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1. Baggrund 

I 2009  blev der etableret et rekreativt 

område med multibane, bordebænke-

sæt og grill på overløbsbassinet mel-

lem Nordre Havnevej og havnen. Om-

rådet blev anlagt i forlængelse af opfø-

relsen af det flydende havnekontor i 

2008 og er oprindeligt etableret som et 

tilbud til sejlerne. Det rekreative om-

råde er omsluttet af Nordre Havnevej, 

som danner en naturlig afgrænsning 

af havnen. På det tidligere godsbane-

areal mellem Nordre Havnevej og Ny-

borgvej var der indtil 2014 et græs-

areal med en skaterrampe, rails o.l.  

Med udviklingsplanen Fremtidens 

Havn fra februar 2014, udpegede 

Svendborg byråd hele arealet afgrænset af Nyborgvej, den gamle Toldbod, Havnekajen og det 

røde havnearbejderhus  (i alt ca. 6.000 m2) til havnepark som en del af det bymiljø, der går under 

betegnelsen ”Den Blå Kant”.. I udviklingsplanen er området beskrevet som havnens centrale, re-

kreative område: ”en havnepark med plads til maritimt friluftsliv, boldspil, skatere mv. Et sted med 

plads til alle – for både unge og ældre”1. 
 

I juni 2014 indledte Svendborg Kommune arbejdet med at ideudvikle et koncept for havneparken i 

samarbejde med skatere, sejlere, sejlklubber, skibstømrer, havnen, arkitekter, planlæggere, unge 

og gamle. Arbejdet udmundede i en 

fondsansøgning til Nordeafonden. 

Ansøgningen var med i slutrunden 

men blev ikke udvalgt til finansiering.  

For at udnytte det gode samarbejde, 

som var etableret omkring ansøgnin-

gerne, og for at teste nogle af de ini-

tiativer, der var blevet udviklet, valgte 

Svendborg Kommune at etablere en 

midlertidig ”pop up park” på arealet. 

Præmissen for dette tiltag var, at par-

ken skulle kunne etableres på en 

måned for et budget på 300.000 kr. 

og skulle stå i én sæson. Kommunen 

udpegede Bureau Detours som en-

treprenør på projektet, som fik nav-

net ”Prøveparken”. Prøveparken blev 

etableret som en ”park for alle” med 

                                                
1 Delområdeplan for Nordre Kaj, Fremtidens Havn, februar 2014, side 29 

Delområdeplan for Nordre Kaj, Fremtidens Havn, februar 2014, side 26 

Rekreativt areal ved toldbodvej forud for etableringen af Prøveparken 
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en kombination af skaterbane, legeplads, hængekøjer, grill, plantekasser og græsarealer. Den 6. 

juni 2015 åbnede Prøveparken, og der var i løbet af sommersæsonen 2015 så stor opbakning og 

anvendelse af parken, at det blev besluttet at forlænge den endnu en sæson. Det blev igen beslut-

tet at forlænge Prøveparken til sæsonen 2017.  

 

I september 2017 blev arkitektkonkurrencen for Den Blå Kant skudt i gang. Konkurrencen løber til 

juni 2018, hvor der findes en vinder og dermed et endeligt koncept for design og udmøntning af 

arealerne i Den Blå Kant – inklusiv havneparken. Det vindende forslag vil også byde på en etape-

plan for delområderne i Den Blå Kant, og der-

med give et bud på hvornår arbejdet med Hav-

neparken skal påbegyndes. Det er nemlig en 

præmis for Den Blå Kant, at delområderne ud-

vikles i succession, og det er derfor pt. uvist 

om der går få eller flere år, før Havneparken 

realiseres. På kort sigt skal det besluttes, 

hvorvidt Prøveparken skal forlænges endnu 

en sæson i 2018. Det er derfor yderst relevant 

at kigge på i hvilket omfang Prøveparken har 

levet op til forventningen, om der er elementer, 

der skal gentænkes og om den tiltrækker de 

tilsigtede brugergrupper. En sådan evaluering 

kan samtidig fungere som pejlestang og idé-

grundlag for den blivende Havnepark og give 

inspiration og retning til fase 2 af den igang-

værende arkitektkonkurrence.  

 

 

Etablering af Prøveparken, billedmateriale fra ”Pop Up Prøvepark”, 2015, Svendborg 
Kommune, Kultur, Erhverv og Udvikling 

Den Blå Kant, Invitation til partnerskab om byliv på 
vandkanten i Svendborg, Svendborg kommune, side 4 
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2. Evalueringsmetode 

2.1. Evalueringsspørgsmål 

Evalueringens formål er at etablere et validt grundlag for efterfølgende politiske og strategiske be-

slutninger vedrørende forlængelse af den midlertidige prøvepark, samt inspiration til design af en 

permanent havnepark som en del af Den Blå Kant-projektet. Det er derfor nødvendigt at få belyst 

effekten af den midlertidige prøvepark samt eventuelle udfordringer. Dette forudsætter en holistisk 

undersøgelse af, hvordan prøveparken opfattes af såvel brugere som ikke-brugere, myndigheder 

samt øvrige interessenter på havnen. For at komme hele vejen omkring prøveparken er denne 

evaluering derfor drevet af følgende evalueringsspørgsmål:  

 

1) I hvilken grad lever prøveparken op til de fastsatte succeskriterier:  

a. At være en park for alle 

b. At binde by og havn sammen 

2) I hvilken grad opleves driften af prøveparken som velfungerende? 

 

2.2. Vurderingsgrundlag 

Der er ikke lavet undersøgelser af brugen af arealet forud for etableringen af prøveparken i 2014, 

og det er derfor ikke muligt at lave en valid baseline. Evalueringens vurderingsgrundlag er derfor 

de målsætninger og succeskriterier, som blev formuleret ved etableringen. I forlængelse heraf hol-

des vurderingen også op imod målgruppens ambitioner hvor muligt for at afklare, om der er et ge-

nerelt ambitionsniveau, som ikke opfyldes af prøveparken i sin nuværende form.  

Der tages desuden stilling til, om behovet for drift og vedligehold kan mødes inden for den fastsatte 

(økonomiske) ramme.  

 

2.3. Dataindsamling og målgruppe 

1) Fokusgruppeinterviews med brugergrupper og ikke-brugere 

Kombination af lukkede og åbne spørgsmål til udpegede grupper, som bredt repræ-

senterer prøveparkens målgruppe.  

Formål: At få indsigt i hvordan målgruppen oplever og bruger prøveparken.  

  

2) Ekspertinterviews med udvalgte interessenter 

Åbne spørgsmål til navngivne interessenter, som er eksperter på en række områ-

der, med relevans for denne evaluering. F.eks. leder af Ungdomsskolen, leder af 

ældrecenter, SSP konsulent, Havneassistent, CETS Trafik og Infrastruktur 

Formål: At få indsigt i konkrete positive og negative effekter ved prøveparken fra et 

bredt perspektiv 

   

3) Spørgeskemaundersøgelse  

Lukkede spørgsmål til en bred og udefineret gruppe potentielle brugere. Spørge-

skemaet udsendes i onlineprogrammet SurveyXact og annonceres på kommunens 

facebookside, havnens facebookside, opslag i Prøveparken og i daginstitutioner, 

samt skole-intra til lærere  

Formål: At få en stikprøve af borgernes generelle opfattelse og anvendelse af Prø-

veparken.  
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For at sikre validiteten af de analyser og konklusioner, der fremlægges i evalueringen inviteres ud-

valgte interessenter til at læse disse igennem, inden evalueringen færdiggøres. Derved får de mu-

lighed for at rette misforståelser eller tilføje eventuel relevant manglende information.  
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3. Analyse 

Det har været kendetegnende for denne evaluering, at der har været stor interesse i at deltage i 

interviews og spørgeskemaundersøgelse blandt byens borgere. Over 400 personer har gennem-

ført spørgeskemaet på de 10 dage undersøgelsen varede. Heraf er 93% bosat i Svendborg Kom-

mune, og de resterende er besøgende. Der har samtidig været stor opbakning til evalueringen fra 

de adspurgte fokusgrupper og ’eksperter’, som har mødt talstærkt og velforberedt op. Dette alene 

indikerer, at de valg, der tages på kort sigt omkring Prøveparken og på længere sigt omkring den 

blivende havnepark, har stor betydning for byens borgere og turister. 

