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Indledning 

Denne opgave blev udarbejdet i faget ”Projektstyring” ved Erhvervsakademiet Lillebælt i marts og 

april 2012. Opgavens tema blev fremlagt sammen med andre temaforslag ved en brainstorming ved 

uddannelsens start, og projektgruppen blev efterfølgende dannet ved indsamling af 

interessetilkendegivelser. Ideen til projektet kom altså først, og først efterfølgende blev 

projektgruppen dannet, hvilket nok er det modsatte i forhold til de fleste ”ægte” projekter, hvor en 

gruppe med fælles interesser fremlægger en projektidé og følger op på den.  

Gruppens medlemmer og deres baggrund er: 

 Erla Hallsteinsdóttir: 41-årig islænding med lang videregående uddannelse i sprogvidenskab fra 

Tyskland. Erla har boet i Danmark i 10 år og arbejdet som underviser, forsker, guide og 

oversætter. Hun er mor til en pige på 13 og en dreng på 10 år. 

 Malene Andersen: 30-årig cand. mag i Kultur og formidling. Malene har boet i Odense i 10 år 

og har blandt andet arbejdet med kundeservice, ledelse og som projektdeltager i adskillige 

projekter. Malene er papmor til en dreng på snart 6 år. 

 Marc Bernth Kielstrup: 32-årig faglært klejnsmed, der har gået på Odense Teknikum. Marc har 

deltaget i nogle prototypeprojekter som klejnsmed. Marc har boet i Stenstrup i 5 år, og han er 

far til en pige på 5 år og en dreng på 3 år. 

 Thomas Michael Abildgaard Christiansen: 25-årig cand.merc. i strategisk marketing og 

kommunikation. Thomas har boet i Odense hele sit liv og har gennem sin studietid arbejdet som 

undervisningsassistent i marketing og IT. Han har ved flere lejligheder deltaget i 

forretningsudviklingsprojekter vedrørende virksomhedsopstart. 

 

Vi fandt hurtigt ud af, at vi, på trods af en meget forskellig baggrund, havde lignende erfaringer 

med og forestillinger om Odense midtby. Generelt er vores opfattelse af byen positiv, men vi var 

alle enige om, at især en gruppe ikke tilgodeses i byens mange projekter og udviklingsplaner, 

nemlig børn i aldersgruppen 6-12 år og deres familier. I forbindelse med ideen til projektet fortalte 

Erla: 

”I 2007 flyttede jeg fra et rækkehus med have og meget grønt nærmiljø med flere forskellige 

legepladser i Holluf Pile til en lejlighed i midtbyen. Meget hurtigt fandt vi ud af, at der ikke 

fandtes nogen interessante og udfordrende legepladser til mine børn inden for gåafstand i 

selve midtbyen og byens grønne nærområder. I godt fem år har vi derfor gået med en 

eventyrlegeplads til aldersgruppen 6-12 år i maven, og samtidig har vi undret os over, at 
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børns grundlæggende behov for kropsligt udfordrende muligheder for leg og udfoldelse ikke 

har spillet nogen særlig rolle i Odense kommunes mange ”at lege er at leve” projekter i 

midtbyen.”  

Ud over egne erfaringer og forestillinger har vi ladet os inspirere af forskellige kilder. Især 

konkurrencen Let’s Play Outdoors
1
 og dens formål med at realisere Odenses vision ”at lege er at 

leve”, ved at skabe plads til leg, udfoldelse og legende oplevelser i byens grønne områder, har været 

et vigtigt udgangspunkt ved fastlæggelse af projektopgavens tema, formål og afgrænsning. 

 

For at projektgruppen er troværdig, har vi antaget følgende specialistroller og faglige kompetencer 

for dens deltagere: 

1. Ekspert i Odenses historie (ansat på Møntergården som specialist i vikingetiden i Danmark). 

2. Konsulent fra Udvikling Fyn med ekspertviden i økonomi, byplanlægning og miljøpolitik. 

3. Ekspert i børns udvikling med specialisering i læring og kropslig udvikling fra børne- og 

ungeafdelingen i Odense Kommune. 

4. Legepladsdesigner med teknisk ekspertise og specialisering i tema- og naturlegepladser, bl.a. 

med erfaring fra Madsby Legepark i Fredericia. 

