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Forord 

De grønne arealer har en betydelig indflydelse på byernes funktion på en række 
forskellige områder. Deres rekreative funktion har traditionelt fået størst 
opmærksomhed, men de har andre funktioner som også er vigtige både med hensyn til 
klimaregulering og biodiversitet i byerne. De mange forskellige funktioner bidrager til at 
det bliver behageligere at opholde sig i byen. Samtidig har tilstedeværelsen af grønne 
arealer i byerne stor betydning for, hvordan vi oplever byerne, og de kan være afgørende 
for hvor attraktive vi synes, at de er. 
 
Det er som nævnt den rekreative funktion som oftest forbindes med de grønne arealer, 
men der sker i disse år en stigende erkendelse af, at byens grønne areal bedst kan 
karakterises som multifunktionelle. Det vil sige, at de udover at have betydning vores 
rekreative oplevelse, har de også en række andre funktioner. F.eks. påvirker de byens 
klima og miljø ved at sænke temperaturen igennem planternes fordampning inde i byen, 
hvilket kan være en vigtig funktion i varme perioder. Træernes blade opfanger støv og 
vegetationen medvirker samtidig til at dæmpe trafikstøjen, hvilket har betydning i meget 
trafikerede områder. En omfattende litteratur undersøgelse (Konijendijk et al 2013) 
undersøger forskning på området og det fremgår, at flere undersøgelser påviser, at byens 
grønne arealer har en lang række positive effekter på miljø, biodiversiteten, helbred samt 
på det sociale område.  

 
Figur 1. Passeig de Sant Joan af Lola Domènech, Barcelona. De grønne arealer kan 
kombinere flere funktioner og kan f.eks. omfatte klimatilpasnings og rekreative 
funktioner, ligesom dette grønne område i Barcelona, som både skaber skygge og tillader 
infiltration af regnvand.  Foto: Anna Aslaug Lund 
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På grund af deres funktion som behagelige og oplevelsesrige uderum har de en social 
betydning ikke mindst i udsatte og socialt belastede områder. En bevist udvikling af de 
grønne områder kan medvirke til skabe mere attraktive omgivelser, dette er f.eks. sket i 
belastet kvarter i Augustenborg i Malmø hvor bl.a. en miljøorienteret renovering af de 
grønne arealer medvirkede til at ændre en fraflytning til tilflytning hvilket bl.a. skyldes 
det nye og mere attraktive grønne miljø (Naturstyrelsen 2013). Derved får de grønne 
arealer også en økonomisk betydning da de kan kompensere for mere omkostningstunge 
miljøløsninger, og på det sociale område medvirker de til at skabe et mere trygt uderum, 
som beboerne får lyst til at opholde og bevæge sig i.    
 
I de senere år er der sket en øget fokusering på de grønne arealer og udnyttelsen af deres 
muligheder i forbindelse med kommunernes klimatilpasning, ikke mindst i nogle af 
landets større byer. Grønne arealer kan i modsætning til befæstede arealer tilbageholde 
og forsinke regnvand i forbindelse med skybrud og kraftig nedbør. De grønne arealer får 
med andre ord en stigende betydning i forbindelse med kommunernes 
klimatilpasningstiltag. 
 
 

 
Figur 2.  De grønne arealer i byen kan have stor betydning for udvikling af den 
biologiske mangfoldighed inde i byerne. Man kan igennem en ændret driftsform relativt 
enkelt forbedre forholdene for dyr og planter. Foto: Rikke Munk Holm. 
 
Et forholdsvis nyt område, som ikke tidligere har været forbundet med byens grønne 
arealer i nævneværdigt omfang, er en stigende erkendelse af deres betydning for 
biodiversiteten. Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er et emne, der typisk har 
været knyttet til udviklingen i det åbne land. En række undersøgelser viser, at et stort 
antal arter i Danmark forsat er under et stort pres og stadig er i tilbagegang på trods af 
forskellige tiltag, der har til formål at vende udviklingen. I den forbindelse er det 
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interessant, at byens grønne arealer har et stort potentiale i forhold til at forbedre og 
udvikle biodiversiteten. Dette potentiale er ofte ikke udnyttet i særlig grad, men igennem 
en målrettet pleje og udvikling kan de grønne arealers betydning forøges. Det er 
interessant af flere grunde. Dels kan en forøget biodiversitet i byerne modvirke den 
generelle udvikling, dels giver forbedret biodiversitet ofte forøgede rekreative oplevelser i 
takt med at plante- og dyrelivet udvikles. Et eksempel er bybi-projektet, hvor der opstilles 
en række bistader i byen. Et projekt, som har en social og læringsmæssig effekt, men 
samtidig er afhængig af de grønne arealer i byrummet.  
 
For at optimere de grønne arealers miljømæssige og rekreative effekt, er det også vigtigt, 
at de såvidt muligt knyttes sammen i et grønt netværk. Grønne forbindelser mellem de 
større områder gør spredningen af de forskellige arter lettere, og samtidig kan netværket 
og sammenhængen mellem de enkelte arealer øge den rekreative oplevelse. 
 
