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PLUG N PLAY er placeret i Ørestad Syd – 
det sidste stop på metrolinjen 
(Vestamager) – som et midlertidigt 
udendørs aktivitets- og idrætsområde. 
Anlægget er til fri afbenyttelse for alle, der 
har lyst, og er åbent 24/7 hele året rundt. 
Anlægget er placeret på en midlertidig 
byggegrund og forventes at kunne fungere i 
sin nuværende form frem til 2016. PLUG N 
PLAY er karakteriseret ved at være et 
åbent anlæg, der rummer mange 
forskellige sportsgrene lige fra de mere 
klassiske basket-, volleyball- og 
fodboldbaner, til de nyere street-
orienterede parkour-, rulleskøjte- og dirt 
jump baner. Derudover har anlægget også 
et par gynger, bænke, boblebaner og en 
urban have omringet af buske og træer, der 
består af 60 mininyttehaver. De mange 
forskellige baner er afmærket med 
underlag i forskellige farver og materiale 
(græs, gummi, asfalt, jord).     

Brugere 
Der er fem foreninger tilknyttet Plug N 
Play, som bruger det i større eller mindre 
grad. Disse er; Ørestad Urbane Haver, 
Vesterbro Rulleskøjte Klub, Team JiYo, 
Danske Freestyle Cyklister og AFC 
Ørestaden Spartans. Foreningerne står for 
en del af vedligeholdelsen af området, men 
har til gengæld mulighed for at booke 
baner til træning og arrangementer, og kan 
opbevare deres klubudstyr i containere der 
står på området. Udover foreningernes 
medlemmer, er skoler, institutioner samt 
familier, og venner, beboer i området mv. 
også velkomne på anlægget. 
 
 
 

Evaluering af PLUG N PLAY 
Denne evalueringsrapport har til hensigt at 
opsummere det evalueringsarbejde, som 
Syddansk Universitet har gennemført for 
By & Havn, på PLUG N PLAY i 
august/september 2015. Formålet med 
samarbejdet er en evaluering af brugen af 
PLUG N PLAY med henblik på en vurdering 
af tiltag, der med fordel kan etableres i 
Asger Jorns Allé, som i den nye lokalplan 
for den centrale del af Ørestad Syd, er 
udpeget som kvarterets aktive hovedgade. 
Rapporten vil således opsummere 
væsentlige erfaringer fra PLUG N PLAY og 
ud fra et brugerperspektiv komme med 
bud på, hvilke aktiviteter, der med fordel 
kan etableres i aktivitetsteltene på Asger 
Jorns Allé og øvrige områder i den nye 
lokalplan for Kalvebod kvarteret Vest i 
Ørestad Syd.  
Bliver området stadig brugt 6 år efter 
etableringen i 2009? Hvem bruger 
anlægget? Hvilke elementer på området 
bruges især? Og hvilke elementer kan med 
fordel etableres på Asger Jorns Allé? Dette 
er nogle af de spørgsmål, der forsøges 
besvaret i denne rapport. 

Rapportens struktur 
Første del af denne rapport beskriver 
brugen af PLUG N PLAY ud fra de 
observationer, der er gjort hen over syv 
dage.  
I anden del beskrives brugerne, hvor både 
observationer og interviews er benyttet. 
Herefter følger en konklusion med 
anbefalinger til aktiviteter, der med fordel 
kan etableres på Asger Jorns Allé. Slutteligt 
beskrives de metoder, som er brugt til 
indsamling af data, samt uddybende 
resultater fra dataindsamlingen.   

INDLEDNING 



4 | S i d e  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO: Syddansk Universitet 



5 | S i d e  
 

I dette afsnit gennemgås de overordnede 
resultater for de observationer, der er gjort 
på PLUG N PLAY hen over alle ugens dage. 
Der beskrives hvornår og hvor meget PLUG 
N PLAY som helhed benyttes, samt hvornår 
og hvor meget de enkelte områder benyttes 
af brugerne, i forhold til data fra 2010. Alle 
2010 tal stammer fra Hausenbergs 
evaluerings rapport fra 2010. Desuden 
præsenteres overordnede resultater fra de 
on-site interviews og individuelle 
interviews med forenings-
repræsentanterne der er gennemført.  
 
Hvornår og hvor meget 
Ud fra observationerne fra alle 7 dage ses 
det, at anlægget har været besøgt alle dage, 
med et relativt varierende antal besøgende 
fordelt på ugen. Dog med overejende 
drenge/mænd (69 %) som brugere. Alt i alt 
ser anlægget ud til at være rimelig 

velbesøgt med en stigning af brugere siden 
2010, hvor gennemsnittet var 237 brugere 
pr. dag, mens gennemsnittet i 2015 er 276 
brugere pr. dag. 
Optællingerne i 2015 viser, at anlæggets 
brug er størst i middags- og 
eftermiddagstimerne. Dette stemmer godt 
overens med optællingerne fra 2010 (figur 
1). Skolernes og institutionernes brug af 
anlægget er den primære årsag til den 
stigning, man ser om middagen. Derimod 
skyldes den store andel brugere i 
eftermiddagstimerne at flere foreninger på 
det tidspunkt benytter anlægget ligesom en 
del fritidsbrugere også anvender stedet 
efter skole eller arbejde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 1: Anlæggets brugere fordelt på optællingstidspunkterne i procent, for henholdsvis 2010 og 2015.  

 
 

RESULTATER 
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Figur 2: De mest benyttede baner i år 2010 og 2015. 

 
Ser man på de mest benyttede områder på 
Plug N Play, viser optællingen i 2015, at 
parkour parken benyttes mest med 27 % af 
alle brugere (figur 2). Observationerne 
viser, at banen tiltrækker mange forskellige 
brugere (foreningsmedlemmer, familier, 
institutioner); nogle brugere dyrker 
parkour, mens mange brugere udforsker 
banen på anden vis, fx i form af klatring/leg 
eller ser på.  
Sammenligner man optællingerne fra 2015 
med optællingerne fra 2010 ses det, at der 
er sket en generel stigning i brugen af de 
andre baner, mens antallet af brugere i 
parkour parken er faldet.  
Det er værd at bemærke den stigning man 
ser for speedskatebanen, som er den 
næstmest benyttede bane, der i dag udgør 
17 % af det samlede antal brugere mod 10 
% i 2010.  
Banens primære brugere kommer fra 
foreningen Vesterbro Rulleskøjte Klub, der 
bruger banen til træning. Herudover viser 
observationerne, at banen også bruges til 
andet end rulleskøjteløb, for eksempel 
kørsel på løbehjul. Både interviews og 
observationer har vist, at banen tiltrækker 
en bred målgruppe bestående af både børn, 

unge og voksne, samt en nogenlunde ligelig 
fordeling af køn (51 % piger). 
Ser man på aktivitetsniveauet fordelt på de 
enkelte områder, tegner der sig et lignende 
billede. Der ses flest aktive brugere på 
speedskatebanen, i parkour parken og på 
dirtjumpbanen (figur 3). Derudover viser 
optællingerne, at kunstgræsbanen er den 
bane, hvor de fleste brugere er aktivt i 
bevægelse det meste af tiden, når de 
opholder sig på stedet. Picnicområdet og de 
urbane haver ser derimod ud til at være 
områder, der er præget af gående eller 
stillesiddende brugere, hvilket er 
forventeligt, hvis man tager formålet med 
disse faciliteter i betragtning.   
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Figur 3: Aktivitetsniveau fordelt på område 
 

 

Brugerne 
Ud fra de interviews, der er gennemført 
med 7 typiske brugere af PLUG N PLAY, 
samt 6 repræsentanter for de involverede 
foreninger, tegnes der et billede af generel 
tilfredshed af de faciliteter, der er til stede 
på PLUG N PLAY. Selvom anlægget ligger 
afsides, kommer mange af brugerne flere 
gange om ugen, på trods af en rejse på 10-
15 km. Dette skyldes, at mange af 
faciliteterne ikke findes andre steder, eller 
ikke i samme grad er attraktive: ”Parkour 
banen indbyder til kreativitet” 
(parkourudøver). Både brugerne og 
foreningerne nævner fordelen ved, at 
faciliteterne ligger så tæt på hinanden, da 
det skaber liv i området og herved tryghed.   
 
”Jeg synes det er en kæmpe fordel, at 
haverne ligger sammen med de andre 
aktiviteter. Der er altid mennesker (12-16 
timer i døgnet), hvilket betyder, at stedet 
ikke virker så øde. Der bliver ikke lavet 
hærværk, selvom haverne i princippet er 
tilgængelige for alle. Og så gør det jo heller 
ikke noget, at man er flere generationer 
samlet. Det giver jo et liv.” (repræsentant 
fra Ørestad Urbane Haver) 

Både brugerne og foreningerne oplever 
dog også nogle ulemper ved at benytte 
anlægget. Flere af foreningerne 
efterspørger et klubhus eller anden form 
for bygning med toilet- og badefaciliteter, 
så de har et sted at samles og søge læ når 
det regner; ”Dem som kommer uorganiseret, 
de savner det (toilet) helt sikkert. Vi tror 
også der er nogen, der ville sætte pris på, at 
der var et bad” (repræsentant fra Vesterbro 
Rulleskøjte Klub).  Desuden efterspørger de 
flere gratis parkeringsmuligheder, da de 
især ved arrangementer oplever at der ikke 
er tilstrækkelig plads; ”Man burde have 
gratis parkeringspladser! Og især have 
nogle reserveret til foreninger” 
(repræsentant fra Danske Freestyle 
Cyklister). En ulempe ved anlæggets 
placering er, at flere oplever en stærk vind 
der kan forstyrre deres træning; ”Vinden 
gør at man bliver båret i hoppene - på den 
dårlige måde”(Freestyle cyklist). 
Herudover nævner nogle pædagoger fra 
institutioner, at de savner en almindelig 
legeplads og sandkasse, hvor de yngste 
børn også kan lege. Her har de ind til videre 
benyttet sig af det sand, der ligger på 
beachvolley banen.
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Den nyeste forskning i brug af idrætsanlæg 
samt byrum viser, at anlæg med flere 
funktioner ved siden af hinanden kan 
tiltrække forholdsvis mange brugere. Især 
hvis faciliteter er tiltænkt forskellige typer 
af brug. Fx en miniboldbane ved siden af en 
legeplads, ved siden af en fortorvscafe. 
Envidere er det en stor fordel, hvis 
faciliterne kan bruges af forskellige 
bruggergrupper på forskellige tidspunkter. 
Fx en legplads der bruges i dagstimerne af 
en institution, og om eftermiddagen/ 
aftenen samt i weekenden kan bruges af de 
lokale børnefamilier. Gode, brugerstyrede, 
belysningsmuligheder udvider aftenbrugen 
i de mørkere måneder. Adgang til et 
brugerstyret musikanlæg, fx via WiFi, er 
meget populært blandt yngre brugere. 
Både belysning og lydanlæg kan med fordel 
få en timer sådan, at de ikke forstyrrer 
naboerne om natten. 
De tre mest brugte dele af  PLUG N PLAY er 
parkourparken, dirt-jump banen og 
rulleskøjtebanen. De er alle karakteriseret 
ved at være unikke faciliteter, som i samme 
form ikke findes andre steder. Den 
tilgængelige plads på Asger Jorns Allé er 
ikke særlig egnet for en dirt-jump bane 
eller rulleskøjtebanen, så disse funktioner  
kan med fordel etableres andre steder. 
Hvorimod elementer fra parkourparken 
med fordel vil kunne etableres på Asger 
Jorns Allé.   
 
PLUG N PLAY har tiltrukket mange brugere 
lang vejs fra. I fremtiden kan der med 
fordel blive satset mere på det lokale behov 
for familier og institutioner. Den lokale 
funktion skal vægte mere end den gør i det 
nuværende PLUG N PLAY anlæg. 

Overodnet  mangler der på det nuværende 
PLUG N PLAY anlæg flere legeplads 
elementer. Disse kunne med fordel 
etableres på Asger Jorns Allé for at 
tiltrække unge børnefamilier og give flere 
muligheder for de nærligende insituttioner.  
De nye anlæg på Asger Jorns Allé må ikke 
være så multifunktionele at det ikke er 
tydeligt, hvad elementerne kan bruges til, 
men der kan med fordel etableres mange 
forskellige faciliteter, der ligger ved siden 
af hinanden. Jo flere grupper der kan bruge 
samme faciliteter på forskellige måder og 
på forskellige tidspunkter, des bedre er det. 
Dette vil skabe liv i området, og hjælpe med 
at skabe tryghed, holde det sikkert og 
attraktivt, fordi der altid er mennesker på 
området. Der kan med fordel tænkes 
butikker, cafeer og eventuelt fitnesscentre 
med ind, da det forventes, at disse 
etableres i området. Foreningerne kan for 
eksempel have særlige aftaler med 
fitnesscentre om at måtte bruge deres bade 
og toiletfaciliteter og til opbevaring af 
udstyr. Hvorimod fitnesscenterene kan 
benytte udendørs faciliteterne til deres 
holdtræning. Eller der kan etableres 
klubfaciliteter i relation til offentlige 
faciliteter (BYENS HUS).  
 
