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FORORD 
 

I 2010 etablerede Odense Kommune to legegader som pilotprojekter, hvilket generelt 
har været en positiv oplevelse. Flere andre kommuner har gennem faglige ekskursio-
ner vist interesse for projekterne, og med denne rapport ønsker vi at bringe en evalue-
ring af de to legegader efter deres første leveår. Rapporten er kommet i stand i samar-
bejde med Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  
   Evalueringen er overvejende positiv, idet legegaderne har givet det ekstra liv og be-
vægelse i gaden, som var formålet. Evalueringen er lidt forskellig for de to gader, hvil-
ket kan føres tilbage til de to gaders forskellighed. Roersvej ligger tæt på centrum og i 
umiddelbar tilknytning til en skole, mens Carl Baggers Allé ligger i et lukket område 
med en stærk borgergruppe, som føler ejerskab til stedet.  
   Legegader udfordrer den gængse opfattelse af, hvad en vej skal kunne. Ikke mindst 
når parkeringsarealet bliver begrænset, giver det store udfordringer i dialogen med 
borgerne. Et vellykket projekt afhænger meget af det lokale ejerskab. Her kan der godt 
være mange forskellige holdninger, så det bedste er, hvis borgerne selv finder et kom-
promis, næstbedst må kommunen vurdere, hvad der er bedst for de fleste. 
   Anlægget af legegaderne er en del af projekt Mere bevægelse i byens rum, hvor det 
daværende Socialministerium i 2007 gav støtte til indsamling af ideer og udgivelse af et 
idékatalog om byfornyelse og moderne legegader. 
   I Odense Kommune vil vi arbejde videre med legegader ud fra erfaringerne fra disse 
to pilotprojekter, og håber vi kan få mere asfalt til at blive levende mødesteder for leg 
og bevægelse for ”børn i alle aldre”. 
 
 
 
 
Rådmand Steen Møller. 
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INDLEDNING  
 
Evaluering af legegaderne i Odense er sidste del af Projekt Mere bevægelse i byens 
rum. Første del var udgivelse af et idékatalog; anden del etablering af legegader i 
Odense med afsæt i idékatalogets ideer og erfaringer samt den tredje og sidste del: en 
evaluering af legegaderne. Idékataloget udkom efteråret 2009 og i august 2010 blev 
der etableret to legegader i Odense. Evaluering af legegaderne er sket løbende fra ind-
vielsen af legegaderne i 2010 og et år frem. Denne evaluering er således afslutningen 
på projekt Mere bevægelse i byens rum. 
 
Evalueringen baserer sig på et evalueringsdesign udarbejdet af evaluator i samarbejde 
med projektets styregruppe. Hovedpunkterne i dette evalueringsdesign er som neden-
for beskrevet. 
 
Beskrivelse af gaderne før etablering som legegader  
Der udarbejdes en beskrivelse af gaderne før de etableres som legegader. Denne be-
skrivelse inklusiv foto foretages af evaluator på baggrund af observationer og interview 
med lokale respondenter.  
 
Processen frem mod etablering af legegaderne 
Odense Kommune, Park & Natur beskriver processen fra idé til resultat, som en logbog 
fra det tidspunkt, hvor følgegruppen blev præsenteret for idéudkast til de to legegader 
og frem til den færdige etablering.  
 
Synspunkter og erfaringer med daglig anvendelse 
Der foretages observationer af legegadernes anvendelse og interview med daglige 
brugere af legegaderne samt beboere - og ved Roersvej med repræsentanter fra Ve-
stre Skole.  
  
 
 

        Idékataloget om Mere bevægelse i byens rum fra 2009. 
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Fokusområder 
 
Brugsmønster 
- aldersgrupper 
- køn/kønsintegreret 
- hvilken tid på dagen bruger hvem legegaden? 
- hvor lang tid ad gangen? 
- hverdag - weekend 
- antal brugere om dagen, ugen, måned? 
- lokale brugere – andre brugere? 
 
Aktivitetsmønster 
- hvilke faciliteter benyttes – hvilke benyttes ikke? 
- hvilke aktiviteter foregår der? (aktiviteter, mødested mv.) 
- er der forskel på dag, aften, hverdag/weekend 
- hvilke aldersgrupper, køn gør hvad? 
- særlige arrangementer/aktiviteter? 
 
Samlet vurdering i forhold til succeskriterier 
Projektets mål er at skabe mere bevægelse i byens rum med særlig fokus på gadens 
muligheder. I forbindelse med udarbejdelse af evalueringsdesign har Styregruppen for 
projektet peget på følgende succeskriterier for legegaderne: 
 
Succeskriterier legegaderne: 
- at gaderne bruges mere 
- at der er skabt nye funktioner i byrummet  
- at der er sket en udvidelse af eksisterende tilbud  
- at borgerne er tilfredse/har været  tilfredse med dialogen med kommunen 
- at borgerne er stolte af deres nye legegade 
- at borgerne oplever en tryghed  
- at borgerne er tilfreds med trafiksikkerhed 
- at borgerne er tilfredse med drifts- og vedligeholdelsesindsatsen 

Nye funktioner i byens rum. 



7 
 

Indsamling af data 
I løbet af legegadernes første år er der foretaget observationer fire gange, henholdsvis 
efterår, vinter, forår og sommer. Observationerne er foretaget over to dage hver gang 
og er foregået på hverdage fra morgen til aften. Sideløbende med disse observationer 
er der foretaget spontane interviews med brugerne af legegaderne. 
   Afslutningsvis er der foretaget semistrukturerede interview beboere på Roersvej og 
Carl Baggers allé samt med skoleklasser og lærere på Vestre Skole. I alt 10 interview 
med deltagelse af 41 personer, heraf 26 børn og unge. 
 

 
  

                      Beboer på Roersvej. 

                                                          Skoleklasse på Vester Skole (Roersvej). 

                                                       Beboere på Carl Baggers Allé. 
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1. GADERNE FØR  
 
For at få et billede af gaderne før de blev legegader, blev der foretaget et såkaldt base- 
linie-studie, hvor der blev taget foto, observeret og snakket med beboere i de to gader. 
En nærmere beskrivelse af de to gader præsenteres nedenfor. 
 
Som udgangspunkt i valg af gader til legegader ønskede man fra projektets side at fin-
de to gader, som dels lå forskellige steder i byen og havde forskellige beboersammen-
sætninger, og dels to gader med forskellig anatomi og historik. Endvidere stod det også 
klart, at det alt andet lige, var en fordel, hvis beboerne var positive overfor, at deres 
gade blev omdannet til en legegade.  
 
At det netop blev gaderne Roersvej og Carl Baggers Allé, som blev udvalgt til hang 
blandt andet sammen med, at beboerne på Carl Baggers Allé og skolen på Roersvej 
havde henvendt sig til Odense Kommune på grund af trafikale problemer. 
   Der lå således nogle sager på kommunens bord, som den helt aktuelt skulle forholde 
sig til, og som måske ville betyde, at der skulle foretages forskellige former for trafik-
sanering.  
 
Denne situation blev medtænkt og vægtet højt, da man i nærværende projekt skulle 
finde de gader, som kunne omdannes til legegader. Totalt set ville der kunne blive en 
større sum penge til legegaderne, hvis det var muligt at finde gader, som stod overfor 
en trafiksanering, og hvor trafiksaneringen i sin udformning kunne indgå som en del af 
selve legegadernes udformning og indretning.  
 