   

Før vi dykker ned i spørgeskemaets resultater, er det relevant at se på hvilke befolkningsgrupper, 

der har svaret. Dette giver en indikation af hvilke grupper, der interesserer sig for Prøveparken, og 

viser samtidig, hvilke grupper besvarelserne er repræsentative for.   

 

 

 

 
 

Som figur 1 og 2 viser, er der en relativ bred repræsentation af respondenter både set ud fra alder 

og fra befolkningsgruppe2. Når man ser på aldersfordelingen, er den sammenlignelig med den ge-

nerelle aldersfordeling i befolkningen3, hvilket betyder, at der ikke er en overvægt af besvarelser 

fra f.eks. unge, som ville kunne påvirke validiteten af evalueringen. Billedet er et andet, når vi ser 

på besvarelserne i forhold til befolkningsgruppe, hvor skatere og småbørnsfamilier udgør de klart 

største grupper og samlet står for 40 % af besvarelserne.  

 

Der er stor variation i, hvor ofte de adspurgte benytter Prøveparken (se figur 3), og besvarelserne 

repræsenterer derfor synspunkter for såvel kernebrugere som borgere, der aldrig benytter sig af 

parkens tilbud. Dette giver bredde i evalueringen og gør det muligt at se på, hvorfor nogle borgere 

fravælger Prøveparken.  

 

 

 

 

 

                                                
2 Der er et forståelsesmæssigt overlap mellem befolkningsgrupperne, da det er muligt både at være eksem-
pelvis turist og par. Respondenterne er blevet bedt vælge den kategori, de mener passer bedst i forhold til 
deres brug af Prøveparken 
3 http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal 

Figur 2: Befolkningsgruppe (inddelt efter tilsigtede brugere af 
Prøveparken)  Figur 1: Aldersfordeling 
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3.1. Anvendelse og indhold 

Brugergrupper 

Man har i udformningen af Prøveparken forsøgt at skabe en park, som kan tiltrække en bred og 

blandet brugergruppe. Dette skyldes formegentligt, at man i projektet involverede en meget bred 

interessentgruppe, og at man har forsøgt at skabe en løsning, som mødte alle de behov, som de 

forskellige interessenter pegede på.  

Området har i mange år forud for etableringen af Prøveparken været brugt af skatere og det eksi-

sterende skaterareal og rampe dan-

ner i dag kernen i Prøveparken. Det 

har betydet, at mange anser Prøve-

parken for at være en park, som pri-

mært er tiltænkt skatere (se figur 4). 

  

Ifølge Havnemester Hans Søby er det imidlertid en prioritet for Svendborg Havn, at der skal være 

noget for alle og særligt for de små børn, da det passer godt til havnens kunder, herunder bl.a. de 

sejlende og turisterne. Derfor har der været fokus på legetilbud i Prøveparken, så som et gynge-

stativ og en sandkasse. Samtidig har afslapning og muligheden for at ’hænge ud’ i hængekøjer og 

ved grillen gjort parken attraktiv for en endnu bredere gruppe af borgere og turister i sommersæso-

nen, og 39% af de adspurgte peger da også på, at Prøveparken er en park for alle (se figur 4).  

 

Som det fremgår af figur 4 anses parken imidlertid slet ikke som en park tiltænkt de ældre borgere. 

Ifølge ældrecenteret Frøavlens sektionsleder Anne Grete Stadil bruger de ikke Prøveparken for a) 

det er for blæsende og b) det er for svært at krydse vejen for de dårligt gående. Da Frøavlen 

mangler udearealer og da de ældre elsker at sidde og betragte aktivitet og leg, så ville det imidler-

tid være indbydende at bruge Prøveparken, hvis der var et afskærmet areal, hvor de ældre kunne 

sidde og kigge på resten af parken uden at få blæst i ørerne.  

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Hvor ofte bruger du Prøveparken? 

 

Som sejler synes jeg det er fedt med skater- og 
multibane tæt på havnen, fordi der næsten altid 

kun er noget for små børn. I Svendborg er der 
også noget for store unger og voksne.  
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Det bør dog overvejes, om det er meningsfuldt at fokusere på at gøre parken attraktiv for de ældre, 

da flere ældre giver udtryk for, at der er tilstrækkelige øvrige tilbud til dem i Svendborg, og at de 

sætter pris på, at Prøveparken er attraktiv for ”de store børn” i alderen 8-18 år, som leger på egen 

hånd og mødes med vennerne uden tilstedeværelse af deres forældre.  

 

Anvendelse 

Spørgeskemaundersøgelsen viser, at det brede tilbud i Prøveparken i høj grad benyttes (se figur 

5)4. Dette peger på at der er grundlag for at satse på en blandet park med en bred målgruppe.   

 

 

 
 

Småbørnsforældrene og de unge giver samtidig udtryk for, at Prøveparken udfylder et behov for 

rekreative områder i midtbyen og ved havnen. Generelt er der stor opbakning til at stedet primært 

appellerer til unge, da der er en opfattelse af at Svendborg generelt mangler gode udendørstilbud 

til unge, som ikke er organiserede i foreninger.  

Flere af de, som ikke selv benytter Prøveparken, 

giver udtryk for, at parkens blandede bruger-

gruppe er med til at skabe liv i byen. En respon-

dent skriver f.eks.: ”Jeg synes det er super godt, 

                                                
4 Dog er plantekasserne udeladt i svarmulighederne, og undersøgelsen peger på, at disse i meget lille om-
fang bliver brugt. 

Svendborg Kommune mangler virkelig 
en legeplads i midtbyen, hvis denne 
blive nedlagt. Mvh mor til tre børn 

Figur 4: Hvem er Prøveparkens målgruppe? 

 

Figur 5: Hvilke aktiviteter laver du i prøveparken? 
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at de unge skatere og børn på løbehjul har et sted at udfolde deres hobby. Der kommer børn i alle 

aldre, og det giver liv og hvin og grin, og det er en sand fornøjelse at gå forbi eller sidde på græs-

set og se på”. 

 

Det er imidlertid en udfordring at den brede brugergruppes aktiviteter harmonerer dårligt, og at der 

derfor opstår konflikter imellem de forskellige grupper af brugere. Konflikterne opstår for eksempel, 

når små børn leger med sand på skater-

arealet, som ligger lige foran sandkassen; 

når de lidt større børn rutsjer på rampen; 

og når skaterne kører med skateboard på 

de arealer, som man skal krydse for at 

komme til legepladsen. Konflikterne opleves på begge side som ærgerlige, og som noget, der for-

holdsvis nemt kunne undgås hvis man adskiller arealerne i parken bedre. En forældre til et mindre 

barn og en aktiv skater skriver for eksempel: ”Jeg synes, vi har lavet en ´fejl` ved at lave det hele 

så tæt. Der er hverken helt god plads til børnene, forældrene eller skaterne. Jeg har lyst til, at det 

blev delt lidt mere op, så børnene ikke synes skatertingene er en legeplads, eller at madpakkerne 

spises på skatertingene”. Der er altså i spørgeskema og interviews bred enighed om at parken vil 

være mere funktionel, hvis legeplads, skaterareal og opholdsområder var bedre adskilt. 