Det er usandsynlig, at  det er muligt at 
etablere elementer der typisk benyttes af 
freestyle cyklisterne. Dog blev der 
observeret en del skolebørn, som kørte på 
løbehjul på den del af den nuværende dirt-
jumb bane, der har belægning. Et godt sted 
til løbehjul og evt skatere kunne med fordel 
etableres i større eller mindre grad på 
Asger Jorns Allé, da det vil kunne tiltrække 
en del børn og unge fra lokalområdet. 
 

Konklusion & anbefalinger 
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Evalueringsrapporten er udarbejdet på 
baggrund af en række dataindsamlinger 
udført i september måned 2015. I alt blev 
der indsamlet 28 timers observationer på 
PLUG N PLAY, fordelt på alle ugens syv 
dage. Derudover er der gennemført 7 korte 
on-site interviews med brugerne, samt 6 
længere interviews med repræsentanter 
for de involverede foreninger.     
 
Observationer  
Til den systematiske observering af brugen 
af PLUG N PLAY, blev redskabet System for 
Observing Play and Recreation in 
Communities (SOPARC) benyttet. 
Redskabet blev valgt, fordi det er 
anerkendt som en valid metode til at 
indsamle denne type data på. Med hjælp fra 
SOPARC blev anlægget delt op i 11 
områder, der dækker alt lige fra haverne og 
parkourparken, til gyngerne og bænkene. I 
hvert af de 11 observationsområder blev 
det totale antal brugere observeret fire 
gange om dagen (morgen, middag, 
eftermiddag, aften), med informationer om 
aldersgruppen, køn og aktivitetsniveau. 
Aldersgrupperne var; børn, teenagere, 
voksne og ældre. Aktivitetsniveau blev 
inddelt i stillesiddende, (liggende, 
siddende, stående), gående (i alm. tempo) 
og aktiv (gynge, klatre, lege, løbe, hoppe). 
De fire observationstidspunkter varede 
hver 1 time, hvori der blev foretaget 4 
scanninger af hvert af de 11 områder. 
Scanningerne er øjebliksbilleder, der viser 
antal brugere på det tidspunkt, scanningen 
foregår. Derfor kan den samme person 
være scannet flere gange, inden for den 
observerede tid.  
Observationerne blev udført i begyndelsen 
af efteråret, med meget skiftende 

vejrforhold. Derfor blev det dagligt 
besluttet om vejrforholdende var gode nok 
til at kunne observere, hvoraf regnfulde 
dage blev valgt fra. Det vil sige, at 
observationerne ikke er lavet i løbet af en 
samlet uge, men derimod spreder sig over 
en tidsperiode på små 2 uger; Onsdag d. 02. 
september, søndag d. 6. september, 
mandag d. 7. september, tirsdag d. 8. 
september, torsdag d. 10. september, 
fredag d. 11. september og lørdag d. 12. 
september.   
 
On-site interviews  
On-site interviews er karakteriseret ved, at 
de foregår mere eller mindre uformelle på 
stedet, og mellem to observationer. 
Formålet med interviewsene er at tale med 
anlæggets typiske brugere, for at få et mere 
indgående indblik i hvem de typiske 
brugere er, deres brug af faciliteterne, samt 
eventuelle mangler og forbedringer af 
PLUG N PLAY. Disse informationer blev – i 
samarbejde med de øvrige indsamlede data 
– brugt til at komme med anbefalinger til 
Asger Jorns Allé.  
   
Udvælgelsen af de 7 on-site interviews 
skete på baggrund af et ønske om bredt 
repræsenterede brugere af de forskellige 
 baner og faciliteter på PLUG N PLAY. 
Dermed var det ikke tilfældigt udvalgte 
personer, men håndplukkede brugere fra 
de mest brugte faciliteter på anlægget. 
Venligst se tabel 1 for en liste over de 
interviewede personer.  
 
Interviews med foreningerne  
Interviewsene med de 6 repræsentanter 
for foreningerne som i større eller mindre 

METODE 
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grad benytter sig af PLUG N PLAY, er enten 
foregået telefonisk eller ved et møde på et 
aftalt sted. Formålet med disse kvalitative 
og individuelle interviews er at få et indblik 
i deres erfaringer med anlægget og de 
muligheder eller udfordringer de ser, samt 
deres ønsker for Asger Jorns Allé. Under 
interviewsene blev der blandt andet spurgt 

ind til antal medlemmer og deres brug af 
PLUG N PLAY. Herunder hvad de oplever, 
at deres medlemmer er særligt glade for 
eller mangler på anlægget. Desuden blev 
der spurgt ind til deres rolle i 
udformningen af PLUG N PLAY og den 
fremtidige Asger Jorns Allé. I tabel 1 ses en 
liste med de interviewede personer.  

Tabel 1: Liste med de interviewede personer 
 

 
 

 
 
 
 

Interviews med foreninger On-site interviews 

Formand for Danske Freestyle Cyklister Medlem af AFC Ørestaden Spartans 

Medlem af Ørestad Urbane Haver Bruger af dirt-jump banen 

Næstformand hos AFC Ørestaden Spartans 
(Amerikansk fodbold) Havebruger 

Direktør for Team JiYo (Parkour) Pædagog fra Børnehaven 8-tallet 

Tidligere formand og nuværende medlem af 
Vesterbro Rulleskøjte Klub Parkour bruger 

Arkitekt hos Streetmovement/ parkour.dk Parkour/rulleskøjtebane bruger 

 Rulleskøjtebruger 
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BILAG 1 Observationsresultater 
Følgende bilag er en række resultater indsamlet ved observation, men som ikke er inkluderet 
i ovenstående resultatafsnit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Antal brugere på syv dage. 
 
Optællingen fra 2015 viser, at anlægget har været besøgt alle dage med et relativt varierende 
antal besøgende fordelt på ugen (figur 1). Særligt tirsdag og onsdag skiller sig ud, hvilket kan 
skyldes, at parkour foreningen, Team JiYo, afholdte en stor træning tirsdag samt at anlægget 
onsdag blev besøgt af institutioner og flere skoleklasser fra Sølvgades Skole i København K. 
Desuden viser det, at særligt speedskating, parkour og dirtjump, har tiltrukket flest brugere 
(figur 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Oversigt over brugere på de enkelte baner over syv dage.
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Figur 3: Antal drenge/mænd opdelt på målgruppe og fordelt på optællingstidspunkterne. 

Anlægget ser ud til at blive brugt af drenge og mænd på alle optællingstidspunkterne. 
Børnene ser ud til at opholde sig på anlægget på alle tidspunkter af dagen, mens teenagere og 
voksne ser ud til i højere grad at anvende PLUG N PLAY om eftermiddagen eller aftenen (figur 
3). Dette indikerer, at børnene både kommer med institutioner, skoler og i fritiden, mens 
teenagere og voksne skal have fri fra skole eller arbejde først. Størstedelen af de observerede 
teenage drenge, der kom i middagstimerne, kom sammen med en gymnasieklasse. De optalte 
voksne mænd opholdte sig som regel på anlægget i morgen- og middagstimerne som lærer 
eller pædagog. 

 

Figur 4: Antal piger/kvinder opdelt på målgruppe og fordelt på optællingstidspunkterne. 
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Blandt pigerne og kvinderne, er der en rimelig klar opdeling af, hvornår børn, teenagere og 
voksne benytter PLUG N PLAY. Børnene og teenagepigerne benytter primært anlægget i 
forbindelse med skoleudflugter i morgen- og middagstimerne. Derimod er de voksne kvinder 
primært til at finde på anlægget i forbindelse med foreningssport om eftermiddagen eller om 
aftenen (figur 4).  

Figur 5: Antal drenge/mænd opdelt på målgruppe i forhold til brug af baner. 

Figur 6: Antal piger/kvinder opdelt på målgruppe i forhold til brug af baner. 

Blandt de observerede benytter drenge og mænd primært parkourparken, dirtjump, 
speedskate og græsplænerne (figur 5). Sammenlignet med drenge og mænd, benytter pigerne 
lidt oftere flere af anlæggets baner, herunder boblebanen og beachvolley banen (figur 6). Dog 
ser speedskatebanen og parkourparken også ud til at tiltrække pigerne. Observationerne 
viser, at de voksne kvinder primært benytter speedskatebanen i forbindelse med træning i 
Vesterbro Rulleskøjte Klub. Den kønsmæssige fordeling af brugerne på speedskatebanen viser 
en overvægt af piger og kvinder. 
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BILAG 2 Resultater fra de 11 del 
områder 
Bilag 2 er en oversigt over resultater fra de 11 individuelle områder på PLUG N PLAY. Disse 
giver et dybere indblik i brugen på hvert område.  

Beachvolley banen 
Beachvolleybanen består af en bane med sand samt et beachvolley net. Derudover er der et 
sandområde i forlængelse af banen med to gynger. Der er ingen foreninger tilknyttet banen, 
og den bliver derfor primært brugt til fri leg fremfor træning.    
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 

Ovenstående figurer giver et indblik i, hvilke typiske brugere banen har, hvor aktive de er, og 
på hvilket tidspunkt banen bruges mest. Figurerne viser, at området bruges primært af børn 
om morgenen og middagen (figur 1). Observationerne har vist, at det typisk er institutioner, 
som besøger PLUG N PLAY og giver børnene fri leg på området. Derfor ses også et generelt 
stort aktivitetsniveau på området (figur 2) i form af leg på gyngerne og i sandet. Det er 
overvejende drenge, som er aktive på banen, hvorimod pigerne bruger banen mest til at sidde 
og snakke sammen. Selve beachvolleybanen bruges ikke meget til det, den er tiltænkt. I tabel 1 
ses en oversigt over fundene, og i bilag 1 ses en uddybelse af de observationer, der er gjort på 
området.   
 

Beachvolley 
bane 

 Mand Kvinde Total 

Målgruppe Barn 23(21) 18(14) 41 
 Teenager 2(2) 6(1) 8 
 Voksen 5(3) 8(6) 13 
 Senior 0 0 0 
     
Tidspunkt Morgen 19(16) 17(14) 36 
 Middag 10(9) 7(0) 17 
 Eftermiddag 1(1) 2(1) 3 
 Aften 0 6(6) 6 
     
Aktivitetsniveau Stillesiddende 4 11 15 
 Gående 1 8 9 
 Aktiv 25 13 38 
Total    62 
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Boblebanen 
Følgende afsnit omhandler en beskrivelse af Boblebanen samt observationsresultaterne 
hertil. Boblebanen består af et areal, hvor et orange underlag af buler af forskellige størrelser 
danner et bakket område, som man kan balancere på, løbe op og ned af eller udfordres på, 
hvis man har et løbehjul eller rullesko. Banen er ikke tilknyttet en forening, og står derfor til 
rådighed for alle brugere, uanset hvilket tidspunkt man benytter PLUG N PLAY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppens brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn ift. aktivitetsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive. 

 

Resultaterne fra observationerne er præsenteret i ovenstående figurer og tabel. Disse giver et 
indblik i boblebanens typiske brugere, deres aktivitetsniveau og på hvilket tidspunkt af dagen, 
banen bliver brugt mest. På baggrund af observationerne kan man se, at området primært 
benyttes af børn i morgen- og middagstimerne. Observationerne viser, at områdets typiske 
brugere er forskellige institutioner og skoler, der lader børnene lege frit på banen. Området er 
præget af et varierende aktivitetsniveau, da det både bliver brugt til at få fart på rullesko og 
løbehjul, men samtidig bruges til udforskning af balance, til at gå eller løbe op og ned af eller 
til at sidde på (figur 2). Der er en nogenlunde lige fordeling af piger og drenges forbrug med 
en lille overvægt af piger, der benytter området til at være aktive (figur 3). Af tabel 1 fremgår 
en oversigt over fundene. Hertil ses en uddybelse af observationerne der er gjort på området i 
bilag 3. 

Boblebanen    Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 46 (19)  55 (29) 101 
  Teenager 13 (7)  9 (6) 22 
  Voksen 8 (0)  4 (1) 12 
  Senior 0 (0)  2 (2) 2 
       
Tidspunkt Morgen 8 (8)  30 (25) 38 
  Middag 39 (10)  35 (8) 74 
  Eftermiddag 19 (11)  3 (1) 22 
  Aften 1 (1)  2 (2) 3 
       
Aktivitetsnivea
u 

Stillesidden
de 

37  32 69 

  Gående 17  10 27 
  Aktiv 13  28 41 
Total     137 
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Basketball bane 
I det følgende ses en række figurer og tabel, der beskriver den store basketball banes brug. 
Banen er markeret med blåfarvet belægning og har to basketball kurve. Banen bruges ikke af 
foreninger, og den bliver derfor primært brugt af fritidsbrugere.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

  

 

 

 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 
 
De præsenterede figurer giver et indblik i fordelingen af brugere på køn, alder og over tid. 
Tabellen og bilag 5 giver et uddybende billede af observationerne. I figur 1 ses det, at både 
børn og teenagere bruger området meget. De opholder sig typisk på området om morgenen og 
middagen, hvilket skyldes at institutionerne bruger området på det tidspunkt på dagen. 
Desuden viser figur 2 og 3, at både drengene og pigerne er meget aktive på banen. Der blev 
både observeret uorganiseret leg og igangsatte basketball kampe.        
 