 

En stor tak går til vores to eksterne konsulenter: Ari og Oliver, som har ydet en stor hjælp ved 

afdækning og beskrivelse af brugerbehov og -ønsker, bl.a. med gennemførelse af en 

spørgeskemaundersøgelse i deres klasse; 3B i Henriette Hørlücks Skole i Odense. 

 

Problemstilling og problemformulering 

Odense har en vision om at være en legende by og et godt sted at bo. For tiden har Odense 

Kommune både lanceret den i indledningen nævnte konkurrence Let’s Play Outdoors og igangsat et 

kæmpestort projekt med omdannelse af Thomas B. Thriges Gade til en ny bydel ud fra visionen ”at 

lege er at leve”. Leg skal i visionen også forstås som en metafor for nytænkning og kreativitet
2
. 

Vores erfaringer og analyser af hidtidige tiltag viser dog, at leg i betydningen en ”underholdende 

aktivitet, som især udføres af børn”
3
, ikke er blevet omsat i praksis i nævneværdigt omfang i 

                                                      
1 http://odense.dk/letsplayoutdoors. 
2 http://legensby.dk/udenfor-nummer/spoergsmaal-og-svar-om-at-lege-er-at-leve/  
3 jf. Ordbogen.com  

http://odense.dk/letsplayoutdoors
http://legensby.dk/udenfor-nummer/spoergsmaal-og-svar-om-at-lege-er-at-leve/
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Odenses midtby, og der mangler legemuligheder især for børn i aldersgruppen 6-12 år. Med 

udgangspunkt i denne problemstilling lyder projektets problemformulering: 

 

Hvordan kan vi omsætte visionen ”at lege er at leve” i praksis for at afhjælpe de manglende 

legemuligheder for 6-12-årige børn i Odense midtby og dermed få flere børnefamilier ind til 

midtbyen i Odense? 

 

Projektets formål er projektering af en eventyrlegeplads til børn i aldersgruppen 6-12 år i Odense 

midtby. 

 

Metode og afgrænsning 

Eventyrlegepladsen er et non-profit projekt, som ikke vil give noget konkret afkast i kroner og ører. 

Men den vil til gengæld have en stor værdi for Odenses byliv og beboere i form af større 

attraktivitet og livskvalitet. Med udgangspunkt i den samfundsøkonomiske gevinst som legepladsen 

vil give, er det vigtigt at få en oversigt over, hvem skal bidrage til projektet, hvem har indflydelse 

på dets realisering, og hvem der profiterer af projektets nyttemål samt projektprodukt for, at 

sandsynliggøre projektets nytteværdi. Vi har derfor valgt primært at inddrage følgende 

analysemetoder og værktøjer til projektet: 

 SWOT-analyse 

 Risikoanalyse 

 Interessentanalyse 

 Kommunikationsplan 

 Budget 

 Spørgeskemaundersøgelse 

 Tids- og handleplan  

En SWOT-analyse giver det nødvendige overblik over, hvor man står i forhold til et kommende 

projekt. I vores SWOT-analyse får vi et overblik over, hvilke trusler vi kan stå overfor i 

projektforløbet, og hvor vi som følge deraf skal udvise ekstra opmærksomhed. Analysen sætter 

fokus på både interne og eksterne forhold, og den tegner et billede af, om vi er i stand til at løse 

opgaven. SWOT-analysen er dog sjældent så fyldestgørende, at den kan stå alene, og derfor er det 

nødvendigt, at gå endnu dybere til værks, når man skal vurdere mulige risici i et projektforløb. Til 

dette vil vi bruge en risikoanalyse.  
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Med en interessentanalyse identificerer vi projektets hovedinteressenter, belyser deres rolle og 

udforsker deres behov bl.a. for at forstå deres relevans i og indflydelse på projektet. Med analysen 

finder vi ud af, hvilke interessenter der skal inddrages direkte eller indirekte både ved 

planlægningen og udførelsen af selve projektet. Interessentanalysen leverer yderligere et grundlag 

for udarbejdelsen af en informations- og kommunikationsstrategi samt en handleplan for projektets 

interessenter.  