 

Udfordring: Utrygt miljø uden for dagtimerne 

Ifølge SSP-konsulent Marianne Grønbech, så er der problemer med salg af hash og en generel 

hård og utryg stemning i Prøveparken efter mørkets frembrud. Problemet kædes sammen med 

nærheden til det sociale værested Den Blå Lagune idet, at det er attraktivt for udefrakommende at 

sælge stoffer i Prøveparken, når de alligevel besøger den Blå Lagune. I denne forbindelse er der 

også problemer med, at unge opsøges i Prøveparken og hverves til at sælge stoffer. 

 

Svendborg Ungdomsskole var oprindelig tænkt som en af Prøveparkens kernemålgrupper, men 

skolen bruger ikke Prøveparken, fordi de opfatter det som et udsat område, på grund af proble-

merne med brug og salg af stoffer. Faktisk så går ungdomsskolen så vidt, at de fraråder deres 

unge at benytte Prøveparken, hvis de 

føler, at de har svært ved at modstå et 

eventuelt tilbud om stoffer eller lig-

nende. Den herskende holdning i inter-

views med Svendborg Havn, SSP-kon-

sulent, skaterne og parkens øvrige bru-

gere er dog, at Prøveparken er et trygt og rart sted at være i dagtimerne. Miljøet i parken om afte-

nen er ikke anderledes end mange af de andre offentlige arealer omkring havnen og midtbyen i 

Svendborg.  

 

Ifølge havneassistenten sker der hverken synligt salg eller brug af stoffer i dagtimerne. Det er imid-

lertid tydeligt, at der bliver røget hash i Parken uden for dagtimerne, da han dagligt fjerner jointpa-

pir og andet affald, der bevidner om, at der har været røget hash. Det er dog ikke havneassisten-

tens opfattelse, at det har nogen indvirkning på, hvordan parken bruges i dagtimerne. SSP-konsu-

lenten har påpeget over for Vækst og Bosætning, at øget belysning i døgnets mørke timer vil have 

en stor indflydelse på at begrænse salg og brug af stoffer, og påvirke det uønskede klientel til at 

søge andre steder hen. I skrivende stund arbejder Vækst og Bosætning på at etablere hvidt lys (i 

modsætning til det gule lygtepælelys) i parken. Ifølge SSP-konsulenten vil dette være tilstrækkeligt 

Det giver problemer at blande en legeplads 
og en skaterpark. Det er som at hænge en 
gynge i et fodboldmål. 

Kombinationen af manglende opsyn, målgrup-
pen (fortrinsvis unge skatere), faciliteterne og be-

liggenheden tæt på den blå lagune er uheldig og 

virker ikke særligt indbydende. 
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tiltag fra kommunens side. Dette er særligt set i lyset af, at problemets kerne er af social og krimi-

nel karakter og er et generelt problem i byen, som ikke er uforholdsmæssigt udpræget i Prøvepar-

ken. Endelig peger SSP-konsulenten på, at det fremadrettet er vigtigt at minimere antallet af 

’kroge’ hvor man kan skjule sig og lave lyssky aktiviteter i parken.   

 

Udfordring: Sikkerhed 

Firmaet DALPIN Dansk Legepladsinspektion har udført en legepladsinspektion af Prøveparken for 

Svendborg Kommune. Vurderingen er lavet på baggrund af standard for hhv. legeredskaber5, mul-

tisport6 og rullesport7, hvor det er relevant. Gennemgangen af Prøveparken viste, at der er accep-

tabel risiko ved tre installationer og uønsket risiko ved 18 installationer.  

 

 

Kategoriseringen foretages hvor der er afvigelser fra standarden. Afvigelserne vurderes i en matrix, 

hvor sandsynlighed og alvorlighed vejes overfor hinanden8. En kategorisering som ”uønsket risiko” 

kan derfor betyde, at der er meget høj sandsynlighed for men ubetydelig alvorlighed af en skade; 

eller ubetydeligt sandsynlighed for men meget høj alvorlighed af en skade; eller noget midt i mel-

lem.  

 

Rapporten påviser, hvor der skal sættes ind for at undgå ulykker. Som ejer af Prøveparken er kom-

munen pålagt at forholde sig til rapporten og udarbejde en handleplan for udbedringer. I og med at 

kommunen er blevet gjort opmærksom på disse risici i Prøveparken og ikke har udbedret dem, vil 

kommunen (ifølge kommunens juridiske afdeling) med stor sandsynlighed være erstatningspligtig i 

tilfælde af, at der sker en ulykke i Prøveparken som følge af en af de påviste risici. Kommunens 

ansvar vil blive vurderet i den konkrete sag, hvor den tilskadekomnes adfærd og øvrige hensyn 

spiller ind, og sagen vil blive vurderet på baggrund af retspraksis. Det er derfor ikke muligt på for-

hånd at beskrive, hvordan kommunen vil være stillet juridisk i tilfælde af en ulykke i Prøveparken.  

                                                
5 EN1176:2008 del 1 og 7 og EN1176:2009 del 2,3,4,5,6 og 10 samt EN1176:2014 del 11 
6 EN15312+A1:2010 
7 EN14974+A1:2010 
8 Se DALPIN Legepladsinspektion, 14 juli 2017, rapport nr.: ALL3241 side 24 

Figur 6: Risikovurdering af Prøveparken, DALPIN Legepladsinspektion, 14 juli 2017, rapport nr.: ALL3241 side 2 

 

Billeder af risici fra legepladsvurderingen: tv: åbent metalrør, som bør lukkes med en prop; th: gyngestativ står 
løst og bør fastmonteres   



11 
 

 

Det er kommunens juridiske afdelings vurdering, at kommunen vil stå dårligt i en juridisk sag, fordi 

der er tale om en legeplads, som er bygget på en måde, der ikke lever op til standarderne. Det ve-

jer ind, at disse risici blot er ”uønskede” og ikke ”høje” eller ”meget høje”, og det vil derfor være re-

levant at lave en handleplan, hvor der tages stilling til hvilken rækkefølge disse risici skal udbedres 

i. Hvilke er akutte, og hvilke med rette kan udbedres, når parken klargøres til den nye sæson? 

Skulle der ske en ulykke i parken i mellemtiden, vil det være afgørende, juridisk set, at kommunen 

kan fremvise en dateret handleplan, hvoraf det fremgår, at vi har forholdt os til risikoen og har lavet 

en plan for, hvornår udbedring er krævet.  

 

Det følgende er en oversigt over udvalgte risici og løsningsforslag til inspiration. Når handleplanen 

udarbejdes, vil det være nødvendigt at gennemgå legepladsvurderingen grundigt og konsultere ju-

ridisk afdeling.  

 

Gyngestativ: Står løst i sandet og vipper. Kan formegentlig løses ved at fæstne stativet til den træ-

ramme, som omkranser gyngearealet/sandkassen (se billede på side 3). Alternativt skal den boltes 

fast i asfalten eller monteres på en bundplade. En sådan løsning vil kræve, at sandet fjernes mid-

lertidigt, mens arbejdet udføres.  

 

Hængekøjer: Konstruktionen er uhensigtsmæssig og bør erstattes med en anden type hængekøjer 

f.eks. på metalstativ. Faldunderlag kan løses med gummifliser.  

 

Quarterpipes/skaterramper: Gelænder bør bygges om således at man ikke kan kravle på det. 

Ifølge standarden bør det være 120 cm højt og starte 30 cm fra rampen. Alle åbne metalrør skal 

lukkes med en prop.    

 

Skaterredskaber i øvrigt: Der er en risiko forbundet med, at redskaberne kan flyttes rundt, og de 

skal ifølge standard for rullesport være blotet fast. Dette vil reducere parkens værdi for skaterne, 

som opnår variation i den relativt lille bane ved løbende at kunne kombinere redskaberne på nye 

måder. For at opnå en sikker løsning, som ikke betydeligt forringer parkens værdi for skaterne, bør 

Vækst og Bosætning inddrage skaterne i løsningen for, hvordan skaterbanen fortsat kan have 

værdi, når redskaberne står boltet fast. 