 

Basketball bane  Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 12(8) 13(12) 25 
 Teenager 22(18) 14(12) 36 
 Voksen 9(8) 3(3) 12 
 Senior 0 0 0 
      
Tidspunkt Morgen 7(6) 11(9) 18 
 Middag 21(16) 16(15) 37 
 Eftermiddag 11(11) 2(2) 13 
 Aften 4(1) 1(1) 5 
      
Aktivitetsniveau Stillesiddende 9 3 12 
 Gang 8 10 18 
 Aktiv 26 17 43 
Total    73 
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Dirtjump banen 
Følgende er en beskrivelse af Dirtjump banen samt resultater fra observationerne. Dirtjump 
banen udgør et større areal, som indeholder to forskellige dele. Den ene halvdel af banen 
består af "dirt jumps", dvs. hop bygget i jord, hvilket er banens egentlige "dirt-jump-del". Den 
anden halvdel af banen består af en pumptrack bane med en flisebelægning som tilgodeser 
kørsel i mere alsidigt vejr. Foreningen Danske Freestyle Cyklister (DKFC) driver banen og 
træner fast søndage i løbet af sommerhalvåret.    

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 

 
 

 



22 | S i d e  
 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

Dirtjump bane   Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 122(92) 47(46) 169 
  Teenager 59(44) 1(1) 60 
  Voksen 75(32) 6(3) 81 
  Senior 0 0 0 
       
Tidspunkt Morgen 37(30) 18(18) 55 
  Middag 47(35) 28(26) 75 
  Eftermiddag 134(87) 7(5) 141 
  Aften 38(16) 1(1) 39 
          
Aktivitetsniveau Stillesiddende 88 4 92 
  Gående 33 6 39 
  Aktiv 135 44 179 
Total       310 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 

Ovenstående figurer giver et indblik i de observationer, der er gjort på området. Figur 1 
illustrerer, at børn benytter banen både morgen, middag og eftermiddag, hvorimod teenagere 
og voksne ses senere på dagen. Banen bruges i høj grad af foreningen, men også af andre 
grupper. Figur 2 viser et overordnet højt aktivitetsniveau, men samtidig en del stillesiddende 
aktivitet hvilket bl.a. kan kobles til pauser, tilskuere, samt opsyn. Banen benyttes overvejende 
af drenge, unge mænd og voksne (figur 3). Arealet benyttes i høj grad til det, som den er 
tiltænkt og begge dele af banen tages i brug. I et interview med DKFC´s formand gives der 
imidlertid udtryk for, at banen også bruges på mindre hensigtsmæssige måder, såsom 
løbehjulsbrugere der ødelægger pumptrackbanen, fordi fliserne køres løse. I tabel 1 ses en 
oversigt over fundene, og i bilag 8 ses en uddybelse af de observationer, der er gjort på 
området.  
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Græsplæner 
Følgende beskrivelse af det store græsareal tager udgangspunkt i resultaterne fra 
observationerne. Græsarealet er opdelt i to fodboldbaner, hvoraf den ene er lidt mindre end 
den anden. De to baner er adskilt af et af de stisystemer, der bevæger sig i mellem de 
forskellige PLUG N PLAY aktiviteter og dermed forbinder aktivtetsområderne med hinanden. 
Begge græsarealer fremstår som traditionelle fodboldbaner med opstillede mål i hver ende. 
Den amerikanske fodboldklub ’Ørestadens Spartans’ er tilknyttet områdets baner, men da de 
ikke længere benytter området til træningsbrug, benyttes banerne nu primært af andre 
brugere med interesse for det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppens brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppens aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 

 

Ovenstående figurer og tabel giver et indblik i områdets typiske brugere, hvor aktive de er 
samt hvilket tidspunkt banen bruges mest. Figur 1 viser, at området bruges af mange 
forskellige aldersgrupper, særligt i morgen- middags- og eftermiddagstimerne, hvor børn og 
unge primært bruger området om morgenen og middagen i forbindelse med institutions- eller 
skolebesøg, mens de voksne oftere bruger området om eftermiddagen. Observationerne har 
vist, at området har et forholdsvist lille aktivitetsniveau (figur 2).Dette kan skyldes, at 
området ofte bruges til andre formål end traditionelt fodboldspil, herunder som passage til at 
spise madpakker mv. Det er overvejende drenge/mænd, der benytter og er aktive på området. 
Tabel 1 illustrerer en oversigt over fund. I bilag 4 ses en uddybbelse af de observationer, der 
er gjort på området.   

Det store 
græsareal 

  Mand Kvinde Total 

Målgruppe Barn 32 (27) 20 (4) 52 
  Teenager 33 (29) 25 (25) 58 
  Voksen 66 (37) 15 (9) 81 
  Senior - 1 (1) 1 
          
Tidspunkt Morgen 16 (13) 18 (14) 34 
  Middag 37 (30) 34 (19) 71 
  Eftermiddag 62 (15) 7 (5) 69 
  Aften 16 (10) 2 (1) 18 
          
Aktivitetsniveau Stillesiddende 38 22 60 
  Gående 52 34 86 
  Aktiv 41 5 46 
Total    192 
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Streetbasket bane 
Følgende er en beskrivelse af området samt resultater fra observationerne. Området udgør et 
lille areal med gummibelægning og en basketballkurv. Der er ingen foreninger tilknyttet 
banen, og den bruges således hovedsageligt til fri aktivitet, frem for træning.    

 

 
Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 
Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau       

                                                        

Halv 
basketballbane 

  Mand Kvinde Total 

Målgruppe Barn 13(9) 3(3) 16 
  Teenager 2(1) 1(1) 3 
  Voksen 6(6) 1(1) 7 
  Senior 0 0 0 
       
Tidspunkt Morgen 10(6) 4(4) 14 
  Middag 5(5) 1(1) 6 
  Eftermiddag 5(4) 0(0) 5 
  Aften 1(1) 0 1 
          
Aktivitetsniveau Stillesiddende 5 0 5 
  Gående 8 4 12 
  Aktiv 8 1 9 
Total       26 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 

 
Ovenstående figurer giver et indblik i, hvilke typiske brugere banen har, hvor aktive de er, og 
på hvilket tidspunkt banen bruges mest. Figur 1 viser, at området primært bruges om 
morgenen, og at den største målgruppe er børn. Generelt fra observationerne ses det, at det 
typisk er institutioner, som besøger PLUG N PLAY, hvilket også præger brugen af dette 
område. Området bruges ikke som det er tiltænkt, da banen stort set ikke anvendes til at spille 
basketball på. I stedet bruges området til gennemgang/kørsel med løbehjul, eller til at tegne 
på med kridt. Det aktivitetsniveau som ses i figur 2, er et resultat af bl.a. basketballbanens 
funktion som passage fra a til b. I tabel 1 ses en oversigt over fundene, og i bilag 2 ses en 
uddybelse af de observationer, der er gjort på området.   
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Kunstgræs bane 
Følgende figurer og tabel er en beskrivelse af de observationer, der er gjort på den lille 
fodboldbane. Banen er markeret med en gul belægning og omringet af en lav mur. Banen 
indeholder 2 mål og kan bruges til 5-mands fodbold. Banen bruges primært af fritidsbrugere, 
og der er på nuværende tidspunkt ingen foreninger, der bruger banen.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 

I ovenstående figurer ses en meget varieret brug af den gule fodboldbane. Figur 1 viser, at 
både børn, teenagere og voksne bruger banen meget og i løbet af hele dagen (dog ikke om 
morgenen). Det ses også i figur 2, at de som bruger banen er meget aktive – både børnene, 
teenagerne og de voksne. Dog er det overvejende drenge eller mænd, som bruger banen, 
hvilket også tydeliggøres i tabel 1. Der er ingen foreninger, der bruger banen, og det er derfor 
overvejende uorganiseret leg, der ses. Dog er der også blevet observeret organiseret kampe – 
oftest voksne mænd der mødes om aftenen. I bilag 6 ses en uddybende oversigt over 
observationerne, der er gjort på fodboldbanen.  

Gul fodboldbane   Mand Kvinde Total 
Målgruppe  Barn 71(66) 11(10) 82 
  Teenager 31(27) 1(0) 32 
  Voksen 39(31) 4(1) 43 
  Senior 0 1(1) 1 
      
Tidspunkt  Morgen 0 0 0 
  Middag 31(28) 10(10) 41 
  Eftermiddag 43(38) 7(2) 50 
  Aften 67(59) 0 67 
      
Aktivitetsniveau  Stillesiddende 17 5 22 
  Gang 3 10 13 
  Aktiv 121 2 123 
Total     158 
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Parkour 
Følgende er en beskrivelse af parkourparken samt resultater fra observationerne. Anlægget 
udgør et større areal med betonelementer og rør-monteringer, også kaldet rails. Anlæggets 
underlag varierer mellem jord/græs, gummibelægning, asfalt og faldgrus/sand. Der er tre 
større rail-stativer, hvoraf et er mobilt(ikke fastgjort til underlaget). Virksomheden Team Jiyo 
stod i sin tid for udformning af anlægget og har efterfølgende drevet det. Team Jiyo har 
forskellige hold tilknyttet, som benytter banen til træning og som har faste træningsdage i 
løbet af sommerhalvåret.    

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 



30 | S i d e  
 

  

 

 

 

 

 

Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau              

                                                 

Parkour anlæg   Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 146(118) 69(44) 215 
  Teenager 146(114) 23(16) 169 
  Voksen 122(55) 28(9) 150 
  Senior 0 0 0 
       
Tidspunkt Morgen 45(35) 27(22) 72 
  Middag 144(106) 58(30) 202 
  Eftermiddag 194(124) 29(13) 223 
  Aften 31(22) 6(4) 37 
          
Aktivitetsniveau Stillesiddende 127 51 178 
  Gående 73 21 94 
  Aktiv 214 48 262 
Total       534 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal gående/aktive 
 

Ovenstående figurer giver et indblik i de observationer, der er gjort på området. Figur 1 viser, 
at børn bruger området mere eller mindre jævnt, fra morgenen og ud på eftermiddagen, mens 
teenagere og voksne i højere grad observeres middag og eftermiddag. Figur 2 viser, at en stor 
del af områdets brugere har et højt aktivitetsniveau, mens en betydelig del er stillesiddende. 
Denne fordeling kan tilskrives pauser samt opsyn. Selvom Team Jiyo´s organiserede 
undervisning udgør en del af brugerne, så er langt den største del af brugerne fra familier eller 
institutioner, som besøger anlægget. Derudover er der observeret parkour turister, dvs. 
udlændinge, som er taget til Danmark for at besøge faciliteterne. Anlægget benyttes af begge 
køn, men det er overvejende drenge, som er aktive på banen (figur 3). Anlægget benyttes som 
det er tiltænkt og den primære brug er parkour og klatring på anlægget. Samtidig forekommer 
der andre aktiviteter som eksempelvis leg eller løbehjul. I tabel 1 ses en oversigt over 
fundene, og i bilag 9 ses en uddybelse af de observationer, der er gjort på området.   
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Speedskate 
I det følgende beskrives speedskatebanen, og observationernes resultater præsenteres. Banen 
er opdelt i to. En firkantet flad asfaltbane i midten, som er omringet af selve speedskatebanen, 
der er bygget efter de officielle mål og med hældning. Omkring den firkantede bane ligger der 
græs, så banerne på den måde er adskilt af grønne arealer. Foreningen ’Vesterbro Rulleskøjte 
Klub’ er med sine 332 medlemmer i alderen 4-72 år tilknyttet banen. Foreningen benytter 
dagligt banen til velorganiseret træning, og afholder ofte workshops og stævner i 
weekenderne. Banen er forbeholdt foreningen, når de har booket banen, men derudover kan 
banen frit benyttes af andre interesserede brugere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppens brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppens aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 

 

Ovenstående figurer og tabel giver et indblik i banens typiske brugere, aktivitetsniveau og 
hvornår banen bruges mest. Det er primært børn og voksne, som benytter banen. Børnene 
benytter oftest banen i morgen-, middags- og eftermiddagstimerne, mens de voksne hyppigst 
benytter banen i middags-, eftermiddags- og aftentimerne (figur 1). Observationerne har vist, 
at banen ofte bruges i form af træning eller anden bevægelse, fx løbehjul. Derfor er en stor del 
af brugerne aktive, når de bruger området (figur 2). Også udenfor banen er nogle af 
medlemmerne aktive. Som supplement til selve banen fortæller et foreningsmedlem, at 
”banens beliggenhed er god, da vi ofte benytter stierne i området til fx marathontræning”. 
Medlemmer fremhæver desuden, at de er glade for banens beliggenhed, da den ligger væk fra 
trafikos og er trafiksikker modsat klubbens tidligere træningsomgivelser. Der er ikke 
betydelig forskel på kønnets brug af området. Tabel 1 viser en oversigt over fordelinger, og 
bilag 10 indeholder en uddybning af de observationer, der er gjort på området.   

