i samfundet. 
Dette afsnit vil fokusere på nedenstående 
sociale faktorer: social ulighed samt 
en beskrivelse af, hvordan luft- og 
støjforurening rammer skævt i samfundet. 

Social ulighed

Mennesker med lavere socioøkonomisk 
status har en tendens til at blive mere 
påvirket af luftforurening end resten af 
befolkningen. Det skyldes et generelt 
dårligere helbred som følge af andre 
faktorer, herunder dårligere kostvaner og 
livsstil, utilstrækkelig sundhedspleje, stress 
m.m. 72 73  
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I Danmark opfylder 28,8 % af befolkningen 
ikke WHO’s minimumsanbefalinger for 
fysisk aktivitet, som lyder på mindst 150 
minutters fysisk aktivitet ved moderat 
intensitet pr. uge eller minimalt 75 minutters 
fysisk aktivitet ved hård intensitet pr. uge 
(WHO) 74. 

Der kan ses en klar sammenhæng mellem 
uddannelses- og aktivitetsniveau, således 
at 42,4 % med grundskole som højest 
gennemførte uddannelsesniveau ikke 
opfylder WHO’s minimumsanbefaling for 
fysisk aktivitet i modsætning til 23,8 % 
blandt personer med en lang, videregående 
uddannelse 75 . Mere generelt viser andre 
studier, at des lavere socioøkonomisk status 
man har, des større risiko er der for at dø 
tidligere samt større risiko for sygdom og 
dermed færre gode leveår.

En stor andel af de veluddannede 
mellemklassefamilier bliver boende i byen, 
og det betyder, at mindre bemidlede familier 
med lav indkomst bliver skubbet ud af byen 
og ind i boligområder med mindre attraktive 
omgivelser, hvilket er medvirkende til at 
danne en større social kløft 76.

Hvordan støj rammer skævt i 
samfundet

Miljøstøj er blandt de største miljømæssige 
risici for helbredet, men byrden ved 
støjeksponering synes at være ulige 
fordelt i samfundet, hvor støj bidrager 
til at øge sociale, sundhedsmæssige 
uligheder. Det sker som følge af en 
ujævn fordeling af eksponeringen af støj 
mellem socioøkonomiske grupper. Ser 
man på eksponeringsforskelle mellem 
sociale grupper, tyder undersøgelser på, 
at nogle sociale grupper udsættes for 

højere niveauer af miljøstøj eller har højere 
forekomst af støjeksponering. Sociale 
omstændigheder påvirker, hvor og hvordan 
folk har råd til at bo, og socialt dårligt 
stillede mennesker har tendens til at leve og 
arbejde i miljøer af laveste kvalitet 77  78  79. 

Hvordan luftforurening rammer 
skævt i samfundet

Sociale faktorer har vist, at den ulige 
fordeling af sundhed og velvære i nationale 
befolkninger er en stor udfordring for 
forvaltningen af folkesundheden. Dette 
gælder ligeledes for miljømæssige, 
sundhedsmæssige forhold og for risikoen 
for eksponering af miljøforurenende 
stoffer, som varierer meget efter en række 
sociodemografiske faktorer og dermed 
forårsager uligheder i eksponering for 
- og potentielt i sygdomme som følge af - 
miljømæssige forhold. Grupper med lavere 
socioøkonomisk status generelt har tendens 
til at leve i områder med højere niveauer af 
luftforurening pga. eksponering af vejtrafik 

80.