I forbindelse med projektet ”Udviklingen i Byernes grønne areal” foretages en 
undersøgelse af udviklingen af de grønne arealer i seks forskellige byer i Danmark 
(Aarhus, Odense Aalborg, Herning, Svendborg, Holbæk). Denne rapport har fokus på de 
grønne arealers udvikling i de ovennævnte byer. Det vil sige, hvor stabile er de grønne 
arealer ? Kommer der flere eller bliver de færre ? Hvor i byen sker forandringerne ? Det 
må i denne forbindelse nævnes, at undersøgelsen alene undersøger de grønne arealer, 
som er offentligt tilgængelige. Det vil sige, at det er parker, vejrabbater, mindre grønne 
arealer, idrætsanlæg og lignende arealer, som indgår i undersøgelsen. Fælles for dem er, 
at de enten er kommunalt eller statsligt ejede. Derudover indgår de grønne arealer, der er 
knyttet til almennyttige boliger, fordi der typisk vil være offentlig adgang til denne type 
arealer. 

 
Figur 3. Udviklingen i de grønne arealer i Hjortespringskilen i perioden 1954-1998. 
Figuren illustrerer at der har været en stor reduktion af de grønne arealer i kilen i den 
undersøgte periode. Udviklingen er i dag stabil grundet lovændringer. Kilde Caspersen, 
O.H , Konijnendijk, C.C. & Olafsson, A.S.  (2006) 
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Det betyder, at analysen, i sig selv, ikke kan anvendes til vurdering af grønne forbindelser, 
artsantal, diversitet eller framenteringsgrad, da der også findes privatejede grønne arealer 
i byerne, som ikke indgår i undersøgelsen. Byerne er udvalgt af Naturstyrelsen i efteråret 
2013. I udvælgesen er det tilstræbt, at de valgte byer repræsenterer forskellige dele af 
landet. Det har også været et væsentligt kriterium for valget, at byerne repræsenterer 
bysamfund, der er typiske for Danmark, og at de repræsenterer forskellige bytyper og -
størrelser. 
 
Undersøgelsen er foretaget via et geografisk informationssystem på baggrund af digitalt 
kortmateriale fra henholdsvis Kort- og Matrikelstyrelsen og senere Geodatastyrelsen. Det 
anvendte kortmateriale tillader en analyse i høj opløsning, idet vi bruger kortproduktet 
Kort10 i skalaen 1:10.000, hvilket gør det muligt at få selv meget små arealer med i 
analysen. 
 
Vi har undersøgt perioden fra 2002 til 2011, men da der er tale om en rullende 
kortlægning, hvor ca. en fjerdedel af landet opdateres årligt, kan den reelle periode være 
kortere for nogle af byerne.  
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 Sammenfatning og konklusion 

Sammenfatning 
I rapporten foretager vi en analyse af udviklingen af de grønne arealer i en række danske 
byer af forskellig størrelse og forskellig geografisk lokalisering for perioden 2002 til 2011. 
De undersøgte arealer er offentligt ejede. Dertil kommer arealer i tilknytning til 
almennyttige boliger. Det skyldes, at de grønne arealer omkring disse ofte fungerer som 
offentligt tilgængelige grønne arealer. De grønne arealer, der indgår i undersøgelsen, er 
udvalgte arealtyper bestående af parker, vejrabatter, sportsanlæg, kolonihaver, restarealer 
m.m. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at en del af de kommunale grønne 
arealer henligger som en arealreserve for fremtidig byudvikling. De er med andre ord ikke 
permanente grønne arealer i traditionel forstand.  På trods af det indgår de i analysen 
som en del af de grønne arealer. 
  
Byerne er udvalgt af Naturstyrelsen, mens Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning 
på Københavns Universitet har gennemført analyserne. Odense, Aalborg og Aarhus udgør 
de tre større byer, hvor der ses en del byudvikling, mens Herning, Holbæk og Svendborg 
er valgt som repræsentanter for mellemstore byer.  
 
For at kunne estimere den resulterende usikkerhed er der i forbindelse med analysen 
gennemført en visuel kvalitetskontrol af resultatet. Denne kontrol er gennemført ved 
hjælp af digitale flyfotos. Det muliggør en vurdering af både tematiske og kartografiske 
fejl og usikkerheder. Det er klart, at jo mindre forskel der er på de grønne arealer i 2002 
og 2011, jo større indflydelse har eventuelle fejl og usikkerheder på det endelige resultat. 
Og for alle de undersøgte byer, på nær en, gælder, at den konstaterede udvikling i arealet 
med grønne arealer er forholdsvis lille. 
 
For de seks udvalgte byer ses, at de arealer, der i denne undersøgelse defineres som 
grønne arealer med offentlig adgang, udgør mellem 23 og 31% af byzonen. Det kan 
umiddelbart forekomme som et forholdsvist højt tal, men definitionen på det grønne 
areal er i denne forbindelse bred, og i nogen grad styret af, hvad der er muligt at udtrække 
af Kort10 kombineret med ejer- og brugsdata fra Det fælles kommunale 
Ejendomsstamregister ESR. Dette register indeholder oplysninger om ejerforhold, 
matrikulæreforhold samt vurderinger og ejendomsskatter.  
 
For alle byerne er der tale om et fald i det grønne areal, men faldet varierer dog betydeligt. 
De større byer Aalborg og Odense har et fald på henholdsvis 0,79 og 0,44 % mens faldet i 
Aarhus er noget større, og næsten er oppe på 1,6%. 
 
For de mindre byer Herning, Svendborg og Holbæk ses en større spredning. Reduktionen 
af det grønne areal i Svendborg er helt nede på 0,11%, hvilket må sige at være under den 
usikkerhed, som er forbundet med analysen. I Herning er reduktionen noget større, idet 
den her er oppe på 1,21%, mens der i Holbæk er tale om en betydeligt reduktion på   
3,65%. 
 