Speedskatebanen  Mand Kvinde Total 

Målgruppe Barn 54 (37) 82 (66) 136 
  Teenager 26 (21) 16 (15) 42 
  Voksen 75 (48) 68 (48) 143 
  Senior 1 (1) 3 (3) 4 
      
Tidspunkt Morgen 21 (21) 32 (30) 53 
  Middag 47 (24) 44 (25) 91 
  Eftermiddag 50 (23) 51 (36) 101 
  Aften 39 (39) 42 (42) 81 
      
Aktivitetsniveau Stillesiddende 50 37 87 
  Gående 40 29 69 
  Aktiv 67 103 170 
Total    326 
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Urbane Haver 
I det følgende beskrives de urbane haver, og resultaterne fra observationerne præsenteres. 
Haven tilhører foreningen ’Ørestad Urbane Haver’ og består af i alt 48 køkkenhaver. Haven er 
omkranset af høje buske, der gør, at haven er afskærmet fra PLUG N PLAYS andre 
aktivitetsområder. Fra områdets indgang går der en græssti hen til et fællesområde, som er 
beliggende centralt mellem de forskellige køkkenhaver. Her er et lille bålsted samt mulighed 
for at sidde ved borde/bænke. Udover køkkenhaverne har foreningen bagerst i haven et 
bistade, hvorfra de producerer honning. Området bruges udelukkende af 
foreningsmedlemmer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppens brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppens aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 

 

Med udgangspunkt i ovenstående figurer og tabel gives i det følgende et indblik i havens 
typiske brugere. Figur 1 viser, at området primært benyttes af voksne i middags- eller 
eftermiddagstimerne. Observationerne har vist, at det typisk er voksne foreningsmedlemmer, 
der benytter haven og primært er gående (figur 2), med en nogenlunde lige fordeling af mænd 
og kvinder (figur 3). Ifølge foreningsmedlemmer afhænger havens brug af vejret, men den 
generelle opfattelse er, at haven bliver brugt af medlemmer hver dag i højsæsonen, dvs. i 
vækstperioden mellem april og oktober -”typisk med børnene eller hele familien”, som et 
medlem fortæller. I højsæsonen er antallet af brugere derfor typisk højere end det ene 
foreningsmedlem, som er registreret. I tabel 1 kan ses en oversigt over fordelingerne, og i 
bilag 7 findes en uddybelse af de observationer, der er gjort på området.     

Urbane Haver  Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 2 (0) 3 (2) 5 
  Teenager - - - 
  Voksen 15 (14) 11 (8) 26 
  Senior - - - 
      
Tidspunkt Morgen 2 (2) 2 (2) 4 
  Middag 7 (6) 4 (1) 11 
  Eftermiddag 7 (4) 8 (7) 15 
  Aften 1 (1) - 1 
      
Aktivitetsniveau Stillesiddende 3 4 7 
  Gående 13 9 22 
  Aktiv 1 1 2 
Total    31 
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Picnic område 
Picnic området er en fælles betegnelse for de bænke, som står mellem beachvolley banen og 
basketball banen. Disse bruges som samlingspunkt for institutioner, til at hvile sig og til at 
spise madpakker. Følgende giver et overblik over brugen af området. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Målgruppernes brug af området i løbet af dagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Målgruppernes aktivitetsniveau 
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Figur 3: Fordeling af køn i forhold til aktivitetsniveau 

 

Picnic område  Mand Kvinde Total 
Målgruppe Barn 26(13) 13(10) 39 
 Teenager 8(8) 6(6) 14 
 Voksen 13(2) 10(1) 23 
 Senior 0 0 0 
     
Tidspunkt Morgen 12(7) 8(6) 20 
 Middag 25(10) 19(10) 44 
 Eftermiddag 10(5) 2(1) 12 
 Aften 0 0 0 
     
Aktivitetsniveau Stillesiddende 24 12 36 
 Gående 17 10 27 
 Aktiv 6 7 13 
Total    76 

Tabel 1: Oversigt over fordelingerne. I parentes er opgivet antal af gående/aktive 
 

I de præsenterede figurer ses det, at området primært bruges til middag, typisk ved 
frokosttiden, hvor brugerne bruger bænkene til at spise deres frokost. Området bruges meget 
af institutioner(børnehaver + skoler), herunder børn, teenagere og voksne (figur 1). Det 
bruges mest af børn, der sidder og spiser eller hviler sig, hvorimod de voksne 
(pædagoger/lærere) bruger det som base til at holde overblik over børnene. I figur 2 ses det, 
at brugerne på området er meget stillesiddende, hvilket er forventeligt. Flere mænd end 
kvinder bruger området, og generelt ses ingen seniorer på området. Se bilag 11 for en 
uddybelse af observationerne, der er gjort på dette område.  
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BILAG 3 Interviews med 
repræsentanter fra foreningerne 
Bilag 3 er en oversigt over 6 interviews med repræsentanter fra foreningerne tilknyttet PLUG 
N PLAY.  

 

Danske Freestyle Cyklister 

Foreningens navn?: DKFC - Danske Freestyle Cyklister (http://dkfc.dk/) 

Din rolle i foreningen?: Stifter af foreningen + Formand 

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen): 50-60 betalende aktive medlemmer. Langt 
flere som er med i facebook-gruppen, som organiserer deres kørsel på anden vis.  

Hvad bruger i, som forening, området til? (Træning, events, stævner?) Og hvilke 
faciliteter bruger i?: 90 % af det foregår på freestylebanen 

Hvor meget bruger i området? (Hvor mange gange om ugen/måneden/faste tider på 
banen?: Fast træning hver søndag. Derudover organiseret foreningsaktivitet 2-4 gange om 
måneden. Nogle kører langt oftere. Hver 1½ dag er der nok nogen fra vores forening med til at 
åbne containeren. Vi afholder events. Der er de større som ikke kun er os - Ørestadens 
Idrætsfestival og derudover vores egne events eksempelvis Halloween-kørsel, grillaften med 
cykling mfl. Mellem 4 og 6 om året og det er meget forskelligt hvor mange der kommer der. 
Det er dem hvor vi annoncerer lidt bredere end bare foreningen, åbne events. Der kan også 
være tale om andre events som f.eks. polterabender men dem har jeg ikke talt med 

Hvornår bruger i området? Bruger i området hele året rundt eller kun dele af året? 31. 
okt efter Halloween-arrangementet lukker den faste træning officielt. Banen bliver spejlblank 
hvis det fryser. Nu hvor der er fliser kører de så lang tid det kan lade sig gøre. Kommer meget 
an på vejret. Før stoppede man tidligt i september. Søndagstræningen lukkes ned 31.okt. men 
der køres stadig på banen derefter og så lang tid vejret tillader det.   

Har i typisk området for jer selv i foreningen eller oplever i ofte at skulle dele plads 
med andre?: I vores sport gør det ikke noget at der er andre - SÅLÆNGE DET ER CYKLER! Jf. 
kontrakten med By og Havn så kan vi reservere anlægget til rene foreningsaktiviteter. Men 
selv de gange hvor vi har gjort det, så har vi tit givet plads til nogle andre på banen, så de lige 
kunne køre nogle runder hvis der var en pause f.eks. Så forskellige slags brugere kan godt 
tilpasse sig hinanden og give plads, uden store problemer. Der opstår dog et problem når 
institutioner eller organisationer tager ud og bruger anlægget, men ikke ønsker at dele 
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ressourcer, penge eller vedligeholdelsesarbejde med os. Derfor, når andre 
foreninger/institutioner kommer skal det koordineres med Jeppes forening! En hel 
mountainbikeklub kan potentielt ødelægge banen, så går vi og vedligeholder banen og næste 
gang de kommer så bliver den smadret igen. Enkeltpersoner(Kristian Terry) ude på banen har 
forretning derude. Der har vi sagt og aftalt med ham, at hvis han laver undervisning derude 
skal han give lidt til foreningen til vedligeholdelse. Sådanne ting skal By og Havn være 
opmærksomme på, når man lægger områder for foreninger som samtidigt er offentlige 
tilgængelige. Det kan blive meget mærkeligt når foreninger selv skal stå for driften selv og 
vedligeholde alting, hvis så By og Havn lejer dele af området ud og tjener penge på det. Eller at 
enkeltfirmaer kan komme ind og tjene penge, så ender vi igen ud med at de her Stakkels 
ildsjæle og frivillige kræfter, bliver nyttige idioter for nogle andres indtægt. Foreningerne skal 
have noget ud af det! Man skal være opmærksomme på at hvis der er et lækkert område, så 
tiltrækker det folk og så skal der være nogle regelsæt og noget juridisk så forening der har 
banerne, kan smide folk væk ELLER kræve ressourcer. Sådanne ting bør være på plads fra 
start og det har det ikke været her. Men på nuværende tidspunkt fungerer det.  

Benytter i andre områder end PLUG N PLAY? Hvorfor?: Der køres over hele byen, helt ud 
til Gentofte. Tager på ture til Sverige og Tyskland f.eks. I DK Holmen dirt, Jægersborg dirt og 
da vi hallen på Carlsberg kørte vi der. Det er typisk den uorganiserede del af det. En meget 
stor del af sportsgrenen er uorganiseret, så grupperinger fra foreningen kører andre steder. 
Når man kommer ind i foreningen så får man hurtigt et netværket at køre sammen med, og så 
kører man lige pludselig alle steder. Der organiseres via. facebook, i små og store grupper. 
DKFC er vokset rigtig meget med årene og vi kører rigtig mange steder. 

Hvad synes i om PLUG N PLAY-anlægget?: Helt Baseline, PLUG N PLAY som område er 
genialt! Dem der har tænkt det oprindeligt, det er helt vildt. De har jo skabt trends hele 
Danmark rundt, med at lave sådan et område. Helt fantastisk. Det har givet nogle 
sportsforeninger, inklusiv os, nogle muligheder der ellers ikke ville have været der. Afdelingen 
Byliv har gjort et fantastisk arbejde ift. at lytte og håndtere de nævnte udfordringer. Vildt 
ærgerligt at området ikke kan blive ved med at blive der. Synd for beboere og foreningerne. 
Fantastisk koncept med at have så mange foreninger tæt på hinanden. Det store problem er 
nok drift. En ulempe i forhold til midlertidigheden. Hvad sker der med den kultur som er 
opbygget? Når nu stedet forsvinder? den bekymring kommer også fra Rikke og de andre for 
bylivsafdelingen blandt andre og det er svært at finde en løsning på det nu, så skulle man have 
haft et nyt anlæg parat.  

Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at bruge området?: Der har været problemer 
med indbrud i containeren. I vinterhalvåret bryder teenagere ind i tingene.. alle containere og 
frk. birger... Det har man prøvet at takle med shoplys og tv-overvågning. Den tredje ting 
handler om grupperinger af nydanskere som har intimideret og taget kvælertag på nogle af 
vores unge der har passet banen eksempelvis. Men det oplever man jo alle steder at 
utilpassede unge som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Men det takler vi stille og 
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roligt. Vi har oplevet det mere en én gang. Men vi har f.eks. 2 uddannede gutter om søndagen 
som står for træningen og hvis der opstår problemer kan de ringe til Jeppe, DGI. Politiet kan 
man jo altid ringe til. Men måske burde By og Havn have en vagttelefon så man kunne ringe til 
dem også. Der kunne være regler for at der ikke må være knallerter på området f.eks. men det 
har ikke været det dominerende problem. 

Hvad er i mest glade for ved Plug N Play?: Friheden betyder meget for en forening som os... 
selvom vi ønsker os mere driftsstøtte, så må det stadig være på bekostning af den helt enorme 
frihed vi har fået derude. Det er bylivsafdelingen der kan tage æren for dette også når man 
tænker på de vilkår de har arbejdet med/under. 

Hvad mangler ved Plug N Play?: Man burde have gratis parkeringspladser! Og man burde 
især have nogle reserveret til foreninger også! Får man som en parkeringsbøde så føler man 
virkelig at man betaler trippelt for den indsats man yder. I forhold til events, især hvis der er 
publikum, så har vi oplevet mange som er kommet og har fundet ud af det med parkering og 
som derefter er kørt igen. Parkering skal indtænkes bedre! 

De har været super glade for at være med i PLUG N PLAY.. men det har virkelig også kostet 
ressourcer.. og i sammenligning med nogle af de andre anlæg der har kostet meget i drift har... 
Hvis foreninger selv skal stå for drift så må det hænge tæt sammen med økonomi. Så den 
økonomi som skulle være afsat til toiletter, græsslåning eller andre ting, den må komme 
foreningerne til gode. Ildsjæle der brænder for at gøre noget for folk skal jo ikke presses til 
også at stå og gøre toiletter rent, det er ikke rimeligt. At man så i kommunen eller i andre 
organisationer kan sige "Se et flot anlæg vi har! Og det driftsmæssige drives langt hen ad vejen 
også af frivillige kræfter." - Det er da kun fordi man er tvunget til det! Vi synes ikke at driften 
ift. toiletter og græsslåning eksempelvis, skal varetages af foreningen.  

Toiletterne... burde være en bedre kommunikation og styr på drift.. hvorfor diskussionen.. 
bruge så meget tid. Vigtigt at man i udviklingen har et tæt samarbejde med fritidsforvaltning 
og By og Havns byliv.. det ene er med at fremme foreninger.. det andet er med at anlægge et 
nyt anlæg. 