Undersøgelser fra en række europæiske 
lande viser sammenhængen mellem 
socioøkonomisk status og luftforurening. 
Næsten halvdelen af de mest dårligt 
stillede kvarterer i en række europæiske 
storbyer udsættes for NO2-værdier, der 
overstiger EU-grænser. Imidlertid er 
sammenhængen mellem socioøkonomisk 
status og luftforureningsniveauer meget 
placerings- og skala-specifik. F.eks. 
fandt undersøgelser udført i Sverige, at 
socioøkonomisk status og niveauerne af 
NO2 i et bopælsområde er forbundet i nogle 
byer, men sammenslutningerne varierer 
betydeligt, selv mellem byer i samme amt  81.
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Opsamlende kommentarer 
Støj og luftforurening er et stort problem i 
Europa. Man regner med at 100 millioner 
europæere bliver generet af støj, som kan 
have en negativ effekt på mental og fysisk 
sundhed. Støjgener kan både måles som 
lydniveau, men også chikanerende lyde, som 
kan føre til vedvarende irritation, dårlig søvn, 
øge risikoen for hjerte-karsygdomme såvel 
som kognitiv svækkelse hos børn. 
Ligeledes er eksponering af luftforurening 
forbundet med ugunstige påvirkninger 
på fertilitet, graviditet, nyfødte og børn. 
Løsningerne skal findes på mange områder, 
men blandt andet mulighed få at reduceret 
privatbilismen og den tunge transport på 
vejene gennem øget brug af offentlige 
transportmidler vil have en gavnlig effekt på 
begge problemer. 
Borgere med lavere socioøkonomisk status 
har en tendens til at blive mere påvirket 
af støj- og luftforurening end resten af 
befolkningen. Sociale omstændigheder 
påvirker, hvor og hvordan folk har råd til at bo, 
og socialt dårligt stillede mennesker generelt 
har tendens til at leve og arbejde i områder 
med højere niveauer af støj- og luftforurening. 
Sammenhængen er dog meget stedspecifik 
og kan variere meget selv inden for en by. 



31



32

Formålet med dette litteraturstudie 
har været at skabe et indblik i, hvilken 
betydning de strukturelle rammer har 
for menneskers fysiske og mentale 
sundhed, så man gennem intelligent 
byplanlægning og urbant design kan skabe 
sundhedsfremmende byrum, der motiverer 
til en sundere livsstil. Her er en kort 
opsamling for ovenstående: 
 
Undersøgelser viser, at 77,3 % mænd 
og 79,6 % kvinder i alderen 16-24 år 
tilbringer mere end 8 timer om dagen 
som stillesiddende tid, og samtidig er 
overvægt en af tidens største samfunds- 
og sundhedsmæssige udfordringer. Der er 
derfor et øget fokus på, hvordan de fysiske 
strukturer, byplanlægning og design i 
byen kan nedbringe den stigende fysiske 
inaktivitet. 
 
I København ses en stor variation i byrum 
på tværs af byen, der indeholder mange 
forskellige kvarterer. Befolkningens daglige 
aktivitetsniveau er i særdeleshed forbundet 
med de fysiske omgivelser, hvor byens 
udformning har betydning for menneskers 
adfærd og aktivitetsniveau. Gang og 
cykling har både sundhedsmæssige og 
miljømæssige fordele, så nytænkning af 
transportinfrastruktur kan fremme et skift 
mod mere fysisk aktive transportformer og 
derved forbedre befolkningens sundhed. 
København er en rollemodel, men der er 
fortsat plads til forbedringer. 

Det bebyggede miljø har stort potentiale 
til at forbedre befolkningens sundhed 
og velvære. Det ses bl.a. i naturbaserede 
løsninger, hvor naturens gavnlige effekter 
er velkendte. Grønne områder helbreder 
ikke sygdomme, men med god design 
kan grønne områder være med til at 
fremme en god mental og fysisk sundhed. 
Blandt andet har studier undersøgt 
sammenhængen mellem adgang til 
grønne områder og fysisk aktivitet og 
demonstreret, at grønne miljøer har en 
mere helende effekt end bymiljøer. 

Offentlige anlæg kan være effektive 
områder til at fremme fysisk aktivitet blandt 
grupper, der er i fare for fysisk inaktivitet. 
Nogle grupper er mere tilbøjelige til at 
udnytte byrummets aktivitetsmuligheder, 
herunder fodboldbaner, træningsstationer, 
osv. Piger, teenage-piger, kvinder og 
seniorer er generelt mindre tilbøjelige til at 
besøge og være fysisk aktive på offentlige 
anlæg. 
 
Den hastige urbanisering har resulteret i 
mange udfordringer for byplanlægning. 
Befolkningssammensætningen har ændret 
sig i de større byer, hvilket sætter høje krav 
til byrumsdesign. Flere par vælger at blive 
i byen, efter de får børn. Det resulterer i et 
ekstra behov for at skabe indbydende og 
sikre legezoner. 