Med en kort spørgeskemaundersøgelse afdækker vi de primære brugeres ønsker og behov mht. 

legeredskaber på legepladsen. Resultaterne supplerer projektdeltagernes ekspertviden om børns 

udvikling og legepladsdesign. 

Vi valgt at fokusere på projektets målgruppe og det konkrete projektprodukt i denne opgave. Derfor 

undlader vi at komme ind på projektlederens rolle, styregruppen samt projektgruppens rolle og 

udvikling. Grundet projektets samfundsøkonomiske karakter anser vi det heller ikke for nødvendigt, 

at inddrage en cost-benefit analyse eller en PESTEL analyse.  

 

Vision og mål 

Visionen for vores projekt er: at lege er at leve i børnehøjde. Med denne vision ønsker vi at vise, at 

vi lever op til Odense kommunes målsætningen om, at byen i 2018 vil være kendt for at være en 

legende by, der bidrager til livskvalitet og vækst. Visionen knytter sig til både Odense kommunes 

samt Thomas B. Thriges Gade-projektets visioner, der begge udtrykker, at man gennem arbejde og 

leg ønsker at skabe rammerne for et bedre liv i Odense
4
. 

Med udgangspunkt i vores vision samt Odense Kommunes ønske om en legende by, ønsker vi at 

gøre Odense til en bedre by at bo i. Derfor er projektets nyttemål, at få mere liv til byen og give 

mere værdi til: 

 Børnefamilier, der bor i byen.  

 De omkring 300 nye lejligheder, der skal bygges inde i byen i forbindelse med projektet ”Fra 

gade til by”. 

 Skoler (6 privatskoler
5
, som til dels kun har mindre udendørsarealer og utilfredsstillende 

udendørs faciliteter til kropslig udfoldelse) og andre børneinstitutioner i midtbyen. 

 Odense Cityforening: tiltrække flere kunder til butikker, restauranter og cafeer i midtbyen. 

                                                      
4 http://legensby.dk/odenses-vision/  
5 Giersings Realskole, Nonnebakken 7; Henriette Hørlücks Skole, Slotsvænget 1-3 & 4; Sct. Albani Skole, Adelgade 3-5; Mentiqa-

Odense, Vestergade 37; Odense Friskole, Hjallesevej 2; Marie Jørgensens Skole, Skt. Hans Plads 3-5. 

http://legensby.dk/odenses-vision/
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 VisitOdense & Udvikling Fyn: tiltrække flere turister med en større mangfoldighed i byens 

historiefortælling og oplevelsestilbud. 

 Kulturinstitutioner: supplerende formidling af byens historie. 

Selv om der med projektets primære målgruppe, børn i alderen 6-12 år, ikke er tale om en 

målgruppe, der umiddelbart der står for indkøb, køber bolig, bruger kulturtilbud eller spiser på 

restauranter og caféer, så har den dog indirekte en stor indflydelse på familiernes beslutningstagere, 

idet børns behov har en høj vægtning ved prioritering af familiers udgifter. Vi forventer derfor, at en 

legeplads vil have en stor oplevelsesøkonomisk værdi, og dermed være til stor gavn for byens 

borgere, Odenses kulturliv, bymidtens butikker, restauranter, turistforeningen etc. 

Det er vores klare mål for projektet, at vores eventyrlegeplads skal stå færdig i maj 2013, og vi 

forventer, at kunne indvie pladsen onsdag d. 1. Maj 2013. Vi ønsker at legepladsen skal være klar til 

brug inden byggeriet af ”Fra gade til by”-projektet går i gang. Herved opnår vi et større fokus og 

meget mere opmærksomhed omkring bymidten allerede inden de første nye lejligheder står klar til 

indflytning. Dette vil uden tvivl være til gavn for salget af lejlighederne, fordi området vil være 

særdeles attraktivt for især børnefamilier.  

Vi har endvidere opstillet en række succeskriterier for vores projekt. Under byggeprocessen vil vi 

brande projektet og forsøge at få kommunikeret information om eventyrlegepladsen ud via 

brochurer, TV, Internet og aviser som en ”must see/visit attraktion”. Derudover er vores endelige 

succeskriterium, at eventyrlegepladsen får 10.000 besøgende i det første halve år efter indvielsen. 