Der er behov for en eller anden form for klublokale til hver forening, eftersom alle 
foreningerne har indrettet deres Container, der udelukkende er tiltænkt udstyr, til klublokale.  

Har i som forening været med til at planlægge/designe Plug N Play? - Har i fået det i 
ønsker jer? hvilke ting/faciliteter/design?: Vi har været med over flere omgange. Først 
ville vi gerne bare få et område at bygge på og i den forbindelse fik vi 20.000 kroner at bygge 
for. Der stod vi selv for at lægge tingene derude. I 2013 kontaktede de et professionelt 
banebyggerfirma - Dirtbuilders, hvor banen genanlægges fra bunden af. Et beløb på ca. 
200.000 bliver sat af til Dirtbuilders som de kender godt, hvorfor foreningen også ender med 
at få meget mere for pengene! Jeppe anslår at for 200.000, fås en bane af en værdi til ca. 
500.000 - 600.000 kr.  
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Det er vanskeligt at svare på, om vi fik hvad vi ønskede os i det første design. Vi havde som 
forening meget begrænsede ressourcer, vi syntes vi fik meget... men vi ville gerne have meget 
mere... Andet design var endnu bedre, der fik vi endnu mere af hvad vi ønskede os.  Stadigvæk 
kunne vi godt tænke os mere... En ting vi ikke kan på PLUG N PLAY, når det er så offentligt og 
alle kan komme og smadre, er at udvikle selve dirtjumpdelen som var det oprindelige. Så den 
er noget mindre nu. Normalt udgør dirtbikedelen en meget større andel af banen og det gør 
anlægget mere dynamisk.. man laver ting om hele tiden ved at grave osv. Og det kan man ikke 
have når det er så offentligt som PLUG N PLAY er. At køre ordentligt på en dirtbikebane 
kræver noget baggrundsviden. En rigtig stor dirtbikebane skal være hegnet inde og ikke 
offentlig. En dirtbikebane kræver indsigt at kunne køre, det kræver at man har været med til 
at grave og bygge banen.. manipulerer den løbende. en pumptrackbane (ligesom flisedelen) 
kræver meget mindre viden... og dette forklare banens nuværende udseende..  Men vi ER først 
of fremmest en dirtjumpforening!!! kæmper også for folkeoplysning men først og fremmest er 
det jo dirtjump og udviklingen af de store hop og store trick i luften. På samme måde som 
dirtjumpbanen bliver ændret uhensigtsmæssigt, så bliver pumptrackbanen ødelagt når folk 
går for meget rundt på den eller kører på løbehjul.  

Har i selv bidraget til konstruktioner i parken? Hvordan/Hvorfor? (eks. frivilligt 
arbejde): Ja frivilligt arbejde, det er den del af. 

Er i med i projektet om Asger Jorns Allé?: Vi giver inputs til By og Havn og er med på 
workshops. Vi vil gerne genanlægge en bane på Asger Jorns Allé. Vi kæmper for det, for der er 
potentialet og behov i det område. Vores engagement i Ørestaden handler samtidig om hvad 
vi kan få, for vi har jo rykket os som forening også. Vi er blevet større siden 2009 og i dag har 
vi alternativer og ville kunne satse på Holmen, i Gentofte, Roskilde osv. Vores bærende 
kræfter kommer fra hele sjælland og vi er ikke som sådan bundet til PLUG N PLAY. Vi vil gerne 
være med i projektet, men det skal ikke være alle bekostninger. I 2009 var vi knapt så 
ressourcebevidste. Jeppe forestiller sig at Vesterbro Rulleskøjteklub har det lidt på samme 
måde, fordi sporten ikke er 100% afhængig af et decideret anlæg. 

Vil i lave noget anderledes, hvis der bliver mulighed for at anlægge et nyt område til 
foreningen?: Kommer an på hvilke muligheder der er. Hvis foreningen skal have mest ud af 
den så skal det ikke være offentligt, så skal det kun være vores bane. Men så kan man også 
komme rigtig rigtig langt! Dvs. ønske som at dirtjump er en større del af det! Mulighed for at 
grave og gøre ved. 

Har i som forening andre ønsker for fremtiden?: indendørs parkourparker. At have noget 
ordentligt at køre på, en base med klublokale som IKKE er midlertidig. Et sted hvor vi ved det 
her holder og kan bygge et community op omkring det. Midlertidigheden slår lidt det hele 
ihjel. Folk vil ikke engagere sig hvis det er midlertidigt. 

Har du noget at tilføje?: Tanken omkring PLUG N PLAY er fantastisk og byliv har gjort det 
fantastisk.. men der er nogle udfordringer man skal være super opmærksomme på ift. 
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kommercielt vs. foreninger. De(By og Havn) har måske ikke været opmærksomme på hvor 
meget de har fået for pengene hos os. Børn cykler hvis der muligheder, hvis der kun er 
fodboldbaner så spiller de kun fodbold. Vores forening har gode argumenter for at skulle have 
en plads og vi har vist en popularitet på en alternativ sport. Det handler om at anlægget skal 
være tilstede. Hvis man ønsker noget gadeliv i en by er det i højere grad parkour og dirtjump 
anlæg (lignende) også det der skal.  

 

Ørestad Urbane Haver 

Køn: mand  

Foreningens navn?: Ørestad Urbane Haver 

Din rolle i foreningen?: Jeg er ganske almindelig medlem, ansvarlig for bistedet. Medlem 
siden ’11-’12. Ørestad Urbane Have har ligget ved Plug N Play siden ’09.  

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen): Der er i alt 48 haver, nogen har to haver. Ca. 
40 medlemmer, der har haver. Dog er det kun én pr. have som er registreret som medlem, dvs. 
der er mange flere brugere end de 40 medlemmer – det kommer over 100 brugere.   
Venteliste – meget populært. 

Hvad bruger i, som forening, området til? (Træning, events, stævner?): Og hvilke 
faciliteter bruger i?  Omdrejningspunktet er ens egen have. 2-3 gange om året er der 
fællesarrangement, fx opstart af have i april/maj. Seancer med havementorer. Fælles 
afslutning. Derudover kommer ting som Ørestad Idrætsdag/kulturdage – repræsentant for 
forening – ’Åben forening’ /’Åben dag’ – primært mennesker fra Ørestad. 

Hvor meget bruger i området? (Hvor mange gange om ugen/måneden/faste tider på 
banen)?: Haverne bruges hver dag i hele sæsonen, dvs. april-oktober. Om vinteren sker der 
ikke noget. Brugen afhænger af vejret og dagen. Jeg har en fornemmelse af, at hen imod 
aftentid, så er der nok flest. Hen imod maden, så er der mange, der tager ud og henter 
grøntsager til maden.  

Hvornår bruger i området? Bruger i området hele året rundt eller kun dele af året?: 
Brugen er med sæsonpræget (april-oktober).   

Har i typisk området for jer selv i foreningen eller oplever i ofte at skulle dele plads 
med andre?: Pga. af bierne har jeg været derude på meget forskellige tidspunkter. Bierne er 
hjemme når solen går ned og det bliver køligere. Derfor har jeg ofte været i haven ud på 
aftenen. Der kan der godt være noget, som går ind og ser, hvad der sker derinde. Jeg har 
indtrykket af, at folk der ikke har haver kommer og kigger på haverne, for lige at se, hvad der 
er. Jeg tror ikke de opholder sig i haven, men måske mere kigger. 
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Benytter i andre områder end PLUG N PLAY? Hvorfor?: Nej. 

Hvad synes i om PLUG N PLAY-anlægget? Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at 
bruge området?: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Der var lidt problemstillinger i starten – dirty 
jumpers cyklede gennem haven for at komme igennem. Der er nogle brugergruppemøder, jeg 
tror det er  2-3  gange årligt, med henblik på at tage problemstillinger op – her blev problemet 
løst ved, at omrokere, så der Ikke længere er en genvej over til banerne.   

Hvad er i mest glade for ved Plug N Play?: Jeg synes det er en kæmpe fordel, at haverne 
ligger sammen med de andre aktiviteter. Der er altid mennesker (12-16 timer i døgnet), 
hvilket betyder, at stedet ikke virker så øde. Der bliver ikke lavet hærværk, selvom haverne i 
princippet er tilgængelige for alle. Der er fx ikke hegn, som ved kolonihaver. Enhver kan jo 
lave hærværk, hvis man ville, men det gør man ikke, tror jeg på, når der er aktiviteter derude, 
altså når der er nogen i forvejen. Jeg er overbevist om, at hærværk forebygges, fordi haven, og 
de andre aktiviteter, ikke ligger øde. Fordel ved at det ligger samlet.   

Og så gør det jo heller ikke noget, at man er flere generationer samlet. Det giver jo et liv. 

Hvad mangler ved Plug N Play?: Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os et eller andet 
sted, vi kunne gå ind, når det regner. Og det tror jeg nogle af de andre foreninger også godt 
kunne tænke sig. 

Så er jeg godt klar over, at så ændrer vi også lidt karakter. Netop fordi det ligger lidt øde i 
forvejen, så kan det jo godt tiltrække nogen om natten, så det er sådan lidt både og. 

Har i fået det i ønsker jer? hvilke ting/faciliteter/design? Har i selv bidraget til 
konstruktioner i parken? Hvordan/Hvorfor? (eks. frivilligt arbejde): Pinde/stolper i 
haver er til hængekøjer.  

Vil i lave noget anderledes, hvis der bliver mulighed for at anlægge et nyt område til 
foreningen? (Design af området, materialevalg, placering ift. andre 
områder/foreninger?) Evt. hvorfor?: I første workshop har vi deltaget. Vi synes der skal 
være et anlæg (hele Plug N Play) derude på en eller anden måde, men det behøver ikke være 
samlet. Man kunne godt adskille aktiviteterne. Sådan noget med at have en fodboldbane foran 
H&M, det tror jeg ikke på. Jeg kan godt forstå, at man ikke kan have et stort stykke jord 
liggende bart midt i Ørestad, men man kunne fx dele det op i tre mindre enheder.  Jeg ved 
godt, at så går lidt af fløjten af det jeg snakkede om, om at der var godt at være 
sammen/samlet, men der sker også noget andet. For så er det ikke øde længere, for så ligger 
det mellem nogle huse. Det må gerne ligge et andet sted, det er ikke det.  

Jeg tror at trykket bliver meget større, når det bliver bebygget mere, og der kunne det måske 
være smart at få det fordelt ud i området. Sådan så man er klar over, at der ligger fx parkour et 
andet sted rulleskøjtebane osv. - så man spreder aktiviteterne ud. Det bliver noget andet, og 
jeg kan godt forstå, hvis det lyder som om, at jeg modsiger mig selv, men det er det med, at 
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man går fra et område, der er øde til høj bebyggelsesgrad. Så tror jeg nemlig der sker. de 
andre aktiviteter, så er vi ikke adrenalinsport. 

Det generer ikke os at ligge alene, netop pga. det med bebyggelsesgraden. Men det kunne 
selvfølgelig også være hyggeligt at ligge med andre. Det kommer også lidt an på, hvad det 
er, og hvordan det bliver tænkt ind. Noget der er enormt vanvittigt svært for os, som ikke 
er vant til at tænke i tredimensionelle enheder, som arkitekter og byplanlægger, det er at 
forestille sig, hvordan vil det her se ud. Det er fordi man ikke er vant til, det er jeg godt klar 
over. Der er fx mange udestående ting, som man ikke aner noget om endnu.  

Det er meget passende med, hvordan haven er nu. 

Uofficielt, så har vi snakket om, at haverne er måske lige små nok. Som familie er det kun 
et supplement. Afhænger af medlem. Fint nok at bevare det, som et lidt mindre område – 
igen, afhængigt af størrelse på familien.  

Hvis man nu lejer med tanken om fx at tredoble haven, så bliver det lige pludseligt så stort 
et areal, at det kræver vedligeholdelse hver dag og et pligtarbejde. Derfor er det fint at 
bevare det som et lidt mindre område. 

 

AFC Ørestaden Spartans 

Alder, køn: 43 år, Kvinde 

Foreningens navn?: AFC Ørestaden Spartans 

Din rolle i foreningen?: Næstformand 

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen): 60 

Hvad bruger i, som forening, området til? (Træning, events, stævner?) Og hvilke 
faciliteter bruger i?: Træning, Græsbanen 

Hvor meget bruger i området? (Hvor mange gange om ugen/måneden/faste tider på 
banen?: 2 x ugentligt 

Hvornår bruger i området?: Bruger i området hele året rundt eller kun dele af året? 
Hele året 

Har i typisk området for jer selv i foreningen eller oplever i ofte at skulle dele plads 
med andre?: Vi har det typisk for os selv 

Benytter i andre områder end PLUG N PLAY? Hvorfor?: Valby til kampe og Boldfælled 
fordi der er fuld fodbold bane. 
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Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at bruge området?: Nej 

Hvad er i mest glade for ved Plug N Play?: Beliggenhed 

Hvad mangler ved Plug N Play?: Fuld bane så vi kan spille kampe, omklædning, klubhus. 