Alle byer er karakteriseret ved vækst. Dette gælder også for de tre mellemstore byer, men 
samtidig adskiller de sig fra hinanden, ved at Holbæk udnytter den relative korte afstand 
til de mange arbejdspladser omkring Storkøbenhavn. Derfor har byen haft en betydelig 
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udvikling af boliger, målrettet de mange pendlere, og også det største fald i det grønne 
areal. Ved Svendborg er der for nylig kommet en motorvej til Odense, som åbner for en 
lignende udvikling. Nogle nye boligprojekter i Svendborg, som f.eks. byudviklingsområdet 
Tankefuld, tager afsæt i de forbedrede pendlingsmuligheder. Udviklingen af de grønne 
arealer i Svendborg afspejler dog endnu ikke den udvikling, som ses i Holbæk, da der kun 
er en meget lille reduktion af det grønne areal.  
 
I Aalborg, Aarhus, Herning og Holbæk er det muligt at anvende parkeringsarealet fra 
2011. For Svendborg og Odense har vi været nødsaget til at anvende parkeringsarealet for 
2002 for begge år. For at undersøge hvilken fejl dette medfører, i den endelige beregning 
af det grønne areal, har vi undersøgt afvigelsen mellem parkeringsarealerne for 2002 og 
2011 for de øvrige byer. Her ses en afvigelse på mellem 0,02 og 0,52 % i forhold til 
parkeringsarealet fra 2002. I alle tilfælde formindskes det grønne areal yderligere, ved 
anvendelsen af det forbedrede parkeringsareal fra 2011 med op til 0,3 %. Det er med 
andre ord tydeligt, at parkeringsarealets topografiske kvalitet op igennem 
undersøgelsesperioden spiller en forholdsvis stor rolle for det endelige resultat. 
 
Den visuelle kontrol for Holbæk indikerer, at der er sket et forholdsvis omfattende 
nybyggeri i byens østlige del, og på trods af forskelle i datadefinitioner må den store 
reduktion i Holbæk anses som troværdig. Holbæk Kommune har tilsyneladende udnyttet 
muligheden for at tiltrække pendlere til de mange arbejdspladser omkring Storkøbenhavn 
 
I forbindelse med analysen kan der opsummeres en række forhold: 
 

• Der er et fald i offentligt tilgængelige grønne arealer i de seks undersøgte byer. 
• Undersøgelsen er foretaget over få år, hvilket medvirker til at det gennemsnitlige 

fald på 1,2 % er tankevækkende   
• Der er for visse byer tale om et større fald i de grønne arealer, der er tilknyttet de 

almennyttige boligselskaber (se tabel 1). 
 
Byer Århus Odense Aalborg Herning Svendborg Holbæk 
Grønt 
almentnyttigt 

-63 -12 -14 -10 +4 -10 

Grønt Stat og 
Kommune 

-68 -28 -44 -30 -5 -30 

    Tabel 1 Udviklingen af almennyttige samt offentligt ejede grønne arealer 2002-  
   2011 i hektar. Det er i forbindelse med tabellen vigtigt at være opmærksom på, at 
   de undersøgte byer er meget forskellige i størrelse. 
 

 

• De største reduktioner af det grønne areal ses i udkanten af byerne. 
• De centrale byområder er visse steder karakteriseret ved en stor dynamik, idet 

ældre industriområder og privatejede grønne arealer der ændres og bebygges. 
• Byudvikling i forbindelse med jobmarkeder inden for pendlingsafstand kan 

betyde en negativ udvikling for det grønne areal. 
 
 
Konklusion 
Det kan i forbindelse med den gennemførte kvantitative analyse konstateres, at der for de 
undersøgte byområder er tale om et fald på mellem 0,11 og 3,13 % i bedste og dårligste 
tilfælde. I gennemsnit er der tale om et fald på ca. 1,2 %. Men som nævnt, i forbindelse 
med afsnittet om fejl og usikkerheder (s. 17 afsnit 2.4), er denne analyse forbundet med 
en vis usikkerhed på grund af den udvikling, der har været i FOT-definitionen i 
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undersøgelsesperioden. Der er tale om en udvikling, som har bevirket, at den FOT-
definition, der nu anvendes, er version fem, og Kort10 har aldrig været tænkt anvendt i 
forbindelse med en tidsserieanalyse. 
 
I 2002 var den digitale kortteknologi endnu forholdsvis ung, og den er efterfølgende 
blevet tilpasset til de stigende behov, der er opstået i forbindelse med, at GIS- og CAD-
systemerne er blevet yderligere udviklet. Forandringerne i de registrerede data ses 
tydeligt og kan ikke undgå at have en stor betydning for det endelige resultat. Den i 
rapporten angivne udvikling bør derfor verificeres yderligere for at vurdere den endelige 
usikkerhed. Det må også nævnes, at da forandringerne i det grønne areal er forholdsvis 
små, kan datakvaliteten spille en tilsvarende stor rolle for det endelige resultat. Men 
analysen af de seks byer viser trods dette alle den samme tendens i form at et mindre fald 
i de grønne områder. Og der må den forbindelse gøres opmærksom på, at dette er sket 
over få år.  
 
Betragter man udviklingen fordelt mellem kommunalt og statsligt ejede arealer i forhold 
de arealer knyttet til de almennyttige boliger ses både ligheder og forskelle mellem 
byerne. Århus er den by, der har den største arealmæssige reduktion på 131 ha, ligeligt 
fordelt mellem offentligt ejede og almennyttigt ejede arealer. De øvrige byer har et 
forholdsvist mindre fald i det grønne almennyttige areal. Svendborg falder udenfor dette 
mønster, idet der her ses en stigning i det grønne almennyttige areal, som er næsten lige 
så stor som faldet i de offentligt ejede grønne arealer. 
 