 

Perspektiv til fremtiden: En attraktiv havnepark 

I evalueringen har vi forsøgt at afdække de holdninger og behov der opleves i forhold til den mid-

lertidige Prøvepark. Det er samtidig relevant at se på tendenser i respondenternes/brugernes øn-

sker for en permanent havnepark. Disse tendenser kan spille ind til Den Blå Kant projektet, hvor 

der frem til juni 2018 afholdes arkitektkonkurrence.  

  

Der er ikke en klar tendens i efter-

spørgslen efter bedre, nyt eller an-

derledes indhold i parken, men der-

imod flere strømme, som er bestemt 

af hvilken gruppe respondenter, der 

svarer. Dette er ikke overraskende, og det understreger vigtigheden af at have en klar beslutning 

om hvilke brugergrupper, havneparken skal målrettes imod.  

Der mangler også lidt rum / bænke til os ældre, der 
bare gerne vil se på ungdommen og nyde deres 
færdigheder. Er forbi mange gange om ugen, og 
nyder den aktivitet der altid er 
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Overordnet set er der efterspørgsel efter flere opholdssteder i parken. I spørgeskemaet har 33% 

valgt denne mulighed, og derudover har ca. 1/3 af de som har svaret ”andet” beskrevet at de øn-

sker, at parken skal være mere indbydende at opholde sig i, at der skal være bedre muligheder for 

at veksle mellem leg og afslapning, osv.  

 

 

 

 
 

En generel tendens på tværs af besvarelserne i spørgeskemaundersøgelsen er, at der efterspør-

ges kvalitet og plads. Dette gør sig i særdeleshed gældende for legeplads på den ene side og ska-

terbane på den anden. Som nævnt tidligere er der opmærksomhed på, at der mangler en god le-

geplads i midtbyen, og det går igen igennem besvarelserne, at der er et stort ønske om en større 

kvalitetslegeplads. Skaterne har et udtalt ønske om en kvalitetsskaterbane i beton. I spørgeske-

maet såvel som i interview med Svendborg Skaterforening fyldte ønsket om at blive taget med på 

råd i udformningen af såvel udbedringer af Prøveparken som udformningen af en eventuel fremti-

dig skaterbane meget. Efterspørgslen for et større areal til parken er naturligvis svær at imøde-

komme, men det bør være en påmindelse om at effektivisere arealudnyttelsen bedst muligt, så 

parken opleves så stor som mulig. Dette gør sig også gældende for Prøveparken, hvor Landskabs-

arkitekt Peter Møller fra Trafik og Infrastruktur, CETS ved den gennemgang af parken kunne på-

pege, at der ikke er tænkt nok over, hvordan det forholdsvis lille areal bedst udnyttes. Dette kom-

mer sig f.eks. til udtryk ved at installationerne i parken er ’klumpet sammen’ og at elementer som 

de turkise plantekasser er placeret lidt tilfældigt, hvilket giver en dårlig udnyttelse af arealet og får 

parken til at fremstå rodet. Peter Møller påpeger desuden at det fremadrettet i arbejdet med en 

permanent havnepark, er vigtigt at finde en løsning på afskærmningen mod vejen (evt. med plan-

ter), og at parken generelt mangler frodighed. I den forbindelse er det relevant at undersøge gra-

den af forurening, da det vil have stor betydning for, hvad der kan gro. 

 

 

3.2. Sammenhæng mellem by og havn 

Prøveparken og på sigt Havneparken skal være med til at skabe forbindelse mellem Svendborg 

havn og bymidten. Det er målet med byudviklingen generelt at byen skal invitere borgere og besø-

gende til i højere grad end i dag at bevæge sig mellem havn og bymidte. Dette skal opnås ved at 

den visuelle og forståelsesmæssige mur, der har eksisteret langs Toldbodvej og det tidligere gods-

baneterræn skal nedbrydes og åbnes med kiler, som inviterer fra havnen til bymidten og modsat. 

Havnetrappen (Den Grønne Tråd) er et af de første eksempler herpå, og Prøveparken skal under-

støtte denne udvikling.    

Figur 7: De, som sjældent eller aldrig bruger prøveparken blev bedt pege på, hvad der skulle til for, at de ville 
bruge parken mere  
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Overordnet set har det været tydeligt i interviewene, at respondenterne ikke har skænket Prøve-

parkens udseende og funktion som bindeled mellem havn og by specielt mange tanker. Det lader 

til at være et forholdsvis underordnet 

hensyn for de fleste brugere, som er 

godt bekendt med parken, havnen og 

byen, og derfor ikke forholder sig til 

sammenhængen (eller mangel på 

samme) mellem disse. Det er altså blevet tydeligt, at en anderledes undersøgelse vil være nød-

vendig, for at opnå et mere validt billede af parkens funktion i et byplanlægningsmæssigt perspek-

tiv. Det kunne for eksempel være relevant at målrette spørgsmål til besøgende i byen eller at gen-

nemføre ekspertinterviews med eksterne byplanlæggere. Gennem konkurrencen om Den Blå Kant 

forventes der også at fremkomme forslag der bearbejder sammenhængen mellem by og havn. 

Yderligere undersøgelser vil derfor  ikke blive prioriteret i denne evaluering, og i det følgende tol-

kes der derfor på den information, vi har kunnet samle i undersøgelsen. 

 

Ifølge spørgeskemaundersøgelsen er 56 % af respondenterne meget enige eller enige i at Prøve-

parken hjælper med at trække mennesker fra havnen op i byen og/eller fra byen og ned til havnen. 

Samtidig er 60 % meget enige eller enige i at Prøveparkens udseende og placering skaber en god 

forbindelse mellem bymidten/gågaderne og havnen.   

 

 

 
 

 

Det efterlader dog en relativt stor andel, som enten er uenige, meget uenige eller ikke har forholdt 

sig. Flere giver også udtryk for util-

fredshed med parkens udseende og 

efterlyser en mere klassisk æstetik. 

En respondent skriver for eksempel:  

”Når man ser den fra Havnegade vir-

ker det lidt forhutlet med et kikset skilt 

... det virker bestemt ikke indbydende på mig”.  

 

Samtidig har spørgeskemaundersøgelsen, som nævnt tidligere, vist at mange oplever Prøvepar-

ken som en skaterpark. Det betyder at de har en opfattelse af at parken er for en lukket bruger-

gruppe og hvilket utilsigtet betyder at den fungerer som et lukket areal mellem by og havn frem for 

et bindeled. Dette giver sig bl.a. til udtryk ved at flere personer efterlyser grillmulighed, på trods af, 

at der både er en grill ved siden af gyngestativet og foran multibanen. Man kunne derfor overveje 

at arbejde med parkens fremtræden, således at den bliver mere indbydende til gennemgang og 

[Man] vil måske nemmere kunne trække folk ned 
hvis det er en indbydende park man ser fra toppen 
af trappen. For en skater rampe trækker ikke folk til 

havnen. 

Selvom man ikke selv benytter parken er den i al-
lerhøjeste grad med til at skabe liv på havnen som 
gør området attraktivt for os alle sammen 
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ophold for en bredere gruppe. Dette går i mod opfordringen til at gøre det til en ungdomspark, men 

er muligvis en nødvendighed hvis parken skal kunne bidrage til at binde havn og by sammen.  

 

3.3. Drift og vedligehold 

Drift og vedligehold af Prøveparken påhviler Svendborg Havn ifølge aftale med Vækst og Bosæt-

ning-afdelingen. Svendborg havn har en rammebevilling på 30.000 kr./år til Prøveparken og er an-

svarlig for at udpege fejl og mangler og få disse udbedret inden for den økonomiske ramme. Reg-

ninger sendes til Vækst og Bosætning, som holder regnskab, men ikke i øvrigt er involverede i par-

kens vedligehold og drift. Der er generel anerkendelse af, at vedligeholdsarbejdet har været udført 

på ad hoc vis og der er en gensidig opfattelse af, at denne aftale fungerer godt.  