Opsamling for alle afsnit 
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Flere seniorer føler sig distanceret fra den 
by, som de er vokset op i, da der ikke tages 
højde for dem i byplanlægningen. Dette er 
problematisk, da specielt nærområderne er 
vigtige for seniorer. Det er her, en stor del 
af deres hverdag tilbringes, og det er derfor 
vigtigt, at der skabes muligheder for ophold 
til dem, som kan sikre sociale relationer til 
andre mennesker i lokalområdet. 

Gennem det seneste årti har der været et 
fald i antallet af rygere. Udviklingen blev 
fulgt op af rygeloven i 2007 med henblik 
på at mindske de sundhedsskadelige 
virkninger fra passiv rygning samt 
eksponeringen af rygning og har vist 
et fortsat fald. Selvom rygeloven har 
været omdiskuteret viser undersøgelser, 
at befolkningen generelt har været 
tilfredse med indførelsen af de røgfrie 
miljøer. Rygeloven, som i udgangspunkt 
fastsætter regler for indendørs rygning, 
giver også mulighed for at indføre røgfrie 
udearealer, og flere kommuner har 
benyttet denne mulighed. Tendensen er 
voksende, og det viser sig ved, at flere 
kommuner har indført rygeforbud på 
legepladser, ved busstoppesteder og andre 
udendørsarealer. Formålet er at mindske 
eksponeringsgraden blandt børn og unge, 
hvorved det sundhedsfremmende byrum 
understøttes.

Forurening fra støj og luft er et tiltagende 
problem især i de urbaniserede områder, 
hvor befolkningstilvæksten ligeledes er 
voksende. Mindst 100 millioner mennesker 
i EU bliver hver dag påvirket af støj. 
Samtidig anslås det, at luftforurening er 
ansvarlig for ca. 400. 000 for tidlige 
dødsfald om året i Europa. Det kræver 
langsigtet byplanlægning, hvor forskellige 
virkemidler og faktorer tænkes sammen. 
Det gælder herunder blandt andet 
understøttelse af en mere klimavenlig 
transportsektor samt et fokus på 
eksisterende leve- og boligmønstre, som 
medvirker til en skævhed i samfundet 
hvad angår påvirkninger fra støj- og 
luftforurening. 

Det skal bemærkes, at reviewet ikke 
er udtømmende, og at der på flere af 
de undersøgte områder kræves mere 
viden, for at kunne forklare årsag og 
virkning. Desuden kommer mange af de 
gennemgåede artikler ikke med konkrete 
forslag til, hvad der kan gøres for at ændre 
menneskers adfærd eller socioøkonomiske 
status. 
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Byens rum er for alle – uanset køn, alder 
eller socioøkonomisk baggrund, men 
der er forskel på, hvordan forskellige 
brugergrupper benytter byens rum. Flere 
studier viser, at der i Danmark er ulighed i 
sundhed  82. Med god planlægning har det 
sundhedsfremmende byrum potentiale til 
at skabe gode rammer for alle borgere og 
dermed være med til at udligne uligheden 
i sundhed. Det kræver en bred indsats, 
som spreder sig over flere fagområder, der 
dækker både det bebyggede miljø samt 
sociale- og miljømæssige faktorer. 

Dette litteraturstudie indeholder forslag 
til, hvilke specifikke faktorer, der med 
fordel kan fokuseres på i forhold til at 
skabe bedre sundhedsfremmende byrum 
i fremtiden. Mange forskellige faktorer 
spiller ind på borgernes velbefindende, og 
planlægningen skal foregå over en bred 
kam, hvor alle aspekter af de bebyggede 
miljøer inddrages. 