Har i som forening været med til at planlægge/designe Plug N Play?: Nej 

Er i med i projektet om Asger Jorns Allé?: Nej 

Vil i lave noget anderledes, hvis der bliver mulighed for at anlægge et nyt område til 
foreningen?: Omklædning, og fuld 11 mands fodboldbane som samtidigt kan benyttes til 
Amerikansk fodbold med Y mål. Turf er at foretrække. VI ville bruge meget tid som 
forening hvis det var muligt.  

Har i som forening andre ønsker for fremtiden?: At få egen hjemmebane og 
omklædning – på sigt klubhus. Vi er en forening i fremgang på både de sportslige 
resultater men også i medlemstal. 

 

Streetmovement/Parkour.dk 

Alder, køn?: 37 år gammel, mand, Arkitekt  

Foreningens navn/Firmaets navn?: Det er splittet op. Streetmovement er en organisation, 
foreningsaktivitet er parkour.dk og det er meget selvorganiseret. 

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen) - hvor mange tilknyttede udøvere 
modtager undervisning hos jer?: Der er massere af udøvere fra vores organisation... 
parkour.dk som bruger anlægget i PLUG N PLAY, Mikkel har dog ikke konkret info om hvor 
mange osv. 

Hvad har jeres rolle været ift. etableringen af Plug N Play?: Vi har ikke haft en særlig rolle 
i den forbindelse  

Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at bruge området?: Parkourudøvere giver 
udtryk for at lokaliteten kan være en ulempe. Langt væk og ofte meget blæsende. 

Hvad mangler ved Plug N Play?: Jiyo-parken er lavet på den meget klassiske måde. Man har 
taget forskellige elementer og smidt dem sammen. Det kan virke mere eller mindre tilfældigt. 
Der har ikke været så meget tanke ift. hvad to elementer eksempelvis kan sammen, ud over 
direkte funktionalitet. Eksempelvis æstetik eller fokus på andre typer af brugere. Bærer ikke 
præg af tanker som: "Ville det her måske kunne noget for nogle andre, som ikke dyrker 
parkour?". Der er ikke tænkt flere lag i det, det er primært tænkt 100% parkour-funktionalitet 
og det er der ikke noget galt med, men det begrænser det for nogle andre brugere. Konteksten 
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er ikke så meget tænkt med i processen, men anlægget giver som sagt super meget mening ift. 
det funktionelle. 

Har du som arkitekt erfaring med hvordan man f.eks. kunne tilpasse et anlæg til en 
bredere målgruppe?: Start med at analysere primære og sekundære typer af brugere. Hvad 
kan vi gøre for dem alle. Derude er de måske stadig ret isolerede, men ift. at det rykkes over 
på Asger Jorns Allé vil der være massere af mennesker der har deres dagligdag, som ikke har 
noget med parkour at gøre, og de fortjener også at blive tænkt med på en eller anden måde. 
Om det så udelukkende er en passiv relation.. om det bare er noget de kigger på, hvis det er 
det må det jo gerne se lidt pænt ud på en eller anden måde. Det må godt have en skulpturel 
værdi og en oplevelsesmæssig værdi. Man kunne f.eks. forestille sig at noget kunne bruges til 
en scene ud over bare parkour-anlæg.    

Hvad vil i gerne bidrage med i anlæggelsen af et nyt område? (Design af området, 
materialevalg?: Netop når man tager noget fra starten af, så har man også mulighed for at 
gøre det rigtig første gang. Og det vil være en helt anden type rum end nu, som sagt. Jeg synes 
det kræver en helt anden og mere gennemtænkt tilgang til det.  

Hvilke andre ønsker har i for fremtiden?: Tilgængeligheden og placeringen er helt klart 
den største udfordring derude, men man kan nok ikke ellers sige at der mangler noget som 
sådan. 

 

Team Jiyo 

Alder, køn?: 32 år, mand 

Foreningens navn?: Team Jiyo, som først og fremmest er en virksomhed, de underviser i 
parkour ude i Jiyo-parken i PLUG N PLAY 

Din rolle i foreningen?: Direktør 

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen): Ca. 200 træner på Team Jiyo´s forskellige 
hold 

Hvad bruger i, som forening, området til? (Træning, events, stævner?) Og hvilke 
faciliteter bruger i?: Bruges til fast undervisning i parkour, derudover også events. 1-3 
events/jams/gatherings om året. Derudover er der også workshops for skoler og foreninger... 
eller polterabender.  

Hvor meget bruger i området? (Hvor mange gange om ugen/måneden/faste tider på 
banen?: 2 dage fast om ugen. Tirsdag 16.00 - 19.00 og Torsdag 16.00 - 20.30. To hold om 
tirsdagen og tre hold om torsdagen 
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Hvornår bruger i området? Bruger i området hele året rundt eller kun dele af året?: 
Jiyo-parken bruges ikke til undervisning i vinterperioden.. bruges fra slutningen af maj til 1. 
oktober. Derefter kan der forekomme enkeltstående arrangementer, workshops el. lign. 
forskelligt efter hvordan vejret er i efteråret/vinteren. 

Har i typisk området for jer selv i foreningen eller oplever i ofte at skulle dele plads 
med andre?: Når vejret er godt, er der som regel altid aktivitet i parkourparken. Parken er 
heldigvis så stor så de sagtens kan være der sammen med andre selvorganiserede brugere. 
Området er faktisk ca. 900m2 

Benytter i andre områder end PLUG N PLAY? Hvorfor?: I undervisningen bruges flere af 
rummene i PLUG N PLAY. Basketballbanens bløde underlag kan f.eks. benyttes godt til 
opvarmning. Ramperne op til speedskatebanen benyttes også, eller fodboldbanens bander. 
Dette hænger tæt sammen med en af de grundlæggende tanker i parkour, om at tilpasse sig til 
omgivelserne 

Hvad synes i om PLUG N PLAY-anlægget?: Helt fantastisk ift. parkour og også i det hele 
taget. Større grupper og navnlig institutioner har rige muligheder for at kunne bruge en hel 
dag der, fordi alt er samlet et sted. Oplever også at mange familier bruger faciliteterne og har 
også selv haft familie med derude. Hvis man er glad for sport er det et ideelt sted.  

Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at bruge området?: Toiletterne har været en 
udfordring. Toiletter har ikke været offentligt tilgængelige.. Kræver at der er en person 
tilstede med nøglerne til toiletterne. Det har været det største problem, er tit blevet spurgt af 
folk om der var et toilet i nærheden. Dette problem grunder i noget fejlkommunikation. 

Hvad er i mest glade for ved Plug N Play?: Helt klart parkourparken 

Har i fået det i ønsker jer? hvilke ting/faciliteter/design?: Vi har fået hvad vi ønskede os 
og er meget tilfredse. Enkelte ting er ikke gået efter planen, fordi kommunikationen måske 
ikke har været helt skarp nok. F.eks. detaljer hvor mure som ikke har fået de højder og 
længder som ønsket. Det vurderes ikke at have haft den største betydning, når man også tager 
parkouranlæggets størrelse i betragtning. 

Har i selv bidraget til konstruktioner i parken? Hvordan/Hvorfor? (eks. frivilligt 
arbejde): Nej, det er udelukkende entreprenører som har udført det. Vi har været med til at 
designe det og med ude og se på byggematerialer. 

I har ikke ændret på anlægget siden det første gang blev bygget?: Der er kommet noget 
faldgrus et sted hvor det ikke var tiltænkt, fordi man kunne se der var behov for det. 
Derudover har de selv placeret mobile railstativ derude. For at supplere til indholdet. For at 
tilføje noget ekstra som samtidig ville skabe flere (bevægelses)muligheder. 

Er i med i projektet om Asger Jorns Allé?: Ja det er vi. Generelt arbejder de med filosofien 
om at tilpasse anlægget til de miljø de skal ligge i, men i forhold til den udvikling parkour har 
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taget. Det betyder at vi allerede nu ved, at det kommer til at se anderledes ud end det 
nuværende anlæg. Der er vi nødt til at få det tilpasset til de andre aktiviteter som også vil 
være med og også de omkringliggende elementer(som eksempelvis bygninger). 

Hvorfor ville i ikke sætte en ny Jiyopark et andet sted?: Godt spørgsmål. Henviser til 
rapporten for Hausenberg, der viser at parkouranlægget bruges rigtig meget. Fordi der er så 
stor efterspørgsel det så vil man gerne vil bevare de aktiviteter som aktiverer folk. Et af 
formålene med PLUG N PLAY var at de rum som havde succes, kunne overføres til andre 
byrum.  

Vil i lave noget anderledes, hvis der bliver mulighed for at anlægge et nyt område til 
foreningen? (Design af området, materialevalg, placering ift. andre 
områder/foreninger?) Evt. hvorfor?: Vi vil skabe noget til en bredere målgruppe. 
Målgruppen har ændret sig med tiden. For parkour har udviklet sig med tiden. Vi vil undgå at 
komme op i de store højder, for på det tidspunkt(i 2009) var det meget populært. Det er jo 
som sagt det først offentlige parkour-anlæg der er opført, i hele verden. 

Så brugen har ændret sig lidt... kan du beskrive det lidt mere?: Før var det mest teenagere 
der dyrkede parkour. Nu er der rigtig stor efterspørgsel fra forældre der henvender sig med 
deres børn ned fra 5års-alderen. Så vi underviser også fra 7-10 år, mindre børn og det er en ny 
målgruppe. I kontrast var jeg selv omkring 22 år, da jeg startede med parkour og det var mine 
jævnaldrende venner også.  

Så noget med lavere højder... tænker i så også mere faldgrus eller?: Det er svært at svare 
på for vi har ikke nogen idé om hvile andre aktiviteter der ellers vil være. Dvs. hvordan miljøet 
bliver helt præcist Hvis det bliver noget gademiljø-agtigt så vil faldgrus måske ikke passe. Så 
der er mange faktorer der spiller ind. Sådan noget som gummibelægning kunne jeg forestille 
mig ville være et godt bud. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge, fordi man kan farvelægge 
og dermed bedre tilpasse det til andre omgivelser.  

Har i som forening andre ønsker for fremtiden?: For os hvis det er det interne, som 
virksomhed, så er det at få bedre faciliteter som er tilpasset til brugerne. Og i den forbindelse 
er der mest behov for indendørs parkour-faciliteter. Der er der et stort behov for i København. 

 

Vesterbro Rulleskøjte Klub (VRK) 

Alder, køn?: 43 år, mand & 40 år, Kvinde 

Foreningens navn?: Vesterbro Rulleskøjte Klub (VRK) 

Din rolle i foreningen?:   



48 | S i d e  
 

Mand: Lige nu er jeg almindeligt medlem, men har tidligere været med i bestyrelsen og været 
formand (4 år siden) – og har været med til at snakke om at få lavet bane med kommunen 
tilbage i  2004-05, og med forskellige andre interessenter. Så kom By og Havn ind i billedet og 
det projekt med at lave den  samlede løsning derude. At få lavet banen og søge midler og 
penge til banen. Har været med fra start og har været med som repræsentant for Plug N Play 
brugergruppen hele vejen igennem. Der er repræsentanter fra de forskellige foreninger, som 
hjælper med drift og samarbejder med By og Havn. Udformningen har vi været inde over, med 
mål på banen og sådan nogle ting. 

Kvinde: Formand (lige trådt til), og så træner jeg på  freestyle holdet ved siden af. Det er 
derfor jeg egentlig er i klubben. Så manglede der en formand, nu hvor Sune ikke var der mere. 
Der har været nogle år uden en formand, så jeg er faktisk lige trådt til. Vi har løftet opgaver i 
klubben i lang tid, men har haft nogle år uden bestyrelse.  

Hvor mange medlemmer har i? (i foreningen): Vi er 332 medlemmer i alderen 4-72 år 
(opdateret en uge siden). Der er god spredning derude.  

Hvad bruger i, som forening, området til? (Træning, events, stævner?) Og hvilke 
faciliteter bruger i?: Langt overvejende er det træning. Vi har også haft stævner derude – det 
er ikke hver måned, men nærmere nogle gange om året. 
Der har været en del workshops i år, men decideret stævner er ikke ligeså ofte. Freestyle har 
haft flere workshops og træningsevents. Banen er ikke ideel til stævner, til andet end ’speed’. 
Banen er super ideel til ’speed’-stævner og der har vi afholdt DM nogle gange i den periode 
banen har ligget der. Der har været DM fire gange, senest sidste år. Til sådan et DM-stævne 
kan der være mellem 15-25 deltagere. Til workshops/events er der nærmere 60-70 deltagere, 
måske op imod 100 deltagere tidligere. Der er kommet flere træningsudbud, derfor er antallet 
faldet lidt.  
 
Af ’kategorier’ er der freestyle (fire forskellige kategorier), motionshold (gælder om at lære at 
stå på rulleskøjter). Der har også været rollerderby, men banen er ikke god at falde på og 
derfor ikke så optimal for dem.  
 
Folk kommer langt fra, fx på speedholdet kommer folk fra hele Storkøbenhavn, Næstved, 
Holbæk osv. Ikke mange, men der er noget. Det gælder træning, fordi det er den eneste bane i 
DK med de internationale mål. Til events og workshops kommer der mange langt fra. 