Som det fremgår af DALPIN legepladsvurderingen og bemærkningerne ovenfor vedrørende Prøve-

parkens udseende, så er flere elementer i parken i dag i dårlig stand. Det er ikke overraskende, da 

parken oprindeligt blev bygget til at holde en enkelt sæson. Samtidig påpeger havneassistent Brian 

Hansen, at hærværk er en udfordring på havnen generelt og i særdeleshed i Prøveparken.  

 

I forhold til skaterarealet vil det være relevant at inddrage skaterne, da de har et godt blik for hvor 

der er udfordringer og hvilke løsninger, der relativt nemt vil kunne forbedre standen og mindske 

vedligehold af installationerne. For eksempel vil det være en fordel at sætte metalplader under rails 

og andre elementer med en lille omkreds, da disse synker ned i asfalten når det er varmt, og på 

den måde medfører enormt slid på banen.   

  

Svendborg Havn passer reparationer i Prøveparken ind i det øvrigt foreliggende arbejde, hvilket 

betyder, at der pt. er den situation at Svendborg Havn er opmærksom på flere af de problemer, der 

påpeges i DALPIN legepladsvurderingen, men venter med at udbedre problemerne til sæsonen er 

slut, og Prøveparken alligevel skal males, osv. Ifølge kommunens juridiske afdeling er sådan en 

aftale utilstrækkelig, da det juridisk set er et krav, at der føres regelmæssigt tilsyn med tilstanden 

på en offentlig legeplads/skaterbane, og at der er pligt til straks at forholde sig/gribe ind, hvis man 

bemærker eller bliver gjort opmærksom på at redskaber eller materiel er defekte og defekten gør 

anvendelsen farlig.  

 

Ud over besvarelserne i undersøgelsen er undertegnede blevet kontaktet af en bekymret borger, 

som opfatter Prøveparken, som usikker og i forfald, og ønskede at gøre kommunen opmærksom 

på problemet. For at komme udfordringen til livs, bør Vækst og Bosætning indgå en skriftlig aftale 

med Svendborg Havn, hvori det fremgår hvilket niveau af vedligehold, der er forventet, hvilke stan-

darder parken skal efterleve og hvor hurtigt udbedringer skal finde sted. Derudover bør det overve-

jes, om Prøveparkens drift og vedligehold skal være et fast punkt i koordineringsmøderne mellem 

Svendborg Havn og Vækst og Bosætning.  

 

Ifølge Brian Hansen har drift og vedligehold af Prøveparkens ”grønne elementer” (græs, træer, 

plantekasser, osv) og grus arealer været håndteret via en aftale med nyttejobberne. Det er imidler-

tid hans opfattelse at aftalen med nyttejobberne ikke fungerer da kvalitet og engagement i arbejdet 

er meget varierende. Resultatet er, at græs og grus-arealer fremstår som misvedligeholdte. En al-

ternativ løsning, som ligner aftalen for kommunens øvrige parker, ville være at Hede Danmark 

skulle forvalte området.  Da det er økonomisk set mere forligeligt med Prøveparkens midlertidig-

hed/natur, at omkostningerne til vedligehold og drift holdes nede, er det muligvis nødvendigt at bi-

beholde aftalen med nyttejobberne, men at få etableret en bedre aftale og forventningsafstemning. 
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Dette vil kræve nogle ressourcer fra Vækst og Bosætning til at etablere og følge op på en sådan 

aftale.  
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4. Konklusion og anbefalinger 

Evalueringen har fået utrolig opbakning og har vist en grad af involvering og interesse for Prøve-

parken, som klart overgår forventningen. Det er tydeligt, at Svendborgs borgere sætter stor pris på 

at have et rekreativt areal ved havnen og i høj grad oplever, at Prøveparkens tilbud er vedkom-

mende. Adspurgt direkte svarer 52%, at det er afgørende, og 35%, at det er vigtigt (dvs. i alt 87 %), 

at der fortsat er en Prøvepark/Havnepark i Svendborg.  

 

 
 

Evalueringen har imidlertid også påpeget en række udfordringer ved Prøveparkens opbygning, ind-

hold og vedligehold.  

På baggrund af evalueringens resultater kan det derfor konkluderes, at Svendborg Kommune bør 

bibeholde Prøveparken, indtil der etableres en permanent havnepark. Hvis prøveparken skal være 

et attraktivt og sikkert sted i fremtiden, er 

det nødvendigt at prioritere vedligehold 

og fastlægge klare aftaler vedrørende 

parkens daglige drift. Det vil være fordel-

agtigt at afsætte midler til en opgradering 

af Prøveparken forud for sæsonen 2018, hvor et centralt hensyn bør være at skabe mere afstand 

og bedre adskillelse af legeområde, ophold/afslapningsområde og skaterområde. På baggrund af 

de overvejelser og resultater, der er blevet præsenteret på de foregående sider, er det muligt at 

sammenfatte følgende anbefalinger:  

 

Anbefalinger til Prøveparken 2.0 

1. Adskil legeområde, ophold/afslapningsområde og skaterområde og placer arealerne såle-

des at de kan tilgås og benyttes uden at skabe konflikt med de øvrige områder.  

2. Undersøg om problemet med vand på skaterrampen kan afhjælpes ved at vinkle rampen 

mod solen. 

3. Etabler hvid belysning i aftentimerne og minimer afkroge, hvor det er muligt at gemme sig. 

4. Udarbejd og godkend en handleplan for udbedring af de risici, som er påpeget i legeplads-

inspektionen 

5. Indgå en skriftlig aftale med Svendborg Havn med fastsat vedligeholdelsesniveau og faste 

opfølgningsmøder 

6. Undersøg om det er muligt at etablere et effektivt samarbejde med nyttejobberne, eller find 

en anden løsning til drift af parkens grønne elementer og grus arealer. 

 

Anbefalinger til det videre arbejde med Havneparken 

1. Bibehold den brede målgruppe, men fokuser særligt på børnefamilierne og de unge. 

2. Skab bedre opholdsmuligheder og hyggelige opholdsarealer med grønt islæt og afskærm-

ning mod Toldbodvej. 

3. Optimer arealudnyttelsen, så parken ikke opleves som ’klemt’  

4. Hvis der skal være skaterbane, så bør denne udformes i beton og i tæt samarbejde med 

Svendborg skaterforening.

Fantastisk sted, nyder at være der, bare 

gå/cykle igennem og se på alle brugerne. 
Det må endelig ikke fjernes 
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5. Bilag 

 

5.1. Interviews 

 

Mulige respondenter Rolle/forhold til prøvepar-

ken 

Metode  

Skatere i alle aldre Brugergruppe Fokusgruppe interview 

Småbørnsfamilier  Tilsigtet brugergruppe Fokusgruppe interview 

Bedsteforældre / ældre Tilsigtet brugergruppe Fokusgruppe interview 

Unge  Tilsigtet brugergruppe Fokusgruppe interview 

Svendborg Havn Myndighed på havnen og an-

svarlig for drift af prøveparken 

Ekspertinterview 

CETS Ekspert på parkdesign og for-

valtning i Svendborg 

Ekspertinterview 

SSP konsulent SSP er et samarbejde mellem 

Skole, Socialsektor og Politi 

for at forebygge kriminalitet og 

misbrug blandt børn og unge i 

Svendborg Kommune. 