Arealet af de offentligt ejede grønne arealer falder svagt igennem perioden for de 
undersøgte byer. Samtidig ses i undersøgelsesperioden en udvikling af kort 10, som ligger 
til grund for analysen. Denne udvikling går i retning af en stadig større tematisk og 
kartografisk præcision og vil i forhold til de tidlige kort bevirke, at det grønne areal bliver 
en smule mindre op igennem undersøgelsesperioden, hvilket medvirker til at skabe en 
usikkerhed om størrelsen af de reelle forandringer.     
 
På trods af de ovennævnte usikkerhedsmomenter kan der dog uddrages en række 
karakteristiske forhold. F.eks. viser en visuel analyse, at flere af de centrale bydele er 
præget af en ret høj dynamik. Den mest dynamiske udvikling sker i forbindelse med ældre 
industriområder og mindre privatejede grønne arealer. Der er eksempler på, at de grønne 
arealer omlægges og erstattes med boliger, men denne udvikling sker på private arealer 
og har derfor ikke betydning for opgørelsen af de grønne arealer, som foretages i denne 
undersøgelse. Den visuelle analyse viser også en vis fortætning, ikke mindst i de større 
byer hvor f.eks. parkeringspladser nedlægges og erstattes med nybygninger. En række 
almennyttige boliger har udnyttet nogle af de omkringliggende arealer til nye boliger. Det 
er dog muligt, at nogle af disse arealer i praksis har udgjort en arealreserve for fremtidig 
boligudvikling. De største forandringer ses i udkanten af byerne. De fremkommer typisk, 
ved at kommunen sælger ud af tidligere opkøbte og ikke udnyttede arealer.  
 
Analysen er forbundet med en usikkerhed grundet ændringerne i kortmaterielet igennem 
undersøgelsesperioden, på trods af dette er der tale om en entydig tendens der viser, at 
der sker et fald især i de kommunalt og offentligt ejede grønne arealer. Der er ikke i denne 
undersøgelse foretaget en opdeling mellem kommunalt og statsejede arealer. Men på 
baggrund af analysen kan det konstateres, at de grønne arealer i byerne er udsat for et 
pres. Dette pres er størst i Århus og Aalborg samt Holbæk, mens Odense og Herning har 
et mindre fald. Svendborg er den by, som har den mindste samlede forandring. 
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1. Baggrund 

Erkendelsen af, at byens grønne arealer er vigtige for beboernes helbred og velbefindende 
i de tætte byområder er ikke ny, om end den i de senere år betones stadigt tydeligere. 
Lægeforeningens boliger i Brumleby fra 1853 blev bygget for at skabe sunde boliger til 
arbejderklassen. Lejlighederne var ikke store, men hvad der i denne forbindelse er 
specielt interessant er, at der i modsætning til Nørre- og Vesterbro var lys og med tiden 
også grønne arealer mellem husene. Også det almennyttige boligbyggeri Den engelske 
haveby i Brønshøj fra 1920-erne indfører grønne arealer i forbindelse med byggeriet.  
 
Det grønnes betydning for byens beboere kommer også tydeligt frem i forbindelse med 
forslaget til Fingerplanen for Storkøbenhavn i 1947. Her blev byfingrene adskilt af grønne 
kiler, som skulle bevirke, at der var tilstrækkeligt med grønne arealer for bybefolkningen 
og samtidig sikre, at de var tilgængelige på forholdsvis kort afstand fra boligen. En 
undersøgelse af Storkøbenhavn i 2006 (Caspersen og Holmes 2006) viser, at denne 
strategi har været meget værdifuld, idet Storkøbenhavn fremstår som en af de grønneste 
af en række undersøgte europæiske byer. Også andre senere undersøgelser påviser 
udviklingen og værdien af byens grønne arealer i en dansk kontekst (Brøgger et al 2011).  
 
De nævnte eksempler er fra København og Storkøbenhavn. De viser, at på trods af en i 
perioder, forholdsvis stor tilbagegang i de grønne arealer i Storkøbenhavn, som især er 
kommet til udtryk i form af en reduktion af de grønne arealer i kilerne, er denne 
tilbagegang gennem de seneste år blevet bremset. Der ses nu kun mindre ændringer i det 
grønne areal (Caspersen og Olafsson 2006, Caspersen et al 2011). De grønne planer og 
strategier og efterfølgende lovgivning har med andre ord haft en stor betydning. 
 
Fingerplanen omkring Storkøbenhavn er langt den ældste af grønne kileplaner her i 
landet, men der findes lignende nyere projekter og planer fra andre byer, og en del af de 
mellemstore provinsbyer, f.eks. Hillerød og Næstved, opererer også med strategier og 
planer for udviklingen af den grønne struktur i form af grønne arealer, grønne ringe og 
kiler (Næstved Kommune 2009. Hillerød Kommune 2013).  
 
De førnævnte analyser har alle været orienteret mod Storkøbenhavn og beskriver ikke 
udviklingen for de øvrige byer i landet. De er heller ikke i stand til at beskrive udviklingen 
med den rumlige opløsning, som ønskes i dette projekt. Der har i en årrække været 
uklarhed om udviklingen af de grønne arealer i de danske byer. I en rapport fra Nordisk 
Ministerråd fremgår det, at der i en norsk by har været et fald i de grønne arealer på 50 % 
siden årtusindskiftet. Det er uklart, om dette fald er typisk for resten af Skandinavien.  
 