Og sådan blev det. Legegaderne blev etableret to steder, hvor forsøg på løsning af de 
trafikale problemer blev en integreret del af legegadernes indretning og udformning. 
 
 
 
 

                                    Roersvej før den blev  legegade. 

                                   Carl Baggers Allé før den blev  legegade. 
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1.1 Roersvej 

 
Roersvej ligger lidt øst for midtbyen og parallelt med en hovedvej, som fører ud til den 
gamle landevej mod Jylland. I nærheden ligger en stor Føtex og på selve Roersvej ligger 
Vestre Skole – en kommuneskole med ca. 300 elever. De fleste elever kommer fra lo-
kalområdet, som består af blandet boligformer.  
 
Lukket – i den ene ende 
Roersvej blev for nogle år siden lukket i den ene ende for at undgå gennemkørende 
biltrafik ved skolen. Mange cyklister benytter Roersvej for at slippe for at køre på den 
befærdede vej, der går parallelt  med Roersvej.  En cykelvej fra Selen og ind mod byen 
fører naturligt ind gennem Roersvej, selvom den  ikke er en del af den officielle cykel-
rute.  
   For enden af Roersvej er der etableret en vendeplads, og tæt på denne er der en 
grønthandler og et værtshus. Det betyder, at der er en del bilkørsel ind til disse erhverv 
både hvad angår levering  af varer og besøgende.  
 
Parkering og biltrafik 
Langs skolen og for enden af vejen er der 25-30  parkeringspladser, som både benyttes 
af beboere på Roersvej og skolens ansatte, ligesom forældrene også benytter p-
pladserne, når de henter og afleverer deres børn. Overfor skolen og ned langs Roersvej 
ligger beboernes haver, carports og garager, hvilket betyder, at der til daglig er en del 
ind- og udkørsel af biler langs vejen. 
     Vestre Skole har i flere omgange henvendt sig til kommunen, fordi de er utilfredse 
med de trafikale forhold omkring skolen, specielt morgentrafikken, når børnene møder 
på skolen og sættes af af forældrene. Odense Kommune har svaret tilbage, at de ville 
se nærmere på sagen. Sagen var under behandling, da ideen om at gøre Roersvej til en 
legegade opstod.  
 
 

 

                                            Roersvej er gaden til venstre. 

                                  Morgentrafik ved skolen. 



10 
 

1.2 Carl Baggers Allé 

 
Carl Baggers Allé ligger i et villakvarter den sydlige del af Odense, ikke langt fra Zoolo-
gisk Have og Dyrskuepladsen. Den nedre del af Carl Baggers Allé ender ud i en trekan-
tet plads, og fortsætter rundt om pladsen og videre over i Bentzons Allé.  
 
Plads med en tidligere bunkers 
Selve pladsen består af et grøntklædt, kuperet terræn omkring en tidligere bunkers, 
som er blevet renoveret for flere år siden med blandt andet træer og træstolper til leg. 
Beboerne, ca. 40 husstande, har dannet en gadeforening og har i flere år brugt pladsen 
til forskellige fællesarrangementer. De har således rådighed over rummet i bunkeren, 
hvor de har borde og stole, grill mv. stående.  
   En nuværende ældre beboer, som har boet i kvarteret som barn kan fortælle, at 'i 
gamle dage' blev pladsen meget brugt af kvarterets børn. I dag bor her ikke så mange 
børn som tidligere.  
 
Biltrafik og parkerede biler 
Beboerne har i mange år været generet af, at besøgende til Zoologisk Have og Dy-
reskuepladsen kørte ind og parkerede deres biler i de omkringliggende gader, herun-
der Carl Baggers Allé.  
   Derudover har de været generet af, at en ny omfartsvej har medført, at store lastbi-
ler uforskyldt via deres GPS er blevet ført ind i kvarteret og rundt om pladsen på Carl 
Bagger Allé, hvorved belægninger og kantstene er blevet ødelagt. Kommunen har i 
flere omgange været ude og reparere kantstenene. Beboerne har derfor henvendt sig 
til kommunen for at få løst deres trafikale problemer. Odense Kommune har svaret 
tilbage, at de ville se nærmere på sagen. Sagen var under behandling, da ideen om at 
gøre Carl Baggers Allé til en legegade opstod. 
 
 
 
  

                                     Gaderne omkranser en trekantet plads. 

                Pladsen bærer præg af gentagne reparationer af belægningen. 
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2. PROCESSEN FRA GADER TIL LEGEGADER  
 
Udvælgelse af gader 
I processen med at finde de rigtige gader var der et fint samarbejde med trafikkontoret. Det var vigtigt at finde gader, hvor der havde været bor-
gerhenvendelser om problemer med trafikken på gaden. Målet var således at løse flere udfordringer på én gang – både det trafikale og ønsket om 
at få mere bevægelse i byens rum. En bieffekt var at på denne måde var det muligt at skaffe penge fra flere forskellige kasser hos Odense Kommu-
ne. 
 
Idéskitser  
Ud fra de ideer der var indsamlet i kataloget ”Mere bevægelse i byens rum” blev der tegnet Idéskitser til to gader. Fokus var at inddrage så meget 
af gadens asfalt til leg. Der er en udfordring i, at politiet har krav til udformning af en gade før den må få betegnelsen legegade. Ellers skal man på 
anden vis sørge for, at farten bliver sænket tilstrækkeligt til at leg kan tillades. Dette kræver samarbejde mellem trafikplanlægning og anlæg. 
 
Borgermøder 
Der blev holdt et borgermøde for hver gade og beboerne mødte talstærkt op. I første omgang var der generel skepsis, men meget gik på de kon-
kret forslag til udformning af gaderne. På Carl Baggers Allé var beboerne meget bange for at kvarteret ville blive skæmmet af legeelementer på 
gaden. Efter mødet sendte de et konkret forslag til hvilke elementer de gerne ville have på deres gade. Da borgermøde nummer to blev holdt var 
der stor tilfredshed med skitse nr. 2 fra kommunen, hvor borgernes ønsker var indarbejdet. Og folk der havde skrevet under på en protestskrivelse 
inden det første borgermøde sendte mails med, at de trak de deres protest tilbage. På Roersvej var der stor glæde over legegaden fra forældre til 
børn på skolen og fra skolens side. Beboerne var meget delte, idet flere var positive men den del også var meget skeptiske over, at der blev færre 
parkeringspladser på gaden. Også her blev der tegnet en revideret skitse som efterlod mere plads til parkering og en koncentration af legeredska-
berne i den ene side af vejen og således tæt på skolen og væk fra de private haver. 
 
Anlæg  
Roersvej trængte voldsomt til ny asfalt, hvorfor vejvedligeholdelseskontoen betalte for dette. Det var rammen til bløde trafikanter som betalte for 
omlægning af gaden til legegade. Fortovet blev fjernet i den ene side, og der blev etableret bump. Legeelementerne blev betalt af det grønne om-
råde. På Carl Baggers allé blev det grønne område udvidet ud på gaden, og fortovet blev fjernet rundt om det grønne. Rammen til bløde trafikanter 
betalte også her for omlægning af gaden, og legeelementerne blev betalt af det grønne område.  
 