Ekspertinterview 

Svendborg Ungdomsskole Ungdomsskolen / ungerådet 

var involveret i udviklingen af 

Prøveparken og tiltænkt som 

en primær brugergruppe 

Ekspertinterview 

 

* Ud over de respondenter, der er listet i ovenstående skema, var det hensigten at gennemføre in-

terviews med børn, børnehaver og skoleklasser, samt Keld Aabjørn, som er professionel skate-

boardbanebygger. Ligeledes var det hensigten at gennemføre en række miniinterviews direkte i 

prøveparken med de aktuelle brugere, ligesom ’naboerne’ (f.eks. frivillighuset) kunne have været 

inkluderet som respondenter. Disse interviews blev dog nedprioriteret for at begrænse evaluerin-

gens omfang. 

 

Interviewguide til brugergrupper 

1 Hvem opfatter du som de primære brugere af prøveparken, og hvorfor? 

 

2 Hvor ofte bruger du selv prøveparken, hvad bruger du den til og hvorfor? 

 

3 Synes du at prøveparken virker indbydende og er der faciliteter, som giver dig lyst til at 

bruge parken (hvilke)? 

 

4 Havde du nogen forventninger til prøveparken, da den blev etableret, og har den levet op til 

disse forventninger? 

 

5 Hvad synes du virker rigtig godt ved prøveparken? 
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6 Hvad synes du virker mindre godt eller kan du pege på nogen mangler/problemer ved prø-

veparken? 

 

7 Hvad mener du at der skulle til for at prøveparken vil være endnu mere tiltrækkende for så-

dan en som dig? 

 

8 Synes du er der er noget af det, som findes i prøveparken, som ikke bliver brugt og kan fjer-

nes? 

 

9 Hvad synes du om prøveparkens udseende?  

 

10 Synes du at prøveparken er med til at skabe en naturlig forbindelse mellem havnen og byen 

(på hvilken måde)? 

 

11  Kommer du mere op i byen/ned på havnen pga prøveparken? Hvorfor? 

 

12 Har prøveparken været med til at gøre Svendborg Havn mere interessant for dig? På hvil-

ken måde 

 

 

Ekspertinterview interviewguide 

Denne type interviews vil være meget ustrukturerede og omkredse det tema, som respondenten er 

ekspert inden for. Det er fælles for alle interviews at den følgende spørgsmålslogik vil forsøges an-

vendt i forhold til det givne tema: 

 
- Hvad var forventningen / ambitionen 

- Hvad har fungeret godt 

- Hvad har fungeret mindre godt / hvor har der været problemer 

- Hvad er den overordnede oplevelse i forhold til forventningen – dårligere, møder forventnin-

gen, overgår forventningen?  

- Hvad mangler i dag? 

- Hvad er der i dag, som ikke udnyttes og evt. kan skæres væk? 

 

Interviewnoter 
 

Cathri Jepsen, Leder, Svendborg Ungdomsskole 

Ungdomsskolens unge bruger Prøveparken privat men ikke som en del af ungdomsskolen. De ob-

serverer at der er mange brugere og at beliggenheden er helt rigtig for de unge, for hvem det er 

vigtigt at Parken ligger tæt på deres skoler og øvrige aktiviteter. Hvis man forestiller sig at samme 

rekreative faciliteter blev etableret udenfor midtby/havneområdet, ville de ikke have samme attrak-

tionskraft. De unge oplever at det er et problem, at børn rutsjer på skaterampen og leger på skate-

området. Cathri sammenligner det med at hænge en gynge op i et fodboldmål.  
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Ungdomsskolen bruger ikke prøveparken, fordi de opfatter det som et udsat område p.g.a. nærhe-

den til værtshuset ”den blå lagune” og det klientel af alkoholikere og stofmisbrugere, der findes i 

området omkring Prøveparken. Faktisk så går ungdomsskolen så vidt at de fraråder deres unge at 

benytte Prøveparken, hvis de føler, at de har svært ved at modstå et eventuelt tilbud om stoffer el-

ler lignende.  

Den scene, som i sin tid blev etableret, blev ikke brugt af Ungdomsskolen. En scene er ikke aktuel 

for ungdomsskolen, da de kun har elever i efterårs, vinter, forårsperioden og vejret i disse perioder 

ikke tillader at deres musikelever optræder udendørs. Når de alligevel gør det, så bruger de lille 

scene på torvet.  

Ungdomsskolen spiller volley og fodbold med deres elever på Christiansminde. Det kunne derfor 

være relevant at bruge multibanen, men igen bliver den valgt fra pga. opfattelsen af at prøvepar-

ken er et udsat sted. Ud over volley og fodbold, kunne det være attraktivt for Ungdomsskolen at 

benytte en fremtidig havnepark til at grille i. Skolens kajakhold har et stort ønske om at få mulighed 

for at sætte kajakker i nær skolen – evt i en fremtidig havnepark.  

 

Brian Hansen, Havneassistent, Svendborg Havn 

Svendborg Havn er ansvarlig for den daglige drift og vedligehold af Prøveparkens installationer. 

Dette omfatter ikke grus- og græsarealer eller plantekasserne, da disse driftes af nyttejobberne. 

Drift og vedligehold varetages af Brian Hansen, som en del af hans daglige arbejde. Den daglige 

drift er relativt minimal, og kan udmærket håndteres på det niveau det ligger i øjeblikket. Havnen 

har en ramme på 30.000 kr. til at finansiere reparationer, maling og genindkøb af ødelagte installa-

tioner (typisk hængekøjer og gynger). Dette beløb er tilstrækkeligt. Reparationer passes ind i hav-

nens arbejdsprogram, og udbedringer sker derfor når der er tid, og ikke øjeblikkeligt. [egen konklu-

sion: dette giver nogle udfordringer i forhold til sikkerhed og parkens generelle stand, som pt. ikke 

er i top, men som først forbedres når Prøveparkens installationer pakkes sammen for sæsonen i 

uge 43.] Det er ikke indgået en aftale vedrørende Prøveparkens stand, og vedligehold sker derfor 

på grundlag af Havnens vurdering af, hvad der er nødvendigt eller på ad hoc vis, hvis der gøres 

opmærksom på skader, der skal udbedres. Det betyder bl.a. at gyngestativet står løst og rokker, 

da det vurderes af havnen at det ikke er decideret ødelagt og kræver udbedring, men derimod dår-

ligt konstrueret, hvorfor det bare er sådan det er.  

Brian kan bevidne at alle installationer bliver flittigt benyttet på nær plantekasserne, som slet ikke 

bruges.  Særligt hængekøjer, gyngestativ og skaterrampe er populært. Det er afgørende at instal-

lationer er af en meget kraftig kvalitet, da de ellers ødelægges / går i stykker. Man har forsøgt at 

sætte haveborde og –stole op ved grill og plantekasser, men disse blev hele tiden ødelagt, hvorfor 

man opgav.  

Aftalen med nyttejobberne fungerer ikke specielt godt. Der er ikke opfølgning med dem og flere 

steder fremstår græs og grus som misvedligeholdt. Plantekasserne bliver ikke passet. 

Ifølge Brian sker der hverken synligt salg eller brug af stoffer (hash) i dagtimerne. Der er imidlertid 

tydeligt at der bliver røget hash i Parken uden for dagtimerne, da Havnen dagligt fjerner jointpapir 

og andet affald der bevidner om at der har været røget hash. Det er ikke Brians opfattelse at det 



iv 
 

har nogen indvirkning på hvordan Parken bruges i dagtimerne. Til spørgsmålet om ekstra belys-

ning, er han ikke overbevist om at det vil have en effekt. Han påpeger desuden at der er lys i Par-

ken allerede.  

 

Hans Søby, Havnemester, Svendborg Havn 

Havnens ambition for området, hvor der nu er Prøveparken, er at der skal være noget for alle og 

særligt for de små børn, da det passer godt til havnens kunder, herunder bl.a. de sejlende og turi-

sterne. Målet om at det skal være et areal med plads til alle er ikke fuldt indfriet med Prøveparken 

og multibanen, da der stadig mangler et ordentligt område til de som ikke spiller bold eller skater.  