 

Baggrund, forudsætninger og præmisser 

Odenses vision ”At lege er at leve”  

„At lege er at leve“ blev den 23. april 2008 vedtaget af Odense Byråd som byens vision frem til 

2018
6
. Visionen om den legende by omfatter områderne uddannelse, forskning, kultur, erhverv, 

byudvikling, klima og velfærd. Visionens nøglebegreb er det gode og sjove liv med leg, udfoldelse, 

kreativitet og innovation
7
. Ifølge byens vision er Odense Danmarks mest bæredygtige by med 

bæredygtighed som en naturlig og integreret del af leg og læring i hverdagen for byens børn og 

                                                      
6 http://legensby.dk/  
7 http://legensby.dk/odenses-vision/  

http://legensby.dk/
http://legensby.dk/odenses-vision/
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unge. Dette genspejles i byens miljøpolitik
8
, som bl.a. fokuserer på børns forhold til og oplevelse af 

naturen
9
. Der lægges vægt på, at offentlige parker og naturområder ikke kun skal være forbeholdt 

fritidsaktiviteter, men aktivt skal bruges af skoler og institutioner. I vores projekt indgår følgende 

overvejelser, der understøtter Odenses vision ”at lege er at leve” og byens strategi om 

bæredygtighed for børn og unge: 

1. Indordning i byens grønne områder og de 5 grønne rum
10

, tilknytning til eksisterende 

legepladser og andre oplevelsestilbud samt valg af legeredskaber ud fra overvejelser om 

bæredygtighed og plads til leg og udfoldelse. 

2. Tilknytning til projektet Fra gade til by. 

3. Byens historie og markedsføring som eventyrets by som udgangspunkt for udformningen af en 

eventyrlegeplads med en forankring i den kulturelle arv.  

 

Legepladser og andre udendørs oplevelsestilbud i Odense midtby 

Odense har i alt mere end 250 legepladser
11

. Langt de fleste er traditionelt opbygget, og kun to 

almindelige legepladser er placeret i og omkring midtbyen
12

:  

1. Legeplads Vilhelm Werners Plads ved Rådhuset. Denne plads fjernes ved omdannelsen af 

Thomas B. Thriges Gade. 

2. Eventyrlegeplads for mindre børn i Munke Mose som er inspireret af H. C. Andersens eventyr 

som Den grimme ælling og Tommelise. 

Yderligere findes der en basketballbane primært til store børn ved Nonnebakken samt to 

motionspladser til voksne ved Odense Å ved Paaskestræde og ved boldbanen i Munke Mose. Der er 

ingen legepladser i og omkring midtbyen, som er målrettede mod børn i aldersgruppen 6-12 år.  

Eventyrlegepladsen placeres på parkeringspladsen ved Albanigade, der nedlægges ved omdannelsen 

af Thomas B. Triges Gade. Legepladsen får en central plads i det grønne rum langs Odense Å, og 

den tænkes dermed ind i en række af natur- og fritidsoplevelser samt aktiviteter langs åen fra den 

                                                      
8  

http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Baeredygtighed/Miljoepolitik/Byen%20med

%20baeredygtighed%20for%20boern%20og%20unge.aspx  
9 bæredygtighed: ”begreb, der indebærer, at man vil skabe de bedst mulige forhold for miljø og mennesker nu og i fremtiden” (jf. 

Ordbogen.com). 
10 Især i sammenhæng med skolernes behov henter eventyrlegepladsen inspiration i konceptet De 5 grønne rum, som er kreative 

lege- og læringspladser med forskellige tematiske tyngdepunkter som skal øge forståelsen af naturen. Ideen bag de grønne rum, som 

alle er placeret i udkanten af byen, er at de både kan bruges til læg og til læring som udendørs klasseværelser. 