Indvielser 
Begge indvielser blev vellykkede, hvor de bærende kræfter lå dels hos skolen på Roersvej og dels hos beboerforeningen på Carl Baggers Allé. Indvi-
elsen på Roersvej skete sammen med første skoledag, hvor skolen har tradition for at invitere alle forældre til morgenmad. På Carl Baggers Allé har 
beboerne en årlig sommerfest med leg for børnene om eftermiddagen, så her blev der organiseret to grupper der dystede mod hinanden i forskelli-
ge lege på legegaden – og champagnen sprang! 

 
Ovenstående beskrivelse er foretaget af Odense Kommune, Park & Natur. 
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[2008]	  
November	  
Aftale	  om	  samarbejde	  med	  kontoret	  for	  Trafik	  og	  Anlæg	  i	  forhold	  til	  planlægning	  og	  etab-‐
lering	  af	  legegader.	  	  
	  
[2009]	  
Februar	   	  
Besigtigelse	  af	  tre	  forslag	  til	  legegader.	  
	  
Marts	  	   	   	  
Idéskitser	  til	  tre	  legegader	  blev	  udarbejdet.	  Odense	  Kommune	  besluttede	  at	  realisere	  to	  lege-‐
gader,	  henholdsvis	  på	  Roersvej	  og	  Carl	  Baggers	  Allé.	  
	  
April	   	   	  
Møde	  med	  politiet	  om	  kravene	  til	  at	  blive	  godkendt	  som	  legegade.	  
	  
Maj	  
Budget	  til	  projektet	  afsat	  hos	  kontorerne	  Park	  &	  Natur,	  Trafik	  &	  Anlæg	  og	  Myndighed	  &	  
Vejdrift.	  	  
	  
Juni	   	   	  
Tilsagn	  om	  støtte	  fra	  Odense	  Kommunes	  sundhedspulje.	  
	  
August	  	   	   	  
Beboere,	  kontaktpersoner,	  foreninger	  mv.	  modtager	  brev	  og	  inviteres	  til	  borgermøder.	  
Første	  borgermøde	  for	  henholdsvis	  Roersvej	  og	  Carl	  Baggers	  Allé.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idéskitse	  til	  Roersvej	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idéskitse	  til	  Roersvej	  -‐	  i	  perspektiv.	  
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September	  	   	  
Bemærkninger	  til	  forslagene	  fra	  borgerne.	  Mange	  ændringsforslag	  kom	  til	  begge	  gader.	  
Ønsker	  fra	  børn	  på	  Vestre	  Skole	  som	  ligger	  på	  Roersvej.	   	  
	  
Oktober	   	  
Udviklingsmøder	  med	  deltagelse	  af	  Lokale	  -‐	  og	  Anlægsfonden.	  
	  
November	   	  
Skitseforslag	  nr.	  2	  for	  de	  to	  legegader	  klar	  til	  diskussion	  med	  vejingeniørerne	  og	  anlægs-‐
folk.	  	  
	  
[2010]	  
Marts	   	   	  
Andet	  borgermøde	  for	  henholdsvis	  Roersvej	  og	  Carl	  Baggers	  Allé.	   	  
	  
April	  	   	  
Legegaderne	  som	  orienteringssag	  til	  politikerne.	  
Anlæg	  af	  legegaderne	  (april	  –	  juni).	  
	  
13.	  august	   	  
Indvielse	  Roersvej.	  
	  
14.	  august	  	   	  
Indvielse	  Carl	  Baggers	  Allé.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idéskitse	  Carl	  Baggers	  Allé	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Idéskitse	  Carl	  Bagger	  Allé	  -‐	  i	  perspektiv.	  
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3. LEGEGADERNE  
 
 
Indledning  
Legegaderne blev indviet i august 2010 med taler af henholdsvis  Rådmand og Byråds-
medlem fra Odense Kommune. Begge udtrykte store forventninger til de nye legega-
der, og så dem som et spændende bidrag til  kommunens overordnede vision 'At lege 
er at leve' – at gøre Odense kendt som 'den legende by, hvor man tør tænke anderle-
des og give plads til mangfoldighed'. 
   Mange mennesker både børn unge og voksne deltog i indvielsen af legegaderne, og 
de nye aktivitetsmuligheder i gaderne blev afprøvet og pegede i retning af, at de nye 
legegaderne nok skulle blive en succes. 
 
Men én ting er nyhedens interesse, noget andet er dagligdagen bagefter. Udover at 
denne evaluering har set nærmere på, hvordan og hvem, der benytter legegaderne, så 
blev der som en del af evalueringen opstillet en række succeskriterier for legegaderne. 
Blandt andet ønskede Odense Kommune at få at vide, om borgerne var tilfredse med 
kommunens indsats i forbindelse med etablering, dialog og daglig drift og vedligehol-
delse. 
 
I det følgende beskrives de to legegader hver for sig, og i et efterfølgende kapitel fore-
tages en samlet opsamling set i forhold til de opstillede succeskriterier. 
      
 
   
 
 
 
 
  

                                Indvielse af legegaden  på  Roersvej. 

                                Indvielse af legegaden på Carl Baggers Allé. 
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3. 1  LEGEGADEN PÅ ROERSVEJ 
 
Jeg synes, det er rigtig hyggeligt at lege derude, fordi der er 
så masser af forskellige ting, man kan lege.  
                                                                    (Elev på mellemtrinnet) 

Skolen 
Der går ikke mange sekunder fra det ringer til frikvarter på Vestre Skole før der er liv på 
Roersvej. Skolens elever har adgang til den nye legegade i hvert frikvarter, og rigtig mange af 
eleverne udnytter den mulighed. Skolen har valgt at betragte legegaden som en del af skole-
gården og har truffet den beslutning, at der i hvert frikvarter skal være en 'legegadevagt', 
som har ansvar for at opholde sig på legegaden.  
   Det er også legegadevagtens ansvar at lukke op for rekvisitkassen med bordtennisbat, 
basketbolde, bordfodbolde, ærteposer mv. Nogle elever synes godt nok, at lærerne af og til 
er lidt for langsomme med at komme ud på gaden i frikvartererne og låse rekvisitkassen op. 
Ideen med rekvisitkassen har vist sig ikke at fungere optimalt. Alt for tit bliver tingene væk 
eller går i stykker, og der går lang tid, inden de bliver anskaffet igen.  
   Alle synes ideen med en rekvisitkasse er god, men det kræver, at både elever og lærere i 
fællesskab finder frem til en mere funktionel løsning for rekvisitkassen, såfremt de valgte 
faciliteter i legegaden som bordfodbold, bordtennis, basketballkurve, asfaltlege skal kunne 
udnyttes optimalt. 
    Legegaden benyttes stort set af alle klassetrin og begge køn. De ældste klasser (7. 8. og 9. 
klasse) dog kun i mindre omfang og slet ikke hver dag. Det sker, at de spiller basket eller be-
nytter bordtennisbordet til at spille rundt om bordet eller sidder og snakker på de orange 
toppe.  
 

Jeg synes, der er rigtig mange forskellige aldersgrupper, der 
leger på legegaden. Det er både de store og små. Og de leger 
også sammen på tværs. 
                                                                   (Lærer og legegadevagt) 

                                                                 

For alle de øvrige klasser (0. – 6. klasse) gælder det, at de bruger legegaden rigtig meget. Og 
som det påpeges af en lærer, leger eleverne også på tværs af klasser og køn. Det er afhængig 
af alder, hvordan legegaden bliver brugt og hvilke faciliteter, der benyttes. De større elever 

                                   Rekvisitkassen. 