Havnen oplever at Prøveparken har skabt meget liv på havnen, og at parken i sig selv emmer af 

liv. Desværre oplever de også at noget af de brugergrupper, der benytter parken laver hærværk, 

sælger og tager stoffer og skaber et generelt usikkert miljø på havnen. Dette er et socialt problem 

og Hans er enig med SSP konsulenten om at problemet skal takles med en social indgangsvinkel. 

Hans oplever dog, at det betyder at der er nogle grupper, som Prøveparken ikke appellerer til, fordi 

de ikke føler sig trygge.  

Multibanen blev etableret for at skabe ”fed leg” og et attraktivt havnemiljø, så der er noget at lave 

for de sejlende og så havnen virker tiltrækkende for turisterne og byens borgere. Skaterrampen 

blev opført fordi der var politisk pres for at etablere et område til skaterne. Den blev opført for Ud-

viklingsafdelingens midler.  

Havnen oplever samarbejdet med udviklingsafdelingen [Vækst og Bosætning] som værende godt 

og synes at der er en god dialog omkring drift og vedligehold af Prøveparken. De benytter dog ikke 

rigtig nyttejob-ordningen pga. den vekslende kvalitet og engagement i nyttejobbernes arbejde. 

Havnen har deres egen tømrer, som kan bistå med en eventuel større gennemgang og reparation 

af Prøveparken.   

 

Marianne Grønbech, SSP konsulent 

Ifølge SSP konsulenten, så er der problemer med salg af hash og en generel hård og utryg stem-

ning i Prøveparken efter mørkets frembrud. Problemet kan kædes sammen med nærheden til den 

Blå Lagune fordi det gør det attraktivt for udefrakommende at sælge stoffer i Prøveparken, når De 

alligevel besøger den Blå Lagune. I denne forbindelse er der også problemer med hvervning af 

unge fra Prøveparken. Problemet kan afhjælpes ved at øge belysningen på rampen og de steder i 

Prøveparken hvor der foregår salg og brug af hash (Vækst og Bosætningsafdelingen arbejder pt. 

på at etablere øget belysning). Det er SSP konsulentens indtryk at problemet med stoffer er et ge-

nerelt problem i Svendborg og ikke begrænset til Prøveparken. Det er desuden et problem, som 

ikke mærkes i dagtimerne. SSP konsulenten lægger vægt på at det derfor ikke er et ønske at lukke 

Prøveparken, men derimod at gøre parken så uattraktiv som muligt for uønsket adfærd. Det kan 

gøres ved følgende tiltag: a) belysning og b) sikre at der ikke er overdækkede arealer, eller ’huler’ 
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hvor man kan gemme sig og foretage lyssky aktiviteter. Endelig opfordrer SSP konsulenten igen-

nem sit arbejde forældre til gå med deres store børn i Prøveparken, hvis børnene ønsker at være 

der om aftenen.  

Det er positivt, at der er en park / aktivitetsplads for de store børn, da det er vigtigt at de har et sted 

at være og noget at tage sig til, netop så de ikke begår kriminalitet eller tager stoffer af kedsomhed. 

Prøveparken er derfor et positivt tiltag. Det fungerer ikke at små børn hiver grus med op på skater-

arealerne eller i øvrigt leger, der hvor der skates. Opdeling af områderne er derfor nødvendigt. 

Man kan også hjælpe skaterne ved at hænge et opslag op, hvor der opfordres til ikke at trække 

grus på rampen.  

 

Anne Grete Stadil, Sektionsleder, Frøavlen   

Frøavlen bruger ikke Prøveparken. Det er primært to faktorer, som gør sig gældende: a) det er for 

blæsende og b) det er for svært at krydse vejen for de dårligt gående. Da Frøavlen mangler ude-

arealer og da de ældre elsker at sidde og betragte aktivitet og leg, så ville det være indbydende at 

bruge Prøveparken, hvis der var et afskærmet areal, hvor de ældre kunne sidde og kigge på resten 

af parken uden at få blæst i ørerne. De ældre kan godt lide klare og friske farver, og Prøveparkens 

udseende er derfor helt OK.  

 

Peter Møller, Landskabsarkitekt, Trafik og Infrastruktur (ekspert på anlæg og drift af parker i 

Svendborg) 

Generelt fremstår Prøveparken rodet og det grønne islæt (græs, træer o.l) er for dårligt drevet. De 

plantede træer er i meget dårlig stand, fordi de har for dårlige forhold og ikke er blevet vandet til-

strækkeligt.   Legepladsen fremstår som værende i forfald og gyngestativet rokker. Det er rigtig 

godt at der er tænkt på de større børn, da Svendborg generelt mangler legepladser og aktivitets-

steder til de store børn.  

Fremadrettet i arbejdet med en permanent havnepark, er det vigtigt at finde en løsning på af-

skærmningen mod vejen. Derudover mangler parken noget frodighed. Det er relevant at under-

søge om jorden er forurenet, da det vil have stor betydning for hvad der kan gro.  

Der er ikke tænkt nok over hvordan det forholdsvis lille areal bedst udnyttes. Derimod er det Peters 

oplevelse at installationer såvel som de turkis plantekasser er placeret lidt tilfældigt, hvilket giver en 

dårlig udnyttelse af arealet og får parken til at fremstå rodet.  

 

Stinne Tram, Annette Jensen og Margit Lolk, repræsentanter for Svendborgs aktive seniorer 

Der var stor enighed om at Prøveparken primært er et sted for ”de store børn” i alderen 8-18, som 

leger på egen hånd og mødes med vennerne uden tilstedeværelse af deres forældre. De ønsker 

ikke, at der skal tages et særligt hensyn til de ældre i parken, men derimod at man gør en indsats 

for at gøre parken velfungerende for de brugergrupper, der benytter den nu. Det handler særligt 



vi 
 

om at gøre op med forestillingen om at småbørnsfamilier skal kunne færdes over alt i parken. Det 

er nødvendigt at gøre det mere tydeligt, at der ikke skal være små børn på skaterrampen eller på 

banen. De mener dog at det skal være muligt at lave andre aktiviteter på arealet ud over at skate, 

f.eks. rutsje på rampen eller køre med løbehjul. Sinne, Annette og Margit kommer alle i parken 

med deres børnebørn og er godt tilfredse med parken som den er. Hvis der skal gøre noget for de 

ældre, så kan det være et initiativ omkring blomsterkasserne, som pt. fremstår grimme og meget 

uindbydende. Et forslag kunne være at plante stauder i kasserne, da disse ikke kræver så meget 

pleje. Der kunne være et opslag med en sjov tekst som indbyder bedsteforældre til at luge, trimme 

o.l. i kasserne mens barnebarnet leger i prøveparken. Alle var enige om at udseendet af parken 

(farverne) er friskt og indbydende.   

 

Liv Tronhjem og tre medlemmer af Svendborg Skaterforening 

Skaterne er i udgangspunktet positive over at have en blandet park for skatere og andre. De påpe-

ger dog at det fungerer dårligt at legepladsen er lagt så tæt på skaterarealet og at den er anlagt 

sådan at den opfordrer til at gå ud på skaterbanen. Det ville være en stor forbedring hvis man flyt-

tede legepladsen og lavede nogle andre indgangsveje, så børnene ikke blev ’lokket’ ud blandt ska-

terne. Skaterne oplever en række konkrete problemer ved at der er mange børn på skaterarealet: 

sand og grus slæbes op på skaterrampen og på arealet; konflikter med forældre hvis børn går ba-

lancegang på skaterrails og boxes; det er svært at skate når arealet opfattes som en gennem-

gangsplads, hvor bl.a. også cyklister skyder genvej. Det efterspørges derfor at skaterarealet mar-

keres tydeligere og at det gøres mere tydeligt at det er en skaterbane. Skaterne foreslår at man 

enten kan skabe en mur af blomsterkasser og bænke eller bygge en kant rundt om banen for at 

skærme den af og tydeligt markere den.  