At skabe et nationalt overblik i Danmark, baseret på samme metode som i den norske 
undersøgelse, vil være en relativt krævende opgave. Det skyldes, at den norske 
undersøgelse er baseret på en undersøgelse af ældre og nye flyfotos. Metoden består af 
udpegning og efterfølgende digitalisering af de grønne arealer. Afslutningsvis foretages en 
arealopgørelse via et geografisk informationssystem. Metoden er forholdsvis præcis, især 
hvis den foretages med det rette fotogrametriske udstyr, men som nævnt er den ret 
tidskrævende. 
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Til undersøgelsen af de udvalgte danske byer i forbindelse med dette projekt har vi derfor 
udviklet en anden metode. I forbindelse med opgaven blev der stillet krav om, at 
udviklingen af de grønne arealer skulle kunne følges i en forholdsvis stor opløsning. Det 
vil sige, at arealer fra ca. 10 kvadratmeter skulle kunne registreres. Samtidig blev det 
besluttet, at det alene var grønne arealer med statsligt eller kommunalt ejerskab, der 
skulle indgå i undersøgelsen. Det skyldes, at undersøgelsen fokuserer på udviklingen af de 
grønne arealer, som er tilgængelige for offentligheden. Undersøgelsen blev dog udvidet til 
også at omfatte de grønne arealer i almennyttige boligområder, da disse arealer generelt 
er offentligt tilgængelige.  
     
 

1.1 De undersøgte byer 
 
I det efterfølgende gives en kort beskrivelse af de enkelte byer, citeret fra Wikipedia 16-12-
2013 
 

 
Figur 4. Placeringen af de 6 undersøgte byer. Kilde. ESRI 
 
 
Aarhus eller Århus er Danmarks næststørste by og samtidig Jyllands største med sine 
256.018 indbyggere (2013). I kommunen bor der 319.094 pers. 
 
Odense er Danmarks tredjestørste og Fyns største by med 170.327 indbyggere (2013). 
Byen ligger ved Odense Å, ca. 3 kilometer syd for Odense Fjord. Odense er stiftsby. 
 
Aalborg eller Ålborg er en by i Region Nordjylland som med 106.916 indbyggere (2013) 
i byområdet (128.644  indbyggere (2013) inkl. Nørresundby). Den er Danmarks 
fjerdestørste by. Aalborg er Byregion Aalborgs hovedby og betegnes som værende 
Nordjyllands hovedstad. 
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Herning ligger i Midtjylland og er hovedby i Herning Kommune. Byen er den 
fjerdestørste i Region Midtjylland og har 47.271 indbyggere (2013). 

 

Svendborg er en havne- og søfartsby på det sydlige Fyn med 26.783 indbyggere (2013). 
Svendborg er en gammel by og har selv i moderne tid bevaret sin ældre bykerne med 
smalle gader, torve og gårdmiljøer. Den er Fyns næststørste by efter Odense. 
 
Holbæk er en fjordby beliggende på Nordvestsjælland, ca. 60 kilometer fra København. 
Med sine 27.096 indbyggere (2013) er den Nordvestsjællands største by. Byen er hovedby 
i Holbæk Kommune og tilhører Region Sjælland. 
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2. Metode 

Det har i forbindelse med analysen af udviklingen af byernes  grønne areal været ønsket, 
at undersøgelsen omfattede et antal danske byer af forskellig type og geografisk placering. 
Valget af byer blev foretaget af Naturstyrelsen og følgende byer blev udvalgt for en 
nærmere analyse: Aarhus, Odense, Aalborg, Herning, Svendborg, Holbæk. Der er tale om 
store og mellemstore byer placeret med en god geografisk spredning. 
 
Analysen er gennemført som en GIS-analyse, der tager udgangspunkt i det digitale 
kortværk Kort10 fra Geodatastyrelsen, idet vi bruger to datasæt fra ovennævnte periode. 
Perioden er bestemt af datakvaliteten, da 2002 repræsenterer det første digitale datasæt, 
som har tilstrækkelig rumlig og tematisk kvalitet, og 2011 repræsenterer det pt. sidste 
landsdækkende datasæt. 
 
Kort10 er udført i skalaen 1: 10.000, og den høje opløsning bevirker, at der kan 
gennemføres analyser, der medtager selv mindre arealer på få kvadratmeter. Det er med 
andre ord ikke den rumlige opløsning, som har betydningen for analysens kvalitet. 
Derimod er det snarere den tematiske udvikling af datasættet i undersøgelsesperioden, 
der er afgørende for kvaliteten af det endelige resultat. Forandringerne i 
objektdefinitionerne i forbindelse med udviklingen af FOT-definitionen (den tematiske 
definition af Kort10) gennem perioden udgør i denne forbindelse et problem da de 
bevirker, at der for visse objekttyper er en forholdsvis stor variation i definitionen af 
objekttypen. Den løbende udvikling af FOT bevirker, at datasættet med andre ord ikke er 
produceret med henblik på en analyse af den type, som gennemføres i dette projekt. Det 
har indvirkning på det endelige resultat. 
 
Kort10 er et landsdækkende topografisk grundkort i vektorformat i målforholdet 
1:10.000, som er målrettet brugere i den private sektor og regionerne. Kort10 er 
objektorienteret og baseret på FOT-kortlægningen. FOT står for ”FællesOffentligT 
geografisk administrationsgrundlag”, og denne betegnelse dækker over geografiske data, 
som staten og kommunerne producerer og vedligeholder sammen. FOT er udviklet over 
en årrække, og derfor indgår Geodatastyrelsens øvrige topografiske grunddata for de dele 
af landet, som endnu ikke er kortlagt efter FOT-standarden.  
 