                   Ostespillet som ses til venstre er meget populært. 

                               Legegaden benyttes i hvert frikvarter. 
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(mellemtrinnet) benytter mest Ostespillet1, basketballbanen og bordtennisbordet, mens de 
mindre elever (indskolingen) benytter de orange toppe, fitnessredskaberne og ikke mindst 
selve gaderummet. 

Jeg synes, at frikvartererne er blevet meget sjovere, fordi der 
er så meget plads at løbe rundt på. Nu kan du løbe til den ene 
side og til den anden. Så der er blevet meget plads at lege i.           

                    (Elev i indskolingen) 

                                                  
Det sker, at legegaden bliver brugt i forbindelse med undervisningen på skolen. Det har mest 
være i forbindelse med idrætstimerne og enkelte gange i matematik, hvor taltavlen er blevet 
anvendt. I idrætsundervisningen er det især løbebanen (to orange spor gennem legegaden), 
som bliver anvendt.  
 
SFO 
På skolen findes en SFO, som først nu, næsten et år efter at legegaden blev indviet, er be-
gyndt at bruge legegaden. 

Jeg synes, det er sjældent vi får lov til at gå derud. Det synes 
jeg godt, vi kunne gøre nogle flere gange. 
                                                                                       (Barn  i SFO) 
 
Vi bruger den ikke så meget, som vi burde. Vi skal jo sætte en 
person på til at være derude. Det har været lidt af en udfor-
dring, men fremadrettet vil vi gerne bruge den noget mere. 

                 (SFO-medarbejder) 

 
Det har taget nogen tid før, de i SFO'en fik lavet en planlægning, som frigjorde en person til 
at kunne være på legegaden sammen med børnene. Det er sket nu, og SFO-børnene er 
blandt andet meget optaget af at cykle på den nye lækre, glatte asfalt og de små asfalttoppe. 
   Som det fremgår benyttes legegaden dagligt i skolens frikvarterer, af og til i idrætstimerne 
og nu også i SFO-tiden.  
 
                                                           
1 Ost (lagkage, firkant mv.) er et spil, hvor der på asfalten er tegnet en firkantet bane med fire felter. En person står i hvert felt. Med en bold, som  
studses ned i jorden, gælder det om at slå hinanden ud, og en ny person kommer ind på banen. Spillet er meget populært på landets skoler. 
 Se foto s. 18 nederst. 

                          Legegaden som læringsrum. 

                                     Plads til at lege. 

                                     SFO-børn i legegaden. 
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Et tilbud til lokale beboere og byens borgere 
Da legegaden blev planlagt til at ligge på Roersvej var man næsten sikker på, at skolen, som 
det blev tilfældet, ville få meget glæde af legegaden. Men hensigten med legegaden var, at 
den også skulle være et tilbud til byens borgere både lokale og andre borgere. 
   Efter et år med legegaden kan man konstatere, at den bliver brugt af andre end skolen 
efter skoletid dvs. om aftenen og i weekenden. I modsætning til skolen, som stort set bruger 
legegaden hele året rundt, så er det mest i de varme forårs-, sommer og efterårsmåneder, at 
den benyttes af andre end skolens elever.  
 

Det er tit efter skoletid og om aftenen og i weekender, at der 
er nogle, der bruger den, hvis vejret er godt. Om vinteren ser 
jeg faktisk stort set ikke nogen. 
                                                                        (Beboer på Roersvej) 

 
Beboerne har lidt delte meninger om, hvor tit og af hvor mange gange den bruges om afte-
nen og i weekenderne. Nogle mener flere gange om ugen, mens andre mener det kun er et 
par gange om ugen. Det er ifølge beboerne unge fra 20 og opefter og mest unge mænd. Det 
er både unge fra nabolaget samt unge udefra, som har hørt om legegaden. Deres foretrukne 
aktiviteter er basketball og bordtennis, mens bordfodbold og brugen af gaden til skating, 
løbehjul og rulleskøjter sker i mindre omfang. 
 

 Selvom det kan være generende en sommerdag lørdag aften, 
hvor man sover med vinduet åbent hele natten, så kan jeg 
også leve med det.  
                                                                         (Beboer på Roersvej) 
                                                                       

 

Det sker, at børn og familier og et par pensionister i nabolaget benytter legegaden om ef-
termiddagen og i weekenden. Men ikke i særligt stort omfang. Det kan blandt skyldes, at der 
bor meget få børn på Roersvej og de omkringliggende gader. 
 
 
 

                   Unge ude fra byen på besøg i legegaden. 

                                        Familieidræt i legegaden. 

                                    SFO-børn på legegaden. 

      Lokale pensionister har glæde af fitnessredskaberne. 
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Legegadens udformning og indretning 
Der er i store træk megen tilfredshed med legegadens udformning og indretning. Især er 
skolens elever glade for de mange nye forskellige aktivitetsmuligheder, som de har fået med 
den nye legegade. Lidt overraskende er det, at selv de helt mindre børn er meget glade for 
fitnessredskaberne. Disse var fortrinsvis tiltænkt voksne motionister. 
   De fleste faciliteter bliver ofte brugt, bortset fra Taltavlen og Dartskiven, som er malet på 
asfalten. Men hensyn til bordfodboldspillet er det et problem at boldene forsvinder. Her ville 
det have været mere hensigtsmæssigt, hvis man havde valgt et lukket bordfodbolspil, hvor 
bolden er fast inventar.   

 
Jeg forstår ikke, hvorfor det der dart, og de der tal er der. Der 
er jo ingen, der bruger det overhovedet. Så kunne der godt 
være flere ostebaner, fordi dem er der mange, der vil bruge. 
                                                                    (Elev fra mellemtrinnet) 

 
Den mest populære facilitet er Osten, som er placeret midt ude på gaden. Selvom spillet ofte 
bliver afbrudt på grund af biltrafik, vil eleverne ikke undvære det. Tværtimod foreslår de, at 
man dropper Taltavlen og Dartskiven og erstatter dem med to Ostespil mere. I dag giver det 
en del skænderier med, hvem og hvilken klasse, der har rettighed til Ostebanen. Det bliver i 
øvrigt påpeget af eleverne, at der mangler tallene 1,2,3 og 4 i selve Ostebanen. 
 

Jeg synes, der skal være en rigtig basketballbane i stedet for 
en kurv, fordi det er ikke særligt sjovt bare at spille til en kurv. 
Og så må kurvene gerne være lidt lavere, så man kan dunke. 
                                                                  (Elev fra mellemtrinnet) 

 
Både elever fra mellemtrinnet og udskolingen ønsker, at der var en basketballbane med to 
kurve, hvilket  kunne motivere de større elever til at komme mere ud og bruge legegaden. 
 

 
 
 
 

           De yngste  elever er tiltrukket af fitnessredskaberne. 

                         Disse asfaltspil bruges kun sjældent. 