Skaterne har desuden følgende ønsker, som vil gøre en stor forbedring af Prøveparken for deres 

brugergruppe:  

- Et større areal. Dette kunne opnås ved at inddrage fortovet mellem skaterrampen og skate-

banen. Fortovet anvendes ikke da der allerede er etableret stier andre steder. 

- Etablering af en beton pyramide, da det er en vigtigt element, som mangler.  

- Flytning af skaterrampen, således at den står åbent mod øst og får mere sol på. Pt betyder 

placeringen at rampen næsten altid er i skygge og derfor våd, da dug og vand ikke tørrer i 

solen.  

- Plader under rails o.l. for at undgå at de synker ned i asfalten om sommeren. Der er alle-

rede mærker i asfalten flere steder, hvilket forringer kvaliteten af skaterbanen.  

Hvis der skal prioriteres, så opfordres der til at fokusere på skaterarealet, da det bliver brugt mest. 

Skaterrampen bruges mindre fordi den har en meget stejl hældning men også pga problemerne 

med vand, grus og legende børn.  

Skaterne påpeger at det vil være en betydelig forringelse af parken, hvis man ser sig nødsaget til 

at bolte de flytbare elementer fast. Hvis man alligevel vil gøre noget for at undgå ulykker, så kan 

man male omrids på asfalten, som indikerer hvor tingene skal stå, for at der er sikker afstand. Flyt-

tes de væk fra disse steder, er det på eget ansvar.  



vii 
 

Skaterne har et stort ønske om at blive inddraget hvis der laves nogle ændringer på skaterarea-

lerne, for at sikre at der vælges løsninger som virker i praksis. Der er mange eksempler på hvad 

der sker, hvis man laver skaterarealer uden inddragelse: f.eks. den forkerte hældning på skater-

rampen eller skaterarealet foran SG hallen, som aldrig bruges fordi det er udformet således at det 

er decideret farligt at bruge og ødelægger boards, når der skates på det.  

Skaterne oplever ikke at der er utrygt i Prøveparken i dagtimerne, men kan nikke genkendende til 

at der er en ’skummel stemning’ i parken om aften. De mener imidlertid ikke at problemet er særlig 

stort, i og med at Prøveparkens tilsigtede brugere typisk vil bruge parken i dagtimerne. Desuden 

oplever de typisk at de, som vil ryge hash trækker ud af Prøveparken og hen imod mere aflukkede 

/ skjulte kroge på havnen. Det vil hjælpe at der kommer hvidt lys på parken, da den gule lygtepæls-

belysning er med til at skabe en dårlig stemning. Skaterne er generede over at der ryges hash, da 

de mener at det giver skaterne et dårligt ry, og folk er hurtige til at kæde skaterne og hashen sam-

men, på trods af at det ikke er Svendborg Skaterforenings opfattelse at det særligt er i skatermil-

jøet der ryges hash.   
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5.2. Spørgeskema 

 

Spørgeskemaundersøgelsens formål er at give en indikation af hvordan prøveparken opleves af en 

bredere borgergruppe end de som indgår som i interviews. For at skabe sammenlignelig data tager 

spørgeskemaet udgangspunkt i de samme spørgsmål som fokusgruppe interviewene og der an-

vendes svarmuligheder.  

 

 

Spørgeskema: 

 

Tak fordi du at du være med i evalueringen af Prøveparken ved Svendborg 

Havn. 

 

Spørgeskemaet består af 10 spørgsmål og tager ca. 3 minutter at udfylde. 

Ved hvert spørgsmål bedes du vælge den svarmulighed, som passer bedst. 

Til sidst i spørgeskemaundersøgelsen vil du have mulighed for at tilføje even-

tuelle kommentarer. 

 

 

Bor du i Svendborg Kommune 

(1)  ja 

(2)  nej 

 

 

Vælg aldersgruppe 

(1)  Under 13 

(2)  14-20 

(3)  21-30 

(4)  31-40 

(5)  41-50 

(6)  51-60 

(7)  Over 60 
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Prøveparken har en bred målgruppe. Hvilken gruppe synes du passer bedst på dig? 

(Sæt gerne flere kryds) 

(1)  Småbørnsfamilie 

(2)  Par 

(3)  Bedsteforælder 

(4)  Motionist 

(9)  Studerende 

(10)  Skolelærer 

(5)  Skater 

(6)  Turist 

(7)  Sejler 

(8)  Andet (beskriv) _____ 

 

 

Hvor ofte bruger du Prøveparken 

(1)  Hver dag 

(2)  Et par gange om ugen 

(4)  Et par gange om måneden 

(5)  Et par gange om året 

(6)  Hver gang jeg er i Svendborg  

(7)  Aldrig 

 

 

Hvorfor bruger du ikke Prøveparken (noget mere)? 

(1)  Jeg har ikke tid til/behov for at bruge tid i en park 

(2)  Jeg føler ikke at Prøveparken passer til mit behov (uddyb gerne) _____ 

(3)  Jeg synes ikke beliggenheden at Prøveparken er tiltrækkende  

(4)  Jeg synes ikke indholdet / faciliteterne i Prøveparken er tiltrækkende  

(5)  Andet (beskriv) _____ 
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Hvad skulle der til for at du ville bruge prøveparken mere? 

(1)  Flere faciliteter for børn  

(2)  Flere sportsfaciliteter til andet en skateboard 

(3)  Flere områder til at opholde sig på (borde og bænke, græsarealer, osv.) 

(4)  Flere træer, buske og blomster 

(5)  Andet (beskriv): _____ 

 

 

Hvordan bruger du Prøveparken 

(sæt gerne flere kryds) 

(1)  Skater 

(2)  Sport på multibanen 

(3)  Afslapning på græs eller i hængekøjer 

(4)  Spiser / hygger ved borde-bænkesæt 

(5)  Griller  

(6)  Leger / gynger / vipper 

(7)  Andet (beskriv) _____ 

 

 

Hvilket af følgende udsagn synes du passer bedst? 

(1)  Prøveparken er en park for alle 

(2)  Prøveparken er mest for skatere 

(3)  Prøveparken er mest for børnefamilier 

(4)  Prøveparken er mest for ældre 

(5)  Prøveparken er mest for andre: (beskriv hvem) _____ 

(6)  Ved ikke 

 

 



xi 
 

Hvor enig er du i følgende udsagn: 

Prøveparken hjælper med at trække mennesker fra havnen op i byen og/eller fra byen og ned til 

havnen 

(1)  Meget enig 

(2)  Enig 

(3)  Uenig 

(4)  Meget uenig 

(5)  Ved ikke 

 

 

Hvor enig er du i følgende udsagn: 

Prøveparkens udseende og placering skaber en god forbindelse mellem bymidten / gågaderne og 

havnen 

(1)  Meget enig 

(2)  Enig 

(3)  Uenig 

(4)  Meget uenig 

(5)  Ved ikke 

 

 

Hvor vigtigt synes du det er, at der fortsat er en Prøvepark/havnepark i Svendborg 

(1)  Afgørende 

(3)  Vigtigt 

(4)  hverken/eller 

(5)  Ikke vigtigt 

(6)  Ligegyldigt 
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Har du bemærkninger til prøveparken, som vi skal tage med i vores evaluering? 

Beskriv meget gerne hvad du synes virker godt og/eller hvad du synes der virker dårligt ved Prøve-

parken 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

Tak for at du ville være med i undersøgelsen. 

Tryk på "Afslut" for at indsende din besvarelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS se separat bilag for overblik over besvarelser i spørgeskemaet 