Objekttyperne er inddelt i syv klasser: bygninger, bebyggelse, trafik, teknik, natur, hydro 
og visse administrative inddelinger. (Kort10 
http://www.gst.dk/Produkter+og+ydelser/Produktkatalog/Topografiske+data/Vektordat
a/Kort10/Kort10.htm). Data forædles i en række processer og der suppleres bl.a. med 
kartografiske præsentationsinformationer. Desuden tilføjes vej- og stednavne, 
administrative grænser, højdekurver og visse andre informationer.  
 

2.1 Dataudvikling og forandringer 
”Den nye revision – FOT ver. 5.0 specifikationen – er et resultat af de praktiske erfaringer 
med produktion, kvalitetssikring og anvendelse af FOT-data, som er opnået gennem 
årene. Nogle objekttyper er blevet slettet fra specifikationen, mens andre er blevet optaget 
” (FOT ver. 5.0).  
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Ovenstående citat fra specifikation indikerer et af de problemer, der er forbundet med at 
foretage en tidsserieanalyse baseret på Kort10. Kortproduktets første landsdækkende 
version stammer fra 2002, og fra da af og frem til den nyeste version fra 2011 er der 
løbende blevet arbejdet på at udvikle og præcisere definitionen. Det vil sige, at produktet 
og kvaliteten af dataene ændrer sig op gennem undersøgelsesperioden. Disse 
forandringer kommer til udtryk både på det kartografiske og det tematiske område. I 
perioden 2002 til 2011 dukker der nye temaer op i visse områder. F.eks. medtages 
rekreative arealer som særskilt klasse fra 2011, dog kun i visse områder. Andre temaer 
som parkeringsarealer og stier skifter i tematisk og kartografisk præcison. 
 

2.2 Opdatering og fornyelse 
Der er tale om et kortprodukt, hvor der sker en rullende fornyelse af kortet. Det 
indebærer, at kun ca. en fjerdedel af landet opdateres årligt. Et landdækkende datasæt, 
der defineres som 2008, kan derfor indeholde kort, som senest er opdateret i 2004. Det 
er med andre ord svært at definere det præcise tidspunkt for den enkelte kortserie. For at 
belyse udviklingen af produktet og kortseriens aktuelle årstal i forhold til de valgte byer, 
er der bagerst i rapporten medtaget en oversigt. Oversigten fra Geodatastyrelsen er under 
udvikling og er derfor ikke helt komplet, men giver ikke desto mindre en oversigt over 
produktionsforløbet for Kort10 i perioden 1998 til 2009. 
 

2.3 Analyse 
Analysen er foretaget som en kvantitativ analyse af arealer på baggrund af Kort10 fra 
2002 og 2011 og er illustreret på figur 5. Da analysen alene fokuserer på de grønne 
arealers antal og størrelse, som samtidig har offentlig adgang, var den tænkt foretaget 
alene for kommunalt og statsligt ejede arealer. Men på et af følgegruppens møder blev det 
besluttet at lade de almennyttige boligområder indgå, da mange af disse områder er 
tilknyttet grønne arealer, der i praksis er offentlig adgang til. Følgegruppen valgte derfor 
at lade disse arealer indgå sammen med de kommunale og statslige arealer.  
 
På grund af den store variation i FOT-definitionen over tid – som bevirker, at nye 
arealtyper dukker op, mens andre ændres – blev det besluttet, at tage udgangspunkt  i det 
samlede byzoneareal og derfra fratrække de befæstede arealer dvs. veje, tekniske anlæg, 
bygninger mv.  Restmængden vil så være det, der i denne rapport er defineret som grønne 
arealer.  
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Figur 5: Figuren illustrerer den metode, som er udviklet i forbindelse med analysen. Den 

bygger primært på anvendelse af tre for skellige datasæt: Kort10 2002, Kort10 2011 og 

ejeroplysninger fra ESR-registeret.  

 
For at kunne fokusere undersøgelsen på de offentlige arealer, blev kortudtrækket samkørt 
med ESR-registeret. Derved blev det muligt at bruge ejerforhold som filter på det endelige 
resultat. 
 
Der sker en forøgelse af byzone fra 2002 til 2011. For at kunne foretage en analyse, der 
forholder sig til forandringen af det samme areal op igennem perioden og for at kunne 
belyse forandringer i arealet, valgte vi at foretage to analyser. 
 
Analyse 1: (Kvantitativ) 
Her fastholdes byzonearealet fra det nationale Areal Informations System AIS 1999 som 
fysisk afgrænsning for undersøgelsesområdet. (Med andre ord: her undersøges det 
grønne areal med byzoneafgrænsningen for 1999 (AIS) for begge år.) 
 
Analyse 2: (Kvantitativ) 
Her undersøges det grønne areal i 2011 med byzoneafgrænsningen (PlansystemDK) for 
2011 idet PlansystemDK anvendes. Denne kortdatabase indeholder seneste 
administrative grænser. 
  
Analyse 3 (Visuel) 
Der er også gennemført en mere simpel visuelt orienteret kontrol analyse, som har 
fokuseret på generelle ændringer i byområderne. Denne er gennemført for Odense, 
Herning og Holbæk.  
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2.4 Fejl og usikkerheder 
 
Det er klart, at en analyse, der forsøger at anvende de moderne korttyper på en måde, 
som de i realiteten ikke er tiltænkt, sandsynligvis også vil medføre forskellige fejl. 
Samtidig vil der være en vis usikkerhed forbundet med resultatet. 
 