                                      Det populære ostespil. 
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Altså boldspil. Det er den helt store synder, fordi man har jo 
samtlige børn inde i sin have. Der er jo ingen, der generer sig 
for i dag at gå ind og hente, hvad man har skudt ind i en have. 
Jeg mener det med boldspil er forkert placeret. Det skulle ha-
ve været nede i den anden ende. 
                                                                     (Beboer på Roersvej) 

 
I bakspejlet må man nok konstatere, at det er foretaget en forkert disponering og placering 
af boldspilsfaciliteterne. Det har vist sig, at både når det gælder basketball og ostespil, så 
sker der det, at netop på denne del af vejen, ryger boldene ind i beboernes haver. Således 
har skolen måtte lave en aftale med eleverne om, at de ikke selv må gå ind og hente bolde i 
haverne.  
    Hvis kurven til basketball og ostespillet havde været placeret længere nede af Roersvej, 
hvor beboernes carporte vender ud til gaden, ville det ikke havde skabt de samme proble-
mer. Man kunne have placeret fitnessredskaberne og de orange toppe, der hvor basketball-
kurven nu står, hvorved der havde været plads til en basketballbane og to kurve på langs ad 
gaden. Et ønske som mange elever har nævnt.  
 
Trafik- og gaderegulering – parkering og biltrafik 
Som en konsekvens af legegadens etablering blev der foretaget en trafik- og gaderegulering 
af Roersvej. Ifølge trafiklovens § 40 skal der ved etablering af et opholds- og legeområde2 
udformes en særlig belægning (bump e. lign.) ved indkørslen til gaden og opsættes skilte, der 
viser, at det er en legegade. Ifølge § 40 må motorkøretøjer højst køre 15 km, bilisterne skal 
tage hensyn til brugere af gaden og der må ikke parkeres i gaden. 
    Intentionen med at etablere en legegade på Roersvej var blandt andet at få sænket biler-
nes hastighed ved skolen, få fjernet parkeringspladserne foran skolen, og som en konsekvens 
af dette få løst det trafikkaos, der var ved skolen om morgenen. 
    Beboerne var ikke glade for, at alle parkeringspladserne blev sløjfet, og der blev derfor 
indgået et kompromis med kommunen, om at der blev fastholdt fem parkeringspladser ved 
indkørslen til Roersvej.  

                                                           
2
 I nærværende projekt bruges betegnelse legegade for et opholds- og legeområde jf. § 40. 

   Legegadeskiltet kan være svært at se, når der holder parkerede biler. 

                                  Bump og skilt som indikerer legegade. 

       I  den  første idéskitse var der  en basketballbane i den nedre ende. 
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Efter et år som legegade er der stadig problemer med bilerne på Roersvej. Selvom der er 
mange biler som kører hensynsfuldt og efter bogen, så er der stadigvæk en del biler, som 
kører for hurtigt dvs. mere end de tilladte 15 km. Derudover er der mange, som parkerer 
deres biler, hvor det ikke er tilladt. Det gælder ikke mindst forældre til skolens børn, men 
også andre, som har et ærinde på skolen. Det kan være om morgenen, hvor forældrene sæt-
ter børnene af, om eftermiddagen, når de henter deres børn i SFO, til forældremøder om 
aftenen eller i weekenden, hvor skolen selv har forskellige arrangementer eller skolens loka-
ler lånes ud til foreninger o. lign. 

Det er meget irriterende, når bilerne holder på vores ba-
sketballbane. Der er så mange, og jeg er snart ligeglad med 
om jeg rammer en bil med min basketball. 
                                                                (Elev fra mellemtrinnet) 

  
Skolen har i flere omgange påpeget overfor forældrene, at der ikke må parkeres eller sætte 
børn af på legegaden om morgenen, men det hjælper tilsyneladende kun lidt.  
    For enden af Roersvej helt nede mod vendepladsen parkerer en del beboere deres biler i 
løbet af dagen og om aftenen/natten. Det er godt nok ulovligt, men det forstyrrer ikke lege-
gadens aktivitetsmuligheder.  
 

Vi havde holdt her i lang tid, inden der sket noget, og så fik 
vi en dag alle sammen en bøde, og var egentlig lidt overra-
sket. Vi havde ikke fået nogen besked fra kommunen, at det 
var blevet en legegade.                                                          
                                                       (Beboer på Roersvej)        

 
Når man spørger bilisterne om, hvorfor de parkerer i gaden, så giver de fleste den forklaring, 
at de ikke ved, at man ikke må parkere. Der står jo ikke et skilt med parkering forbudt, siger 
de. Og det er korrekt. Problemet er, at bilisterne ikke ved, at skiltet, som betyder opholds- og 
legeområde, og som står ved indgangen til legegaden, faktisk betyder, at der ikke må parke-
res i gaden.  
   Om hvorvidt en mere informativ skiltning, flere parkeringsbøder eller andet vil forhindre 
parkering i legegaden kan være svært at afgøre, men det er problemstilling, som er vigtigt at 
løse, hvis legegaden skal fungere optimalt.            Der er uvidenhed om, hvad skiltet indebærer vedr. parkering. 

   Bilisterne parkerer på basketballbanen. Det er både dumt og ulovligt. 
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Biler og legende børn 
 

Jeg synes ikke trafikken er et problem. Børnene er rigtig go-
de til at gå til siden, når der kommer en bil. 
                                                              (Lærer og legegadevagt). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En problemstilling, som man var spændt på inden legegaden blev etableret, var, hvordan det 
ville gå, når bilerne skulle gennem gaden samtidig med, at der var børn, der legede. Svaret 
er, at det er gået over al forventning. Der har været et enkelt lille uheld, men ellers har det 
fungeret godt. Bilisterne har for det meste taget meget hensyn, og børnene har næsten per 
automatik flyttet sig og har leget uforstyrret videre efter bilerne er kørt forbi. Ovenstående 
lille billedserie kan kun bekræfte dette. 
   
 

 
 
 

                                         Bil på vej gennem legegaden.                 Børnene flytter sig for bilen, der kører ind til siden.                            Bilen er forbi børnene, som leger videre.  
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Beboerne og legegaden 
 

Man ville lave en legegade, et tilbud til beboerne blev der 
sagt. Det, der er sket, er, at det er blevet en decideret udvi-
delse af skolen med dertilhørende gener af boldspil og alt 
muligt andet i de haver, der støder op til. Og et miskmask af 
biler og skoleelever, hvor der er ingen, der ved, hvem, der 
må hvad. 
                                                                      (Beboer på Roersvej) 

 
Beboerne har meget forskellige meninger om legegaden. Nogle er meget negative, andre 
noget forbeholdne, mens andre er meget positive. Det har aldrig været et beboerønske at 
Roersvej blev en legegade, men et kreativt forsøg på at løse de trafikale problemer omkring 
skolen. Beboerne blev før etablering af legegaden indkaldt til to borgermøder og for dem var 
det største problem, at der ville forsvinde parkeringspladser - og så en bekymring for, at der 
ville blive en del støj og ballade.  
 