Sundhedsfremmende byudvikling i form af 
gader, parker, grønne områder, bygninger 
og infrastruktur er nødvendige for at 
hæve den generelle trivsel og mindske 
udbredelsen af livstilssygdomme, men 
byudviklingsprocessen er kompleks 
og præget af mange aktører og 
konkurrerende prioriteter, der påvirker 
integrationen af sundhed og velvære i 
byudviklingsprocessen. På trods af et skift 
i byggebranchen mod et større fokus på 
sundhedsfremmende byudvikling mangler 
der forskning i, hvordan principperne 
for sundhedsfremmende byudvikling 

omsættes til praksis i kommende 
udviklingsprojekter. I et stort internationalt 
studie blev byudviklingsprojekter i hele 
verden, blandt andet Sverige og Holland, 
undersøgt. Studiet peger på flere områder, 
hvor der mangler yderligere forskning. 
Blandt andet har den aktuelle forskning 
inden for sundhedsfremmende byrum 
primært fokuseret på byplanlægning, 
men andre aktører i byudvikling er 
underbelyst. Fremtidige studier bør 
derfor undersøge, hvordan man kan 
hæve andre aktørers velvilje til at have 
mere fokus på sundhedsfremmede 
byrum. I denne sammenhæng spiller 
boligudviklere og investorer en vigtig 
rolle, da en god business case er 
afgørende for at overbevise udviklere 
om at indarbejde sundhedsfremmende 
designløsninger. Det er derfor vigtigt, at 
der laves evalueringer ud over de enkelte 
udviklingsprojekters afgrænsning, så man 
kan undersøge udbyttet af at integrere 
sundhedsfremmende tiltag 83.

Med afsæt i den indsamlede viden og 
det forskningsoverblik, litteraturstudiet 
har skabt, er målet, at den frembragte 
viden i fremtiden bedre kan inddrages i 
beslutningsprocesserne end i dag. Foruden 
et fortsat tæt samspil mellem forskning 
og praksis peger forskningsoverblikket 
på følgende initiativer inden for 
sundhedsfremmende byrum, der er 
afgørende for, at vi i fremtiden kan skabe 
endnu bedre fysisk og mental sundhed 
gennem de fysiske rammer:  

Perspektivering og forslag til 
indsatsområder
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• Det bebyggede miljø spiller en rolle for 
befolkningens adfærd og ageren, hvor 
særligt byens parker og rekreative områder 
kan være med til at forbedre befolkningens 
sundhed og velvære. Der skal øget fokus på 
at skabe fysiske rammer til gavn for både 
fysisk og mental sundhed. Der mangler 
fortsat forskning på området.

• Gennem målrettet tilrettelæggelse af 
transportsystemer kan aktiv transport 
styrkes blandt befolkningen. Det er derfor 
afgørende, at man i planlægning indtænker 
både placering af cykel- og gangstier. 
Byrummet skal invitere til en aktiv livstil, 
hvilket indebærer sikre cykelstier og 
etablering af grønne stier gennem byen. 
Det aktive valg skal være det attraktive 
valg i forhold til bus, tog eller bil. Der er en 
vigtig opgave i at skabe bedre infrastruktur 
for cyklister. Ved at anlægge bredere og 
flere cykelstier med færre stop undervejs 
afhjælper man trængslen på cykelstierne, 
hvilket er til gavn for de cyklende.

• Tilgængelighed og indretning af parker 
og rekreative områder er relevant for 
at fremme både den fysiske og mental 
sundhed. Der findes en del litteratur om 
naturens gavnlige effekt på mennesker, og 
der kan således arbejdes med forslag, der 
trods byens snævre rum alligevel bidrager 
med grønne oplevelser. 

• Der mangler viden om, hvad piger, 
teenagepiger, kvinder og seniorer 
foretrækker for at blive mere aktive i det 
offentlige rum, men flere studier peget 
på, at social interaktion er afgørende. 
Derfor bør man overveje at tilføje attraktive 
funktioner, der tilskynder til social og fysisk 
aktivitet blandt disse grupper på offentlige 
anlæg. Her mangler megen viden. 

• Med rygning som den hyppigste årsag 
til et dårligere liv og for tidlig død kan der 
med fordel arbejdes med miljøer, som dels 
er røgfrie, dels ikke eksponerer rygning 
overfor unge, der kan fristes til at begynde 
at ryge. Også her mangler viden og 
konkrete eksempler. 