Hvor meget bruger i området? (Hvor mange gange om ugen/måneden/faste tider på 
banen)?: Der er organiseret træning dagligt. I weekenden har vi nogen gange haft workshops 
eller events. Derudover er folk ude at træne på egen hånd. Hvis vejret er til det, så bliver 
banen stort set brugt hele ugen. I weekenden har vi ikke booket træning ind i år, men det har 
der været i tidligere år.  
Vi er flere, der er derude og træne selv i weekenden, og der er mange brugere fra området, der 
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bruger banen, så det er måske meget godt, at vi ikke har booket den der. 
 

Hvornår bruger i området? Bruger i området hele året rundt eller kun dele af året?: Vi 
lukker ned i vinterhalvåret. Der er stort set ingen aktivitet på banen der. I oktober begynder 
Indendørstræning og det er frem til marts. Så det er i princippet fra april-september, at vi 
bruger udendørsbanen på Plug N Play. Det er selvfølgelig også afhængigt af vejret. 

Har i typisk området for jer selv i foreningen eller oplever i ofte at skulle dele plads 
med andre?: Når VRK har booket banerne, så er den forbeholdt til træning. Andre brugere er 
dog velkommen til at bruge banen så længe det ikke generer eller forstyrrer træningen, så vi 
ikke kommer til skade. Det er mest sikkerhedsmæssigt. I weekenden er det fuldstændig 
blandet, der kører folk med fjernstyrede biler, cykler osv.  
I det store hele er folk rigtig gode til at tage hensyn til hinanden og passe på hinanden, så det 
fungerer. 

Benytter i andre områder end PLUG N PLAY? Hvorfor? (når I træner osv.): Nogen af 
holdene gør. Vi har et hold, der hedder ’let øvede’, som er efter, man har overstået 
begynderniveauet. Så skal man blive trafiksikker, dvs. man skal kunne bremse, dreje osv., for 
når man kommer ud i trafikken, så er der huller i asfalt, kantsten , en bus der kører ud foran 
osv. Der bruger vi meget området, for der er store fliser, nuancer i underlaget, de der bobler, 
som man kan bruge i forhold til niveauforskelle – der er kantsten, der er brusten, græs osv. Så 
det laver vi rigtig meget træning på af forskellig art. På det hold, der bruger vi i hvert fald 
andre områder på Plug N Play rigtig meget. 
På ’marathonholdet’ bruger vi også alle de stiger, der er udenfor, fx Kalvebod Fællede. Der er 
rigtig mange cykelstier, hvor der ikke er særlig meget trafik. Til ’marathontræningen’ kører vi 
meget teknik på stierne, fordi det er meget ligeud. Så vi mødes ofte på banen, startet op der, 
og så kører ud. Så det er en kombination og der er det netop, at beliggenheden er så god for os, 
fordi det ligger så tæt på stierne. Fodboldbanerne har nogen gange været brugt til 
opvarmning eller i forbindelse med børnetræningen. Hvis nogen af dem nu ikke gider løbe på 
rulleskøjter, så kan de rende over på græsset og spille fodbold eller lave andre ting. Vi har 
nogen gange oplevet, at hvis det fx er en familie, så ruller to af dem måske og så laver de andre 
noget andet. På den måde er der en fordel i, at det ligger samlet. Der har ikke været så meget 
tværgående, men vi har indtrykket af, at når folk bruger området, så er det netop en fordel, at 
der ligger så mange forskellige aktivitetsmuligheder samlet. Vi har ikke tværfagligt 
sportsmæssigt benyttet os af hinandens områder, så har det i hvert fald ikke været 
organiseret.  

Hvad synes i om PLUG N PLAY-anlægget?: Sådan som anlægget er nu, så synes vi det er 
perfekt til folk som kommer uorganiseret og er der. Det har også være fint med de andre 
foreninger og det samarbejde der har været med By og Havn. Selvom vi som klubber ikke har 
samarbejdet på tværs, så har der været ’åbent hus’ og kulturdage, hvor vi har lavet 
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arrangementer sammen, hvor man har kunne prøve forskellige aktiviteter. Det har været en 
lidt blandet succes. 

Det har været fedt at komme derud, for der er altid liv derude. Det giver et eller andet, der er 
noget levende over at komme derud og det giver et eller andet, når man skal træne. Det synes 
vi er rart. Hvis det bare havde været en rulleskøjtebane, kunne det godt være, at det var 
anderledes. Der er altid nogen. Det giver også noget tryghed.  

Altid liv – levende over stedet. Rart. Tryghed. Fordel at det har ligget sammen.  

Oplever i nogle problemer/udfordringer ift. at bruge området?: Det har for det meste 
været en fordel at det ligger sammen. I starten var der lidt med nogle knallertdrenge, men det 
forsvandt det problem. De ville gerne hænge ud derude, men der har ikke været så meget 
ballade. En smule hærværk, men ikke det store. 

De tekniske/anlægsmæssige problemer i starten og så er der vist en enkelt bule nu. Men ellers 
ikke – vi ved, hvor den er henne.. 

Ulemper: ingen overdækning, ikke helårshal. Kan ikke dækkes til ved regn.  

Hvad er i mest glade for ved Plug N Play?: Det at det er der. Det er en god ting, at det ligger, 
hvor det gør, fx at det ligger væk fra trafikos og er trafiksikkert. Vi har også snakket om, at 
bruge området under Bispebugen, men så kører man jo nærmest under en motorvej og der er 
også biler. Det er ikke spændende at køre på og ikke et spændende selskab at køre med.  

I Vallensbæk er der også en flad bane, hvor vi nogen gange har trænede før Plug N Play banen 
kom, men den ligger også lige ved motorvejen. Der kan man faktisk godt mærke i lungerne 
efter træning, at den ligger tæt på motorvejen. Ved speedtræning, hvor lungerne er mere 
pressede, der kan man godt mærke det.  

Vi har de her containere derude, som klubhus, hvilket er ideelt, så man har et sted man kan 
ligge sine ting, fx hvis det bliver regnvejr eller gå ind, hvis det bliver regnvejr og søge ly. Det er 
en mulighed vi ikke har lige pludselig, medmindre det er noget man kan tage med fra Plug N 
Play.  

Tidligere har ting ligget lokalt ved folk, fx udstyr, så man skulle tage det med til træning hver 
gang. Nu har vi tre containere derude; to til opbevaring og en til at være i. Det har været en 
kæmpe hjælp.  

Genialt med græs – kan bruges til mange øvelser. Træningsmæssigt og hygge. 

Ligger væk fra trafik (minus os) – god luft. 

Gode transportmuligheder, stedet. – tæt på offentlig transport, motorvej.  Fælleden med 
cykelstier.  
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Mulighed for at træne på højt niveau.  
Manglende parkeringsmuligheder – dyrt. Irritationsmoment. Parkeringspladser – bedre 
løsning.   
Sand fyr ind fra beachvolleybane – kombinationen af de to anlæg er problematisk.  

Gode ting: tæt på offentlig transport, tæt på motorvejen i forhold til folk der kommer længere 
fra uden at være for tæt på, Fælleden med alle cykelstier.  

Hvad mangler ved Plug N Play?: Næ, der er jo toiletter og sådan. Dem som kommer 
uorganiseret, de savner det helt sikkert meget. Vi tror også der er nogen, der ville sætte pris 
på, at der var et bad. Man kan jo godt drømme om nogle badefaciliteter.  

Læhegn kunne også godt være en god idé. 

Har i som forening været med til at planlægge/designe Plug N Play?: Vi har været med til 
nogle workshopmøder om det hele, altså sammensætningen. Men det er ikke fordi, vi har 
været med til at bestemme fx hvor stor fodboldbanen skulle være. Vores speciale har været 
rulleskøjtebanen, men vi har været inviteret ind i processen.  

Har i fået det i ønsker jer? hvilke ting/faciliteter/design: Helt oprindeligt var det en flad 
bane pga., at det var for avanceret og for dyrt at lave.  Så var der en ingeniør i By og Havn, som 
mente, at det ikke ville betyde så meget, om det var med hældning og de rigtige mål eller om 
den var flad. Så endte det med at blive efter de officielle mål og med hældning, hvilket var 
ideelt til vores ønsker dengang. Den er blevet meget, som vi gerne ville have. 

Noget der har været en udfordring, er hvordan asfalten blev lagt. Det var en del buler i banen 
det første år, men så kom der et nyt lag asfalt på, som gjorde, at det blev bedre. Nu er der kun 
få buler tilbage. Men det er åbenbart svært at lave. 

 Det har været genialt, at der har været græs mellem de to baner – altså rundt om firkanten, da 
det har kunnet bruges til rigtig mange øvelser. Det er også bare rart og hyggeligt med noget 
grønt. Det er blevet brugt til meget forskelligt – både træningsmæssigt og hygge. 

Vi har fået rimelig meget det, som vi ønskede os, det synes vi. Det er sådan vi husker det nu i 
hvert fald. 

Har i selv bidraget til konstruktioner i parken? Hvordan/Hvorfor? (eks. frivilligt 
arbejde): Vi har indrettet containerene og selv isoleret den ene. Købt køleskab, skaffet sofaer 
osv. På selve anlægget har vi ikke kunne gøre så meget. Det er lidt i den form, som det var. Så 
er det vedligeholdelsesting som at slå græs. Vi har betalt for at få nogle strømudtag  på 
lamperne, for ellers var der ikke noget strøm inde på banen, hvilket var lidt upraktisk, når 
man skulle trække det henover. 

Har i som forening andre ønsker for fremtiden?: Vi har snakket med By og Havn om det nu 
i forbindelse med, at der kommer de nye boliger, der skal bygges på området. Deres 
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udmelding er, at der ikke er plads til at anlægge en bane i den størrelse i lokalbanens rammer. 
Så er den jo ligesom lukket i forhold til at have en stor bane. Så er det muligt at lave en mindre 
bane med plads, der kan deles med andre aktiviteter. Mest midterarealet, der kan deles, så 
man kan booke det.  
Det optimale ville være at tage banen og genopbygge den (sagt med et glimt i øjet) – vi har 
snakket med By og Havn, om det var muligt, at placere banen inden i metrovendepladsen ved 
Vestamager metrostation. Der er en lykke, hvor de har masser af plads, der lige nu bliver 
brugt til vedligeholdelse og opbevaring af byggematerialer. Den mulighed er vist ikke helt 
lukket endnu – det ville være perfekt, for så ville det være tæt på de andre aktiviteter, som 
skal ligge på gaden – det er lige for enden. Og der ligger stadig ligge tæt på stierne og de 
klubhusfaciliteter, der vil blive bygget. Det ville være det optimale, men ved ikke, om det er 
drømmetænkning. 

Forslag til forbedring: Der er nogle ting man ikke har tænkt over i forbindelse med, at banen 
blev bygget. Der er lagt dræn ind på det firkantede område, men vi ruller ikke, når det er vådt. 
Det betyder, at der er en hældning på, som ikke er hensigtsmæssig i forhold til den slags 
træning, hvor man skal bruge en jævn bane, fx freestyle. Ellers er der ikke så mange ting ved, 
hvad jeg har hørt, som der kunne være så anerledes ved den. Nogen mener, at der er skidt, at 
den er hævet i enderne, men det er vist en smagssag. Det er ideelt i forhold til speedtræning, 
fordi det passer med de internationale mål og konkurrencer, men som begynder, kan det være 
svært at lave øvelser på hældningerne. Dog er der den stor plads i midten, hvor man kan øve 
på noget fladt. Vi er vist enige om, at det ikke er et argument for, at man ikke skal have 
hældningen. Så længe der også er noget fladt, er det godt. Hældningen bruges faktisk også 
meget til at øve mange forskellige ting. 

Drænet er meget uhensigtsmæssigt, fordi man den ene vej får en hjælp man ikke skal have og 
den anden vej får en modstand, man ikke skal have. Drænet er lavet til regn, men vi kører ikke 
i regn, så man kan undvære drænet en anden gang. 

Ellers er det en fantastisk bane. Noget af det som er fantastisk, det er, at den er trafiksikker. Vi 
har tidligere trænet på parkeringspladser, men den kan man ikke lukke af, så der er altid en 
risiko for at kollidere med en bil. Det gælder både børnene og de øvede med meget fart på.  

Vi har oplevet konflikter, hvor bilister mener, at parkeringspladserne er til biler og ikke 
rulleskøjter. Vi har nogen gange oplevet, at biler ikke har tålmodighed til at vente til der er 
plads. Før vi fik banen, havde vi ikke børnehold.  

Vi ved endnu ikke, hvad planen er. Vi søger muligheder, fx har vi kontakt med Frederiksberg 
Kommune, som har nogle steder vi evt. kan bruge, der er trafiksikre for børn. De har fx en 
hockeybane, men den er ret lille i forhold til, hvad vi ellers har trænet på. Det kunne være en 
midlertidig løsning indtil, vi finder noget andet.  
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Problemet er, at det er svært at finde store arealer, hvor man kan rulle. Det er stort set kun 
parkeringspladser. Andre store asfaltarealer er som regel ikke ideelle pga. fx hvide streger, 
buler der skal guide biler osv. 

På den p-plads i Valby, som vi bl.a. har trænet på tidligere, den bliver lukket nu, fordi der skal 
bygges XL byg. 