Jeg synes, da det er hyggeligt, når det er godt vejr og folk 
leger herude. Det er også positivt, at vi har fået en ny og fin 
belægning på gaden. Det var tiltrængt. Det er blevet en flot 
gade. 
                                                                      (Beboer på Roersvej)  
 

En del af beoerne, hvis haver ligger lige ud til legegaden har været generet af bolde, der ry-
ger ind i haverne og en enkelt har også været træt af, at der har været børn inde og stjæle 
æbler i haven. Men det er ikke alle beboerne der oplever det på den måde. En beboer som 
er hjemme om dagen udtrykker det på den måde, når en bold ryger ind i haven: 
 

        Åh, herregud, så kaster jeg den bare tilbage igen.  
                                                                      (Beboer på Roersvej)  

 
Som tidligere nævnt bor der ikke mange børn på Roersvej, og det er da også kun få beboere, 
der benytter legegaden. En undtagelse er et pensionistpar, som dagligt benytter fitnessred-
skaberne, og som benytter legegaden, når de har besøg af deres børnebørn.                                 Boldene  hopper ind i en beboernes haver. 

                En beoer betegner legegaden som en gang miskmask. 

                   En anden beboer synes gaden er blevet flot. 
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Drift- og vedligeholdelse 

 
Engang stod der en rigtig, rigtig  flot bænk, som blev benyt-
tet af alle typer mennesker, at den faktisk aldrig var beskidt. 
Efter at alle de der plastikmøbler er kommet, har jeg aldrig 
set noget, som er så beskidt. Måske er budgettet ikke til  
vask af plastikmøblerne. 

                                                                                                                                                (Beboer på Roersvej) 

 
Som det fremgår af citatet ovenfor er der nogen utilfredshed med udseende af plastikmøb-
lernes, som er placeret ved indgangen til legegaden. Det ser bestemt heller ikke kønt ud.   
 
Men ellers må man konstatere, at efter et år ser legegaden i store træk ud, som da den blev 
indviet. De forskellige faciliteter er stort set intakte, og legegadens faciliteter har hverken 
været udsat for graffiti eller hærværk.  
   Den daglige drift- og vedligeholdelse er foregået i et samarbejde mellem Odense kommune 
og skolen. Skolens pedel tager noget af det daglige affald, mens kommunen jævnligt kom-
mer med deres fejemaskiner. 
  
 
  

                                              Den gamle bænk. 

   Bænken skiftet ud med et nyt legeelement ved indgang til legegaden. 

                 Skolen og kommune samarbejder om vedligeholdelsen. 
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OPSUMMERING   -  ROERSVEJ  SOM  LEGEGADE 
 
 

 Legegaden benyttes meget i dagligdagen, mest af skolen og i mindre grad af beboerne og byens borgere. 
 

 Legegaden appellerer til alle aldersgrupper og begge køn. 
 

 Der er mange aktivitetsmuligheder – nogle faciliteter er mere populære end andre. 
 

 Faciliteterne er robuste og holdbare. Ingen hærværk eller graffiti. 
 

 Der er stort set ingen problemer med biler og legende børn. Der tages hensyn til hinanden. 
 

 Beboerne har delte meninger om legegaden, nogle er meget positive andre mere kritiske. 
 

 Mange biler kører efter loven, men nogle kører mere end de lovlige 15 km/t. 
 

 Forældrene til skolens elever kører ind og parkerer ulovligt i legegaden. 
 

 Skiltning af gaden som legegade synes mangelfuld. 
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3.2  LEGEGADEN PÅ CARL BAGGERS ALLÉ 
 

Jeg synes, den er rigtig hyggelig. Det er et godt mødested 
for mange børn herude. Jeg går hjemme hver dag, og ser tit 
dagplejemødre om formiddagen, og om eftermiddagen er  
der tit  liv ude på bunkeren, og faciliteterne bliver brugt. Og-
så om aftenen har jeg indtrykket af, at man lige går ud og 
gynger lidt eller bare sidder derude. 
                                                        (Beboer på Carl Baggers Allé) 

 
Da beboerne på Carl Bagers Allé blev forelagt muligheden for at gaden kunne blive legegade 
var man positivt interesseret. Problemer med biler udefra, som holdt parkeret i gaden og 
store lastbiler, som kom igennem kvarteret, ville man gerne have gjort noget ved.  
   Men da den første idéskitse blev forelagt for beboerne, var man noget mere tvivlende. 
Forslaget til legegaden var efter beboernes mening alt for indgribende, og man var bekymret 
for, at kvarteret ville tiltrække alt for mange (unge lømler) udefra. Man synes også det ville 
ødelægge gaden, hvis der blev placeret for mange faciliteter i gadebilledet fx en basketball-
kurv, faste hinkeruder og andre asfaltlege på vejen. Beboerne fik deres vilje og legegaden på 
Carl Bagges Allé blev en anderledes udgave ind den oprindelige idéskitse. 
 
Tilfredse beboere 
Her godt et år efter, at legegaden blev indviet, er beboerne meget glade for legegaden og 
har nu selv forslag til nye faciliteter for at udvide aktivitetsmulighederne. Og beboernes be-
kymring for at gaden vil blive oversvømmet af folk udefra er ikke til stede mere. 

 
Jeg ser i stigende grad flere børn og unge udefra de om-
kringliggende gader, i weekenderne specielt. Den bliver og-
så brugt som gennemgangspassage, når folk skal i skoven. 
Så jeg synes vi ser rigtig mange, som ikke var her i kvarteret 
før og bedsteforældre, der er ude at gå med børnene, fordi 
de ved, at det her område er her. 
                                                        (Beboer på Carl Baggers Allé) 

                                       Den første  idéskitse til beboerne. 

                                            Her den færdige legegade. 
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Jeg har seks børnebørn, der kommer og besøger mig, jeg 
har en del venner, der kommer, der også har børn. Og der 
en del mennesker, der kommer og kigger og siger: 'Hold 
kæft, hvad er det for noget, I har fået lavet herude?'. Sågar 
min svigerdatter har overvejet at købe hus her på grund af 
den legegade. 
                                              (Beboer på Carl Baggers Allé) 

 
 
Som det fremgår ovenfor kommer der en del besøgende udefra, men legegaden bliver dog 
mest benyttet af de lokale børn og unge, børnefamilierne og af de beboere, som har børne-
børn. Det er mest bunkeren med dets forskellige faciliteter, der bliver benyttet, mens selve 
gaden med den nye belægning kun af og til bruges til hockey og rundbold, skate- og wawe-
bords og rulleskøjter eller bare at cykle rundt på. 
  

Mig og nogle af mine venner plejer bare at gynge og snakke 
lidt. Vi plejer også at løbe rundt på de der træstubbe og lege 
fanger. Altså det er ikke fordi, vi leger nogle specielle lege. 
Vi løber bare rundt på tingene og sådan noget. Snakker. 
Nogle gange cykler vi og løber på rulleskøjter rundt om 
pladsen. 

      (Pige 12 år) 
 

 
Beboerne i gaderne omkring Carl Baggers Allé har dannet en beboerforening, som i flere år 
har holdt fastelavnsfest, juletræssalg, loppemarked og gadefest i og omkring bunkeren på 
Carl Baggers Allé. Disse fællesarrangementer er fortsat efter, at legegaden er blevet etable-
ret. Omdannelsen af bunkeren og den nye belægning har dog ifølge beboerne gjort rammer-
ne bedre, end de var før.  
 
 
 
 
 

                                      Børn og børnebørn på besøg. 

                          Fællesarrangement på  Carl Baggers Allé. 
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Legegadens udformning og indretning 
I forbindelse med idéudvikling af legegaden var der mange tanker, der gik på, hvordan man 
kunne få bunkeren og dets terræn til at blive mere tiltrækkende og udfordrende, og samtidig 
blive en mere integreret del af selve gaden. En af ideerne, og som blev gennemført, var at 
lade en asfaltsti løbe ind over terrænet til cykler, rulleskøjter, skateboards osv. 
 