Der er visse objekttyper, der især bør nævnes i denne forbindelse, idet de har givet en del 
problemer på grund af forandringer i definitionen op gennem undersøgelsesperioden. Det 
gælder f.eks. for parkeringsarealer, som i 2002 har en forholdsvis dårlig opløsning, der 
bevirker, at de nogle steder indgår i de grønne arealer. På de senere kort er der foretaget 
en separering, hvilket bevirker, at der over undersøgelsesperioden visse steder ses en 
forandring af det grønne areal, som ikke er reel. Forskellene i parkeringsarealet er 
illustreret på figur 6 og 7. 
 
I forbindelse med analysen er resultatet blevet visuelt kontrolleret ved hjælp af ortofotos 
fra henholdsvis 2002 og 2011. Denne visuelle kontrol viser, at der forekommer 
klassifikationsfejl/forskelle, når kortene sammenholdes på baggrund af de 
sammenfaldende flyfotos. Der er dog kun tale om mindre uoverensstemmelser, som 
generelt ikke menes at have den store indvirkning på resultatet. Dog er der en mulighed 
for, at det grønne areal i 2002 er overestimeret på grund af det førnævnte problem med 
forskellene i definitionen af parkeringsarealer. Også stier ændrer tematisk præcision i 
perioden. 
 
Et andet usikkerhedsmoment er den rullende 4-årsopdatering, som bevirker, at der i et 
landsdækkende datasæt vil være data af forskellige alder. Det er med til at vanskeliggøre 
tidsspecfikke analyser på landsplan. Via de kortajourføringer, som er vedlagt bag i 
rapporten, er det dog muligt at danne sig et indtryk størrelsen af denne tidsmæssige 
afvigelse for hver af de undersøgte byer. Og det er opfattelsen i denne forbindelse, at den 
tidsmæssige forskydning ikke spiller en væsentlig rolle for det endelige resultat. 

 
Anvendelse af ESR-registeret er også forbundet med begrænsninger. Det har været muligt 
at selektere statsejede og kommunalt ejede arealer, men det har ikke været muligt at 
skelne mellem typen af arealer. Det bevirker, at visse kommunalt ejede arealer, som 
fremstår som grønne og dermed også offentligt tilgængelige, i praksis er utilgængelige for 
den brede offentlighed. Det drejer sig f.eks. om kolonihaver, som ikke har nogen særskilt 
kodning og derfor indgår i analysen som grønt areal. Det har dog ikke nogen større 
indflydelse på analysen, da en visuel kontrol viser, at der ikke sker en større udvikling i 
kolonihavearealet i undersøgelsesperioden.  
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Figur 6: Grønne arealer i Herning minus parkering i 2002. Bemærk, at der i 

kortlægningen af de grønne arealer forekommer parkeringsarealer som er forkert 

klassificeret. 

 

 
Figur 7: På denne version fra 2011 ses en mere præcis kortlægning af grønne arealer. 

Det er dog tydeligt, at der forsat er parkeringsarealer, som er forkert klassificeret. 

 
Denne mangel på præcision gælder også for andre temaer. F.eks. viser analysen for 
Holbæk, at der mangler stier i de almennyttige boligområder i 2002 på trods af flyfotos 
viser, at de eksisterer, og at de ses på kortet fra 2011. I andre tilfælde bevirker den 
besluttede analyseramme, at der er nogle rekreative og grønne arealer, som ikke kommer 
med i analysen. Det ses f.eks. i forhold til visse bynære arealanvendelsestyper. Figur 8 og 
9 illustrerer et rekreativt areal ved Fuglsang sø i Herning. Som det fremgår af figurerne, 
indgår det ikke i analysen, da det er udenfor byzonen. Det samme ses f.eks. i Odense, hvor 
de grønne arealer ved Odense Å ligger uden for byzonen. 
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Figur 8: Område fra Herning, som viser et rekreativt grønt areal omkring åen, der 

fører til Fuglsang sø. 

 

 
Figur 9: Samme område som ovenfor, men nu med byzone markeret med skravering. 

Som det fremgår, indgår det rekreative areal omkring åen og søen ikke i byzonen og er 

derfor ikke omfattet af undersøgelsen. 

 
Definitionen af grønne arealer er forholdsvis bred, og de grønne arealer udgør en ret stor 
andel af byzonearealet i de undersøgte byer. For at illustrere de arealtyper, der er med og 
den efterfølgende visuelle kontrol, vises de pågældende arealtyper på figur 10 for Holbæk. 
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Figur 10. De kortlagte grønne arealer for Holbæk. De grønne arealer udgør 27 % af 

byzonen, hvilket her er illustreret med gul og grøn farve på det centrale kort. De mindre 

befæstede arealer ses ikke på oversigtskortet, men fremgår klart på detaljekortet. De 

udvalgte områders placering er indikeret via de blå linjer. Som det fremgår, medtager 

analysen områdetyper, som nok er grønne og offentligt ejede, men denne definition 

medtager også haver til enfamilie-udlejningsejendomme og kolonihaver, hvortil der kun 

er begrænset adgang. 
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3. Resultater 

I det efterfølgende vises resultatet af analysen for hver af de seks undersøgte byer. De 
viste tabeller skal forstås på følgende måde: 
 
AIS 2002 viser det grønne areal inden for kommunens byzoneafgrænsning i 1999, idet 
Kort10 fra 2002 udgør udgangspunktet for analysen. Kortet fra 2002 indeholder kort af 
forskellig alder fra 1998 til 2002 idet der er tale om en rullende kortlægning. Af bilag 1 
fremgår hvornår kortet blev etableret og opdateret for de enkelte regioner. 
 