• Mennesker med lavere socioøkonomisk 
status har en tendens til at blive mere 
påvirket af støj- og luftforurening end 
resten af befolkningen, da sociale 
omstændigheder påvirker, hvor og hvordan 
folk har råd til at bo. Det kræver derfor 
langsigtet byplanlægning, hvor forskellige 
virkemidler og faktorer tænkes sammen. 
Det gælder herunder bl.a. understøttelse 
af en mere klimavenlig transportsektor 
samt et fokus på eksisterende leve- og 
boligmønstre. 

• Miljøforandringer, pandemier og andre 
menneskabte katastrofer vil med sikkerhed 
præge vores planlægning af byerne i 
mange år frem. Tiden er ikke moden nok 
til, at vi med større sikkerhed kan sige 
hvordan? En opsamling af de erfaringer, 
Covid-19 har givet os om det bebyggede 
miljø, bør udarbejdes af Københavns 
Kommune og landets øvrige byer. 
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Afgrænsning

Forskningsfeltet omkring 
sundhedsfremmende byrum er 
bredt og dækker flere forskellige 
forskningsområder. I dette litteraturstudie 
er der medtaget både kvalitative og 
kvantitative forskningsmetoder inden for 
et interdisciplinært forskningsfelt, og det 
har derfor været nødvendigt at lave en 
relativ klar afgrænsning af den aktuelle 
litteratur. Dette er gjort for at få fokus på 
relevante forskningsprojekter, der både i tid 
og geografiske forhold kan sammenlignes 
med en dansk kontekst i dag. 
I dette studie medtages der kun 
forskningsstudier (peer-reviewed 
tidsskrifter), som er publiceret fra ca. 
2015 og op til i dag. Dog er der tilfælde, 
hvor det vurderes nødvendigt at udvide 
tidsperioden for at opnå større indsigt 
og forståelse. Ligeledes er der også 
medtaget enkelte populærvidenskabelige 
artikler, hvor dette gav mening. Der er 
kun søgt på dansk og engelsk litteratur, 
og geografisk er artiklerne efterfølgende 
fravalgt, hvis de ikke beskrev forhold 
og studier udført i Nordeuropa, som 
i denne rapport er afgrænset til 
Skandinavien, Tyskland, Holland og 
Belgien. Lande, som både kulturelt, 
økonomisk og samfundsorganisatorisk 
kan sammenlignes med Danmark. 
Forskning fra f.eks. angelsaksiske lande 
kan ikke anvendes i en dansk kontekst. 
Angelsaksiske lande har et helt andet 
velfærdssystem, det liberale praksis, og 
som det dyreste projekt, de vestlige lande 
nogensinde har investeret i, vil typen af 
velfærd afspejle sig direkte i bysystemet, 

akkurat som industrialismen gjorde det. 
Det ses bl.a. ved, at større byer i lande 
som Storbritannien, USA eller Canada har 
færre grønne områder, færre cykelstier, 
færre fortove og flere segregerede, 
utrygge områder sammenlignet med 
den skandinaviske velfærdsstad. Så 
selvom byerne globaliseres, er de på 
det strukturelle og organisatoriske plan 
stadig vidt forskellige, og kan derfor ikke – 
ukritisk – sammenlignes. 
Forskningsprojekter, der går på tværs 
af landegrænser men med hovedfokus 
på det udvalgte geografiske område, 
er ligeledes medtaget i det omfang, 
hvor det giver mening. I forhold til den 
geografiske afgræsning vil der også her 
være enkelte tilfælde, hvor der vil være 
behov for at udvide afgrænsningen. 
Udvides afgræsningen både tidsmæssigt 
og geografisk vil det fremgå tydeligt, og 
en velbegrundet argumentation vil følge 
hertil. Det gælder f.eks. afsnittet om 
rygning. I 2007 blev loven om røgfri miljøer 
vedtaget i Danmark. Formålet med loven er 
at udbrede røgfrie miljøer med henblik på 
at forebygge sundhedsskadelige effekter 
af passiv rygning. Det er interessant at 
se nærmere på, om rygeforbuddet har 
haft en positiv indvirkning i forhold til at 
skabe flere røgfrie miljøer, herunder på 
togstationer og arbejdspladser. De fleste 
studier og rapporter, der redegør for 
effekten af lovgivningen, er udarbejdet 
før 2015, og derfor inddrager afsnittet 
søgninger om røgfrie miljøers påvirkning 
på det offentlige rum og folkesundhed fra 
før 2015.