Problemet er, at den er meget stejl, og den hældning, den 
har fået, gør, at man simpelthen får for meget fart på. Altså 
ideen er god nok. Den er bare konstrueret forkert. Nu har vi 
så fået en brækket arm, Der er også nogle, der er kørt helt 
over i en indkørsel, hvor der står biler. 
                                                        (Beboer på Carl Baggers Allé) 

    
Og pigen som fik brækket sin arm kan tilføje: 
 

Jeg tror, det var på grund af risten, jeg væltede og brækkede 
armen. Men jeg ved det ikke helt, for det gik så hurtigt. 
                                                     (Pige 11 år med brækket arm) 

 
 
Som en af beboerne udtrykker det, så er ideen god nok med at lave sti ind over bunkeren, 
men den er bare konstrueret forkert. Og det må man erkende. Og afslutning af asfaltstien, 
lige ud for en rist er meget uheldigt.  
   Som beboerne, både børn og voksne, selv foreslår, så er det vigtigt, at farten bliver sat ned, 
inden man når ud på selve gaden. Det kunne fx gøres ved at etablere en modbakke, som 
satte farten ned før udkørslen. Efter en pige har fået brækket armen, har de fleste forældre 
forbudt deres børn at cykle, løbe på rulleskøjter og skateboard på bunkeren.   
   Ærgerligt når det nu er en af de lidt spændende og anderledes udfordringer, som legega-
den indeholder. 
 
 

                                   Asfaltstien som har givet problemer. 

 En uheldig afslutning på asfaltstien. 
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Samlet set indeholder legegaden ikke mange faciliteter. Der er bunkeren med asfaltstien og 
nogle trætoppe samt en stor fugleredegynge og et kolbøttestativ. Hertil kommer den nye, 
fine asfaltbelægning med nogle mindre bump.  
 
Som tidligere nævnt, var langt de fleste beboerne ikke særlig begejstret for det første idéud-
kast til legegaden på Carl Baggers Allé. De synes, det var lige voldsomt nok, specielt hvis der 
kom for mange elementer ud i selve gaden. Man ville dog gerne acceptere nogle lidt kreative 
bump, som skulle fungere som fartdæmpere. Her et år efter har nogle af beboere fået en 
anden mening.  
 

Der er nogle store børn her, som keder sig, så måske det 
ville være en god idé med et udendørs bordtennisbord. Må-
ske kunne vi også have en petanquebane og nogle trampo-
liner, der var gravet ned. Og der kunne også være nogle mål 
eller noget i bunkeren, som man så kunne tage op.  
                                                       (Beboer på Carl Bagger Allé) 

 
 
Konceptet for legegaden på Carl Baggers Allé med kun få nye indgreb og rekvisitter og en ny 
fin asfaltbelægning synes at udvikle nye kreative ideer og løsninger hos beboerne. Først efter 
at legegaden er blevet etableret og fungeret et års tid , kan de se flere muligheder og poten-
tialer for aktiviteter på legegaden.  
   Ideen om i højere grad at have nogle fleksible rekvisitter fx hockeymål, kegler o. lign. , som 
kan tages frem og tilbage, kunne man forestille sig vil ske i langt højre grad i fremtiden. Det 
er sket et par enkelte gange, at børnene har taget deres egne hockeymål ud på gaden, men 
som en af beboerne lægger op til, kunne det udvikles mere ved at man placerede flere for-
skellige løse rekvisitter i bunkeren. 
 
 
 
 
 
 

                                                     Bump i gaden. 

                  Flere flytbare rekvisitter var måske en mulighed. 

                             Bunkeren til opbevaring af flytbare rekvisitter. 
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Parkering og trafik 
Et af de store spørgsmål som optog beboerne i forbindelse med etablering af legegaden var 
parkeringsforholdene. Dels ville beboerne gerne have alle de parkerede biler væk, som kom 
udefra, og dels var de optaget af deres egne parkeringsmuligheder. Beboerne accepterede, 
at de ikke måtte holde med deres biler på legegaden. Dog fik en beboer, som ikke var så glad 
for legegaden, og hvis hus lå lige ud til pladsen, lov til at få to parkeringspladser.  
   Med hensyn til de mange parkerede biler, som blev parkeret af besøgende til Dyrskueplad-
sen og Zoologisk Have, så oplever beboerne, at det ikke er så slemt mere.  
 

Det er først her for nylig, hvor der er nogle, der har gjort os 
opmærksomme på, at de skilte, der står uden for vores hu-
se, betyder at man ikke må parkere efter dem. Og det er vi 
sådan set lidt rystet over. Vi har ikke set nogle vagter eller 
politi hernede, men vi venter snart at få den første bøde. 

                                                                                                                                 (Beboer på Carl Baggers Allé) 

 
Beboerne længere nede ad gaden har ikke været klar over, at de ikke må parkere fra det 
sted, hvor 'legegadeskiltene' står. Og da de er placeret ca. 50 meter før pladsen på gaderne 
(Carl Baggers Allé og Toves Allé), der fører ind til pladsen, betyder det, at mange beboere og 
deres gæster ikke må parkere foran deres huse. Denne problemstilling ønsker beboerne at 
tale med kommunen om. Det ønsker nemlig at få det ændret. 
    
 
Som nævnt var beboerne meget kede af, at store lastbiler blev ført ind ad Carl Baggers Allé 
og ødelagde belægning mv., når de skulle rundt om pladsen med bunkeren. Dette sker kun 
meget sjældent nu og skyldes uden tvivl det forhold, at Odense Kommune har sat skilte op 
på nogle af de tilstødende gader, der forbyder lastbiler uden ærinde at køre ind i området.   
 

 
 
 
 

                                 En beboer fik to parkeringspladser. 

                         Spor af lastbiler på afveje. 

        Beboernes biler må ikke holde her. Det vidste beboerne ikke. 
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Der er både færre biler, og de kører langsommere nu på 
grund af bumpene. Og det gør jeg også selv.  
                                                        (Beboer på Carl Baggers Allé) 

 
Beboerne var før legegaden blev etableret meget ked af, at mange bilister brugte Carl Bag-
gers Allé, som en smutvej, og at de kørte alt for stærkt. Her har bumpene haft sin virkning 
både med hensyn til, at der kommer færre biler, og at bilisterne nu er begyndt at køre lang-
sommere. 
 
 
Drift- og vedligeholdelse 
 

Der bliver ikke slået græs til tiden, og der kommer ukrudt op 
og sådan noget. Det er ikke hold pænt. Men det var egentlig 
vores frygt fra starten, hvordan det kom til at se ud. 
                                                       (Beboer på  Carl Baggers Allé) 
 
Der er rigtig mange tidsler, så man kan ikke gå på bare tæer 
derovre. 
                                                                                 (Pige, 11 år) 

 
Beboerne er ikke tilfredse med kommunens vedligeholdelse af legegaden, eller nærmere 
bestemt det grønne terræn omkring bunkeren. Ifølge beboerne var det aftalen, at kommune 
skulle vedligeholde området, og det mener de ikke, den overholder. Beboerne har også hen-
vendt sig til kommunen for at få lidt mere grønt i form af buske mv. Men der er ikke sket 
noget i den forbindelse. 
    Beboerne er positive overfor at hjælpe til med det grønne, være med til at plante osv., 
hvis det skulle komme på tale. Og beboerne er også positive overfor selv at være med til at 
betale noget til det grønne over beboerforeningens kasse. Men det kræver ifølge beboerne 
en tættere dialog med kommunen, som ikke har eksisteret. 
 