Vi håber at kunne få containere/klubhuse med videre. 

Stedet i forhold til Fælleden, transportmuligheder, de andre sportsaktiviteter i områder, god 
luft/lidt trafikos. 

Er der til slut noget, som I har lyst til at tilføje?: Landsholdet bruger også meget banen, 
fordi det matcher de internationale mål og faktisk kan man også se, det kan også være på 
grund af træningen, men de er faktisk blevet væsentligt bedre den danske elite efter at banen 
er kommet, altså de seneste 3-4 år.  

I forhold til ulemper, så er det ærgerligt, at man ikke kan bruge banen om vinteren. Det kunne 
være smart med en overdækning, eller form for overdækning på noget af banen. Evt. bare det 
midterste areal. Hvis man kunne lave noget, fx en boblehal henover, så ville det være smart. 

Det kunne også være en fordel med et musikanlæg i forhold til stævner med mikrofon osv. Det 
har vi slæbt med – vi ved godt det er småting, men det er noget man kunne forbedre ved 
banen.  

Der er mange der har nævnt parkering som et problem. Mange synes det er underligt, at man 
ikke har mulighed for at parkere ved et idrætsanlæg uden betaling. Der mange af dem som 
kommer, der ikke er vant til at betale, så de synes det virker lidt mærkeligt. Lige lidt længere 
henne ved naturcentret, er der gratis parkering, men der er grænser for, hvor mange der kan 
holde. Det er et irritationsmoment kan vi fornemme. Fx er det gratis at holde ved Valbyhallen. 
Det kunne måske klares med nogle p-licenser for klubbrugere. Man kunne i hvert fald prøve at 
tænke ind, hvad løsningen kunne være på det. 

Vi havde en kæmpe ulempe i forhold til kombinationen af sportsanlæg. Vi har haft problemer 
med, at sandet fra volleybanen fyr over på rulleskøjtebanen. Det er værst, når vi starter i 
foråret, for har vind og blæsten slæbt meget sand over på banen. Det er ikke godt at køre på 
med rulleskøjter. Det kan fx blive ret glat i svingene. Vi står selv for vedligeholdelsen, men det 
kan være svært at finde tiden til det, når man ikke har det rigtig udstyr. Man kan ikke feje det 
op med en kost fx, det skal suges op. Det er ikke noget man bare lige gør på en eftermiddag. 
Kombinationen af de to baner er derfor en ulempe. De har nu sat et lille hegn om, men det 
kommer stadigvæk ud. Det er sådan nogle ting man ikke skal blande sammen en anden gang, i 
hvert fald ikke så tæt på hinanden.   
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BILAG 4 On-site interviews 
Bilag 4 er en oversigt over 7 on-site interviews gennemført med brugere før eller efter 
observationerne af PLUG N PLAY.  

 

Parkourudøver 

Alder: 24 

Køn: Mand 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand og/eller cykel rejsetid i minutter: Husum ca. 20 min 
derfra i bil/metro (Google Maps siger 16.4 km fra Husum C til Vestamager st. = 52 min på 
cykel) 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner? Nej 

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen? (fx venner, søskende, etc..): Som 
regel sammen med bror 

Hvor ofte kommer du her? (antal gange om ugen/måneden): 1-2 gange om ugen 

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? (minutter): 120 - 240 min ca. 

Møder du andre du kender herude? Hvem?: Som regel ikke, men laver gerne 
jamsessions/fællestræning med forskellige han ikke kender 

Hvordan kender du til stedet? (fra venner, internettet, facebook m.m.): Trænede 
tidligere hos Team Jiyo 

Hvilke ting kan du lide/ikke lide ved stedet?: Parkourbanen indbyder til kreativitet, kan 
godt lide at de bygger ud på banen(railstativ og tilføjede rails). 

Hvad bruger du stedet til?: Parkour 

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet?: Betonelementerne. Særligt det 
setup af elementer umiddelbart hen imod speedskatebanen(Det med de skrånende 
betonelementer).  
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Parkour/rulleskøjtebruger  

Alder: 27 år 

Køn: Mand 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand/eller cykel rejsetid i minutter: ca. 3 km. Tager 
cyklen. 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner?: Nej, jeg kommer selv eller 
sammen med venner 

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen?: Kommer mest selv, men møder ofte 
nogen jeg kender 

Hvor ofte kommer du her?: det er forskelligt, men typisk 3-4 gange om ugen.  

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? ca. 1 time, afhængig af om jeg møder nogen og 
snakker med dem under og efter træning  

Møder du andre du kender herude? Hvem? Møder folk som også interesserer sig for 
parkour, og derigennem har lært dem at kende.  

Hvordan kender du stedet?: Mund til mund fra venner og bekendte i pakour kredsen.  

Hvilke ting kan du lide/ikke lige ved stedet?: Jeg kan godt lide parkour banen og 
rulleskøjtebanen, men synes godt der kunne være meget mere parkour, da det virkelig bliver 
brugt meget og nogen gange er ret fyldt. 

Hvad bruger du stedet til?: Parkour og rulleskøjtebanen 

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet?: Det her stativ og ”husene”. Og 
rulleskøjtebanen.  
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Rulleskøjtebruger 

Alder: 31 år 

Køn: Mand 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand/eller cykel rejsetid i minutter: ca. 4 km. Tager 
cyklen. 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner?: Nej, jeg kommer sammen med 
min veninde her, som er træner i rulleskøjteløb. Jeg er først lige startet. 

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen?: Kommer altid sammen med min 
veninde. 

Hvor ofte kommer du her?: kommer 2 gange i ugen ind til videre, men vil gerne 4 gange når 
jeg engang kan selv.  

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? ca. 1 time.  

Møder du andre du kender herude? Hvem? Nej, kender kun min veninde der kommer 
sammen med mig.  

Hvordan kender du stedet?: Min veninde går til rulleskøjteløb og kender det derfor igennem 
hendes forening.   

Hvilke ting kan du lide/ikke lide ved stedet?: Jeg kan godt lide rulleskøjtebanen, da det kun 
er den jeg bruger. Synes der mangler toiletter 

Hvad bruger du stedet til?: At lære at stå på rulleskøjter 

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet?: Kun rulleskøjtebanen.   
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Freestyle cyklist 

Alder: 31 

Køn: Mand 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand og/eller cykel rejsetid i minutter: 13 km væk, Tager 
som regel bil eller cykel. Rejsetiden er ca. 45 med cykel 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner? Nej 

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen? (fx venner, søskende, etc..): Som 
regel sammen med andre, men også alene 

Hvor ofte kommer du her? (antal gange om ugen/måneden): 1 gang om ugen 

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? (minutter): 60 min 

Møder du andre du kender herude? Hvem?: Venner og folk fra foreningen 

Hvordan kender du til stedet? (fra venner, internettet, facebook m.m.): Kender dem der 
har bygget det   

Hvilke ting kan du lide/ikke lide ved stedet?: Kan meget godt lide det hele, men... 

• Lokaliteten kunne være bedre = tættere på byen. 
• Vinden gør at man bliver båret i hoppene - på den dårlige måde!  
• Det kunne være godt med en multibane  

Hvad bruger du stedet til?: Cykling, alt slags cykling. tekniktræning, leg. 

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet?: Hele cykelbanen, både dirtbike-
delen og pumptrack-delen(det flisebelagte)  
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Amerikansk fodbold spiller (fra Ørestaden Spartans) 

Alder: 19 år 

Køn: Mand 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand/eller cykel rejsetid i minutter: Tager altid bilen 
hertil, det tager ca. 5 min. Der er dårlige transportmuligheder derfra, hvor jeg bor. 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner? Ja, er medlem af ’Ørestadens 
Spartans’, som foreningen for amerikansk fodbold hedder.  

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen? Kommer her primært pga. træning og 
derfor altid sammen med holdkammeraterne. 

Hvor ofte kommer du her? Træner selv og underviser også, så ca. 4 gange om ugen.  

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? 4 timer. 

Møder du andre du kender herude? Hvem? Ja, holdkammeraterne. Ellers ikke. 

Hvordan kender du stedet? Fra foreningen.  

Hvilke ting kan du lide/ikke lige ved stedet? Det er positivt, at der er så mange forskellige 
udendørs sportsfaciliteter. Dog bruger foreningen ikke længere banen på Plug N Play pga. at 
banen er dårlig, ujævn og for lille. Vi træner i Hekla Park, som vi kører hen til hver gang vi 
træner, dvs. vi bruger faktisk ikke Plug N Play.  

Hvad bruger du stedet til? At hente det opbevarede udstyr.  

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet? Vores container samt området lige 
foran. 
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Havebruger (fra Urbane Haver foreningen) 

Alder: i 30’erne (+ sine to børn på 1½ år og 5 år)   

Køn: Mand (+ dreng og pige) 

Hvor langt bor du herfra? Cirka afstand/eller cykel rejsetid i minutter: I gå-afstand, da vi 
bor i området. Ca. 5 min. herfra. 

Er du medlem af en forening som kommer her og træner? Ja, er medlem af foreningen for 
de Urbane Haver – mener foreningen hedder ’Urbane Haver’. 

Kommer du typisk alene eller sammen med nogen? Kommer typisk sammen med børnene 
eller hele familien (4 pers.) 

Hvor ofte kommer du her? Det afhænger af vejret. I vækstperioden (april-september) er vi 
her min. 1 gang om ugen. Periodevis er vi her oftere, op til 4 gange om ugen. 

Hvor lang tid er du her typisk per besøg? Det afhænger igen lidt af vejret. Det varierer 
mellem ½ - 2 timer. 

Møder du andre du kender herude? Hvem? Så er det primært dem fra foreningen. 

Hvordan kender du stedet? Min kone er byplanlægger og skrev speciale om noget af 
området herude. Hun fik derfor kendskab til faciliteterne i området og det var derigennem vi 
hørte om de urbane haver. Det var svært at komme ind i og få adgang til en have og der var 
lange ventelister. Vi fik motiveret os ind og har derfor fået en have. 

Hvilke ting kan du lide/ikke lige ved stedet? Mine piger er 5 år, og begyndt at cykle. Derfor 
er det rart med nogle beskyttede cykelmuligheder, som der er på Plug N Play området.  

Hvad bruger du stedet til? Vi har valgt at bo i lejlighed, men kommer begge fra villa med 
have. Derfor er stedet vores have, hvor vi som familie kan komme og være sammen, og være 
ude i naturen. 

Hvilke ting/dele/elementer bruger du mest på stedet? Vi bruger primært haven, men min 
datter er også begyndt at synes, at cykelmulighederne er sjove.  
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3 Pædagoger  

Alder: Tre pædagoger (børn: vuggestue- og børnehavebørn, alder 0-6 år) 

Køn: To mænd og 1 kvinde (børn: drenge/piger) 

Hvor langt ”bor” i herfra? Cirka afstand/eller cykel rejsetid i minutter: Institutionen 
ligger i gå-afstand ca. 5 min. Fra Plug N Play. 

Kommer i typisk alene eller sammen med nogen? Pædagogerne kommer ikke privat på 
stedet, men er der i forbindelse med deres arbejde i institutionen. De kommer derfor altid 
sammen med børn og andre pædagoger. 

Hvor ofte kommer i her? De er her ca. 1 gang om ugen med stuen, men ser man på hele 
institutionen, benytter de dagligt Plug N Play. Institutionen har 108 børnehavebørn og 60 
vuggestuebørn.   

Hvor lang tid er i her typisk per besøg? Ca. 1 time 

Møder i andre i kender herude? Hvem? De møder ikke nogen de kender privat herude, men 
de møder ofte børn og pædagoger fra den anden institution, som ligger omme bagved.  

Hvordan kender i til stedet? Plug N Play var noget af det eneste der lå i området, da 
institutionen åbnede for 3 år siden. De kender stedet ved at have set det, fordi det lå i 
nærheden. Har ikke hørt om det andre steder. 

Hvilke ting kan i lide/ikke lide ved stedet? Det er en fordel, at alle faciliteterne ligger 
samlet. Når de kommer andre brugere, så rykker institutionen sig til de områder, hvor der er 
plads. Derfor er det også smart, at det ligger samlet. De synes stedet mangler nogle 
børnevenlige ting, som fx en rutsjebane. De kan godt mærke, at det ikke er en legeplads, men 
en sportsplads. De synes stedet henvender sig til skolebørn og opefter, og er enige om, at der 
mangler noget til de små. Hvis man sørgede for også at bygge noget til de mindste, kunne det 
medføre, at familier med både store og små børn ville bruge stedet mere – eller fremadrettet 
vil bruge stedet mere.  Manglende toiletfaciliteter og steder at sidde i læ er ofte et problem. 

Hvad bruger i stedet til? Legepladsen i institutionen er meget lille og derfor er det rart at 
kunne tage børnene med til Plug N Play. 

Hvilke ting/dele/elementer bruger i mest på stedet? De er glade for ’sandbanen’ 
(beachvolley). De bruger den som regel lidt alternativt, tager fx skovl/spand med eller 
springer fra kanten ned i sandet. Derudover er de også ofte på ’bakkerne’, cykelcrossbanen 
eller parkourområdet. 
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