Supplerende oplysninger
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Databehandling/Analyse

Litteratursøgningen er udført i perioden 
november til og med januar 2021, og der 
blev i første omgang identificeret 836 
artikler. Efter den første systematiske 
søgning gennemførtes en screening, som 
reducerede antallet til 63. Artikler blev 
fravalgt ud fra den beskrevne afgrænsning.
De kortlagte studier varierer vidt i metodisk 
udgangspunkt og i forhold til, hvordan 
de fysiske rammer tænkes at have en 
betydning for diverse udfaldsmål. Ikke 
desto mindre har det været muligt at spore 
en række perspektiver, der går på tværs af 
af de forskellige områder.

Metode

I dette kapitel vil de metodiske 
overvejelser, valg og fremgangsmåder 
gennemgås. Overordnet set tager 
litteraturstudiet en interdisciplinær tilgang 
til afdækningen af forskningsfeltet, 
og der er derfor medtaget søgninger i 
forskellige forskningsdatabaser på tværs 
af fagområder. Det betyder, at der findes 
mange forskellige teoretiske og metodiske 
fremgangsmåder til at undersøge faktorer, 
der har betydning for forskningsfeltet 
omkring sundhedsfremmende byrum. 
Den interdisciplinære tilgang betyder, at 
litteratursøgningen har set på forskning på 
tværs af forskningsfelter, hvilket betyder, 
at der er set på forskningsprojekter, hvor 
forskellige metoder er anvendt. Det vil 
sige, at der både er inddraget kvalitative og 
kvantitative metoder i dette litteraturstudie. 

I modsætning til forskning indenfor 
hospitalsområdet, hvor man i stigende 
grad bruger evidens-baseret design, så 
er denne tilgang ikke udbredt i design 
af sundhedsfremmende byrum. Dog har 
forskerne ligesom på hospitalsområdet 
ønsket at undersøge den positive 
betydning af naturlige omgivelser, men i 
modsætning til hospitalsområdet er det 
inden for sundhedsfremmende byrum 
også svære at måle den affødte effekt 
af byrummet, da formålet her ikke er 
helbredelse, men derimod øget trivsel, 
hvilket kan være svært at måle. 

Søgemetode 

Til dette litteraturstudie er der valgt 
at bruge et scoping litteratursøgning. 
Scopingreview egner sig specielt til 
breddesøgninger med et bredt fokus 
og adskiller sig fra en systematisk 
litteratursøgning ved at være mere 
afsøgende.  
I et scoping litteraturstudie ønskes at 
kortlægge ikke på forhånd bestemte 
søgetermer, men har som fokus at udforske 
den tilgængelige litteratur og de centrale 
begreber, forskningen anvender. Man 
kan i nogle tilfælde anvende scoping 
litteraturstudie som et forstudie til et 
efterfølgende systematisk litteraturstudie, 
hvor man gerne vil gå i detalje med et 
specifikt emne. Med andre ord kan man 
sige, at et scoping litteraturstudie kan være 
med til at sætte konteksten for et givent 
forskningsområde, hvor man afdækker 
et lidt bredere emnefelt inklusiv flere 
forskellige typer af studier. Ligeledes kan 
et scoping litteraturstudie også være med 
til at identificere huller i den eksisterende 
forskning.
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Der er blevet søgt gennem Det Kongelige 
Akademis bibliotek. Akademiets 
database giver adgang til en lang række 
underliggende databaser, som dækker 
fagområdet bredt. Det drejer sig f.eks. om 
følgende databaser:

• AVERY (henvisning til artikler i mere end 
700 internationale arkitekturtidsskrifter)

• GOOGLE SCHOLAR (fuldtekstdokumenter, 
men også andet materiale)

• PROQUEST DISSERTATIONS AND 
THESIS (videnskabelige afhandlinger 
fra hele verden i fuld tekst inden for alle 
fagområder)