  

    Bumpene har nedsat farten og brugen af gaden som genvej. 

Beboerne er utilfredse med kommunens vedligeholdelse af det grønne. 
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OPSUMMERING   -   CARL  BAGGERS  ALLÉ  SOM  LEGEGADE 
 
 

 Legegaden benyttes af de lokale børn og børnefamilier, men også af og til af folk udefra. 
 

 Legegaden har få faciliteter, men bliver ind imellem suppleret med flytbare faciliteter. 
 

 Legegaden har en aktivitet, som har en forkert konstruktion. 
 

 Beboerne har forskellige ideer til at skabe mere aktivitet i legegaden. 
 

 Legegaden har betydet, at der kører færre biler igennem. 
 

 Der er færre biler udefra, der parkerer. 
 

 Bilisterne kører langsommere. 
 

 Nogle af beboerne er utilfredse med deres egne parkeringsforhold. 
 

 Beboerne er utilfredse med kommunens vedligeholdelse af legegaden. 
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4. ER LEGEGADERNE EN SUCCES?   
 
Som det blev nævnt i indledningen ønskede Styregruppen for projekt Mere bevægelse i by-
ens rum at opstille nogle succeskriterier i forbindelse med legegaderne. Svarene på de disse 
succeskriterier præsenteres i det følgende. 
 
 
Er der skabt nye funktioner i byrummet? 
Med etablering af legegaderne er der skabt nye mødesteder i byen. Både for de lokale bebo-
ere og for byens øvrige borgere. Mødesteder med mulighed for at borgerne kan være legen-
de og fysisk aktive på egne præmisser og med  tilbud til alle aldersgrupper.  
   Med legegaderne har det vist sig, at det er muligt at have nogle steder i byen, hvor der 
både kan være plads til det legende og til langsomt kørende biler.  
 
Er der sket en udvidelse af eksisterende tilbud? 
Beboerne og skolen ved den ene legegade har oplevet, at der nu er langt flere tilbud end der 
var før legegaderne blev etableret. Der er dog en forskel på de to legegader. Mens den ene 
legegade mere fungerer som et nyt samlings- og aktivitetssted for beboerne, så fungerer den 
anden legegade mest af alt som en udvidelse af skolens skolegård. 
 
Har borgerne været  tilfredse med dialogen med kommunen? 
Beboerne i legegaderne har været meget tilfredse med at blive indkaldt til de afholdte bor-
germøder. Og langt de fleste beboerne mener, at de har haft indflydelse på den endelige 
udformning af legegaderne. Men efter legegaderne er blevet etableret har man ikke været 
tilfredse med dialogen med kommunen. Hvis der var spørgsmål eller usikkerhed om nogle 
ting, så vidste man ikke, hvem man skulle kontakte. Samtidig må beboerne også erkende, at 
de selv kunne have gjort lidt mere for at komme i dialog med kommunen. 
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Er borgerne stolte af deres nye legegade? 
Generelt må man sige, at langt de fleste beboere er tilfredse og stolte af deres legegader. De 
syntes, det er en spændende nyskabelse og især børn og unge er meget glade for de nye 
lege- og aktivitetsmuligheder. Men når det så er sagt, så er der også nogle borgerne eller 
rettere beboere i og omkring legegaderne, som gerne ville have været de nye legegader for-
uden. De mener legegaderne er upassende og kan eller vil ikke forstå ideen med dem. 
 
Oplever borgerne tryghed med de nye legegader?  
Hos en del beboerne var der nogen bekymring for om der om aftenen og natten ville blive 
larm og ballade. Denne frygt har vist sig at være ubegrundet. Udover lidt højrøstet larm på 
enkelte sommeraftener har beboerne ikke oplevet noget. Samtidig har beboerne hæftet sig 
ved, at der ikke har været noget hærværk eller graffiti i forbindelse med legegaderne. 
 
Er borgerne tilfredse med trafiksikkerheden? 
Alle de personer som evaluator har været i kontakt med mener, at bilerne ikke kører så 
stærkt igennem gaderne, som de gjorde tidligere, også selv om nogle bilister stadig kører lidt 
stærkere end loven tillader. Kun en enkelt gang har der været et mindre uheld, hvor en bil 
ramte et barn. 
 
Er borgerne tilfredse med drifts- og vedligeholdelsesindsatsen? 
Her er der forskel på de to legegader.  Det ene sted er man godt tilfreds, mens beboerne det 
andet sted er misfornøjet med kommunens vedligeholdelse af det grønne område. 
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Efterord	  
Som	  tillæg	  til	  evalueringen	  har	  Odense	  Kommune	  følgende	  kommentarer:	  	  
	  
Kommentar	  til	  side	  19	  
Skiltning	  af	  gaden	  som	  legegade	  kan	  ikke	  være	  anderledes,	  idet	  politiet	  ikke	  vil	  have	  dobbelt	  
skiltning	  –	  borgerne	  skal	  vide	  hvad	  de	  forskellige	  skilte	  betyder	  altså	  at	  legegade	  betyder,	  at	  
der	  kun	  må	  parkeres	  i	  parkeringsbåse.	  Det	  vil	  være	  dobbelteffekt,	  hvis	  der	  skulle	  stå	  et	  skilt	  
med	  parkering	  forbudt.	  
	  
Kommentar	  til	  side	  26	  
Den	  lille	  sti	  over	  arealet	  udmunder	  uheldigt,	  så	  dette	  vil	  der	  blive	  arbejdet	  med.	  
	  
Kommentar	  til	  side	  28	  	  
Skiltet	  med	  legegade	  er	  placeret	  efter	  ønske	  fra	  en	  beboer,	  men	  det	  er	  naturligvis	  uheldigt,	  
hvis	  andre	  beboere	  finder	  placeringen	  dårlig.	  
	  
Kommentar	  til	  side	  29	  
Odense	  Kommune	  har	  forstået	  klagerne	  over	  græssets	  vedligeholdelse,	  og	  der	  er	  også	  luget	  
ekstra,	  men	  parkforvalteren	  har	  også	  forsøgt	  at	  forklare,	  at	  når	  kommunen	  ikke	  bruger	  pe-‐
sticider,	  så	  vil	  det	  tage	  et	  stykke	  tid	  inden	  græsset	  har	  kvalt	  andre	  urter,	  men	  det	  bliver	  fint	  
når	  arealet	  har	  været	  slået	  igennem	  en	  sæson.	  	  
	  	  	  Ønsket	   om	   flere	   blomster	   er	   blevet	   imødekommet	   i	   efteråret,	   hvor	   der	   er	   plantet	   flere	  
Dronningebuske	  –	  plantningen	  afventede	  plantesæsonen.	  	  
	  	  	  Odense	  Kommune	  vil	  gerne	  i	  tættere	  dialog	  med	  beboerne	  om	  pasning	  af	  det	  grønne	  om-‐
råde.	  