Kolonnen AIS 2011 (parkering 2002) viser det samme areal på basis af Kort10 2011. Men 
på grund af manglende parkeringsareal for Odense og Svendborg, anvendes her 
parkeringsarealet fra 2002, som knyttes til datalaget fra 2011. For de øvrige byer findes 
der et parkeringstema fra 2011, og det indgår i en særskilt analyse, og den vises i kolonnen 
AIS 2011. Sammenligningen skal derfor foretages mellem AIS-2002 og AIS-2011. 
 

I de to sidste kolonner undersøges det grønne areal i 2011 med byzoneafgrænsningen  
(PlansystemDK) for 2011. Det gøres både på 2002-datasættet og 2011-datasættet. 
 
 
Århus 

AIS - 2002 
AIS - 2011 

(Parkering 2002) AIS - 2011 
PlansystemDK 

- 2002 
PlansystemDK 

- 2011 
Grøn areal (ha) - Almennyttige 
Boligselskab 540,094 486,442 477,071 566,976 502,002 

Grøn areal (ha) - Kommune og stat 1474,960 1411,662 1406,157 1355,224 1282,948 

Grøn areal (ha) - Total  2015,055 1898,105 1883,228 1922,199 1784,950 

            

Total byzoneareal (ha) 8376,84 8376,84 8376,84 8727,72 8727,72 

            

% Grøn areal 24,06% 22,66% 22,48% 22,02% 20,45% 

 
Odense 

  AIS - 2002 
AIS – 2011 

(Parkering 2002) PlansystemDK - 2002 PlansystemDK - 2011 
Grøn areal (ha) - Almennyttige 
Boligselskab 408,642 396,525 409,976 397,568 

Grøn areal (ha) - Kommune og stat 2481,027 2453,037 2496,706 2465,346 

Grøn areal (ha) - Total  2889,670 2849,561 2906,681 2862,914 

          

Total byzoneareal (ha) 9094,31 9094,31 9148,36 9148,36 

          

% Grøn areal 31,77% 31,33% 31,77% 31,29% 

 
 
 



22 Udviklingen i byernes grønne areal 

 

 
Aalborg 

AIS - 2002 
AIS - 2011 

(Parkering 2002) AIS - 2011 
PlansystemDK 

- 2002 
PlansystemDK 

- 2011 
Grøn areal (ha) - Almennyttige 
Boligselskab 333,622 332,279 319,785 337,444 322,368 

Grøn areal (ha) - Kommune og stat 1221,067 1177,434 1173,611 1468,750 1410,561 

Grøn areal (ha) - Total  1554,689 1509,713 1493,396 1806,193 1732,929 

            

Total byzoneareal (ha) 5673,46 5673,46 5673,46 7533,05 7533,05 

            

% Grøn areal 27,40% 26,61% 26,32% 23,98% 23,00% 
 

 
Herning 

  AIS - 2002 
AIS - 2011 

(Parkering 2002) AIS - 2011 
Plansyste DK - 

2002 
PlansystemDK 

- 2011 
Grøn areal (ha) - Almennyttige 
Boligselskab 71,779 63,242 61,398 72,559 62,002 

Grøn areal (ha) - Kommune og stat 820,503 790,199 791,571 1004,061 974,978 

Grøn areal (ha) - Total  892,282 853,441 852,969 1076,620 1036,980 

            

Total byzoneareal (ha) 3214,66 3214,66 3214,66 3817,22 3817,22 

            

% Grøn areal 27,76% 26,55% 26,53% 28,20% 27,17% 

 
Svendborg 

  AIS - 2002 
AIS - 2011 

(Parkering 2002) PlansystemDK - 2002 PlansystemDK - 2011 

  Grøn areal (ha) - Almennyttige 
boligselskab 58,281 61,715 58,475 61,898 

  Grøn areal (ha) - Kommune og stat 277,806 272,755 402,761 394,431 

  Grøn areal (ha) - Total  336,086 334,470 461,236 456,329 

            

  Total byzoneareal (ha) 1458,42 1458,42 1614,57 1614,57 

            

  % Grøn areal 23,04% 22,93% 28,57% 28,26% 

  

       

  

Husk: Parkeringsareal fra 2002 blev brugt i begge år, da 

der mangler parkeringsarealer i Svendborg fra 2011. 

Holbæk  

  AIS - 2002 
AIS - 2011 

(Parkering 2002) AIS - 2011 
PlansystemDK 

- 2002 
PlansystemDK 

- 2011 
Grøn areal (ha) - Almennyttige 
boligselskab 72,417 62,352 58,857 72,840 59,128 

Grøn areal (ha) - Kommune og stat 279,534 249,518 246,441 333,242 300,635 

Grøn areal (ha) - Total  351,951 311,870 305,298 406,082 359,763 

            

Total byzoneareal (ha) 1280,89 1280,89 1280,89 1457,22 1457,22 

            

% Grøn areal 27,48% 24,35% 23,83% 27,87% 24,69% 
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a/Kort10 16-12-2013 
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Bilag 1 Kort10-ajourføring  

Dette bilag indeholder en oversigt over KORT10 produktionen og opdateringer af denne fra 1998 til 

2009. Oversigten er endnu under udarbejdelse i Geodatastyrelsen og er derfor endnu ikke komplet. 
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