• SCIENCE DIRECT (forskningsmateriale 
fra hele verden i fuld tekst inden for alle 
fagområder)

Ud af de fire udpegede emner er der kun 
medtaget tre i de indledende systematiske 
litteratursøgninger: Arealanvendelse, 
transportsystemer og urbant design, 
mens det sidste område sundheds- og 
sygdomsaspekter og risikoområder 
er blevet udført som et sideløbende 

afsøgende litteraturstudie, hvor en stor 
del af litteraturen er blevet identificeret 
gennem kædesøgning gennem referencer 
og henvisninger i fundne artikler. Ligeledes 
er artikler indenfor dette område også 
identificeret gennem netværk relateret 
til fagområdet. Gennem kædesøgning 
kan en god reference føre til en anden, så 
man på den måde finder de bedst egnede 
referencer. Risikoen er dog, at man overser 
relevante artikler, og på den måde bliver 
emnet belyst gennem en række eksempler.

I perioden november til december 
2020 er der blevet foretaget søgninger 
på Det Kongelige Akademis Bibliotek. 
Søgningen skete gennem de før beskrevne 
søgemaskiner for at identificere artikler 
omhandlende sundhedsfremmende byrum. 
Nedenstående viser anvendte søgeord. 

Primary search terms: 
Health promotion, Health (public health), 
Environment, Transportation, Noise, Air 
pollution, Smoking.

Secondary search terms:
Urban spaces, Public space, Parks, Green 
spacesGender equality, Active living, 
Livability.
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Begrænsninger 

Litteraturstudiet indeholder en række 
begrænsninger, som det er nødvendigt 
at forholde sig til, når rapporten læses. 
Som nævnt i metodeafsnittet benyttede 
vi os af 4 forskellige søgemaskiner: 1) 
Google Schoolar, 2) Avery, 3) Proquest, 
4) Science Direct, som blev søgt gennem 
søgemaskinen Bib.kadk.dk (bib.kgl.dk). 
Samtidig er forskningsområdet meget 
bredt og dækker over flere forskellige 
emner. Det har derfor været nødvendigt at 
lave flere litteratursøgninger, og det kan i 
den forbindelse ikke udelukkes, at enkelte 
emner ikke er blevet ordentligt belyst.
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Engelsk

1. Public health: Public health / urban spaces / public space and active living / liveability 
= 330 / 18  

2. Health promoting: Health promoting /healthy living /urban planning and public spaces 
= 19 /1

3. Transportation: Transportation / urban spaces / public space / parks and public health 
and transportation = 113 / 4 

4. Gender equality: Gender equality and urban spaces / public space and public health = 
28 / 3 

5. Noise: Noise and public health and public spaces = 3   

6. Noise: Noise and diseases = 81 / 9 

7. Smoking: Smoking and public health and public spaces = 2 / 0  

8. Smoking: Smoking and public spaces (alle felter) and nature (alle felter) = 126 / 2

9. Smoking: Smoking bans and public health and public spaces = 10 /1

10. Air pollution: Air pollution / public spaces = 56 / 2

11. Air pollution: Air pollution and COVID19 = 4 / 3

/ = or

Dansk

12. Sundhed: Sundhed / fysisk sundhed / mental sundhed og byrum /uderum / parker = 49 
/ 1  

13. Transport: Transport og sundhed / fysisk sundhed / mental sundhed = 5 / 0  

14. Køn: Køn og byrum /uderum / parker = 7 / 1  

15. Støj: Støj / støjforurening og byrum /uderum / parker = 2 / 0  

16. Public health: Rygning / tobak / rygestop og byrum = 0 / 0

/ = eller 

Søgestreng 

Den første litteratursøgning fandt 46 peer-reviewed artikler på engelsk og 2 peer-reviewed artikler 
på dansk. I alt 48 peer-reviewed artikler. Derudover blev der identificeret 15 artikler gennem 
netværk og anden søgning. Der er således medtaget 63 artikler i dette litteraturstudie. Derudover 
er der medtaget en række overordnede rapporter fra WHO, EU og Sundhedsstyrelsen, som fremgår 
af litteraturlisten.
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