http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Parker%20og%20natur/Udeliv/Leg/groenne

rum.aspx  
11 http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Parker%20og%20natur/Udeliv/Leg.aspx  
12 http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=BoernOgUnge&client=lite  

http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Baeredygtighed/Miljoepolitik/Byen%20med%20baeredygtighed%20for%20boern%20og%20unge.aspx
http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Baeredygtighed/Miljoepolitik/Byen%20med%20baeredygtighed%20for%20boern%20og%20unge.aspx
http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Parker%20og%20natur/Udeliv/Leg/groennerum.aspx
http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Parker%20og%20natur/Udeliv/Leg/groennerum.aspx
http://www.odense.dk/Topmenu/Borger/ByMiljoe/Natur%20Miljoe%20Baeredygtighed/Parker%20og%20natur/Udeliv/Leg.aspx
http://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Odense&Page=BoernOgUnge&client=lite
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Fynske Landsby i den ene ende og Stige Ø i den anden ende. Dermed har legepladsen en 

umiddelbar tilknytning til oplevelsestilbud som museer, skulpturer, bygninger, bådudlejning, bord-

bænke områder, bålpladser, scenen ved Domkirken, H.C. Andersen forskningscenter i det Adelige 

jomfrukloster, H.C. Andersen paraden og andre tilbud i Lotzes Have, etc. både i selve midtbyen og 

midtbyens grønne områder. Kortet i bilag 1 viser legepladsens placering på den nuværende 

parkeringsplads ved Albanigade i forhold til andre legepladser, historiske steder og Thomas B. 

Thriges Gade.  

 

Fra gade til by 

Projektet Fra gade til by tager udgangspunkt i Odenses vision ”at lege er at leve” med en vision 

om, at opbygge et ”sammenhængende, bæredygtigt og tæt Odense med bylivet i fokus”
13

. 

Yderligere inddrages Odenses kulturelle arv med et meget stærk fokus på H.C. Andersens 

betydning for byen. Projektet udmøntedes i en international konkurrence om de bedste ideer for 

omdannelse af Thomas B. Thriges Gade til en ny bydel, som skal stå færdig omkring 2020. 

Vinderen af konkurrencen, som blev offentliggjort den 28. februar 2012, er arkitektfirmaet Entasis 

med et ”byrum med plads til leg og udfoldelse”
14

. Ud over en udvidelse af Lotzes Have med 

tematisering af H.C. Andersens eventyr, dvs. hans litterære fortællinger, fx med talende træer, er der 

i vinderprojektet dog ikke tale om nogen form for legepladser i børnehøjde.  

Eventyrlegepladsen tilknyttes projektet Fra gade til by fysisk med en placering på den nuværende 

parkeringsplads ved Odense Å vest for Albanigade. Denne placering, ved den sydlige indkørsel til 

parkeringskælderen under Thomas B. Thriges Gade, giver optimale adgangsforhold til legepladsen, 

ikke kun for byens beboere, men også for børnefamilier fra andre dele af byen.  

 

Odenses historie som inspirationskilde 

For at integrere en eventyrlegeplads bedst muligt i byens vision og markedsføring vil vi se på 

mulighederne for at forankre legepladsens udformning og udstyr i Odenses historie og kulturelle 

arv.  

Odenses mest kendte borger er eventyrdigteren Hans Christian Andersen (1805-1875). I 2012 blev 

der taget en politisk beslutning om, at en betragtelig del af byens markedsføring skal baseres på 

                                                      
13 www.fragadetilby.dk 
14 http://www.fragadetilby.dk/TopMenu/nyheder.aspx  

http://www.fragadetilby.dk/
http://www.fragadetilby.dk/TopMenu/nyheder.aspx
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Hans Christian Andersen, hans liv og værker. I denne sammenhæng flyttes bl.a. H.C. Andersen 

Center fra Syddansk Universitet ind i Odense Adelige Jomfrukloster. Også Fyn markedsføres i 

2012 som ”Eventyrets ø” med en kampagne med overskriften ”H.C. Andersen - Find dit eget 

eventyr på Fyn”. Kampagnen har tre undertitler:  

 Leg dit eget eventyr – med fokus på oplevelser, attraktioner og børnevenlige tilbud 

 Udlev dit eget eventyr – det aktive liv med vandring, natur, det maritime, cykling, lystfiskeri  

 Dit eventyrlige liv på Fyn – afslapning, det gode liv, gourmet, herregårde, slotte  

H.C. Andersens eventyrverden er repræsenteret på en legeplads for yngre børn i Munke Mose og 

indgår i udformningen af den nye Lotzes Have i projektet Fra gade til by. Vi vil derfor undersøge, 

om andre aspekter af byens historie kan bruges som inspirationskilde for en eventyrlegeplads, som 

kan indordnes under markedsføringskampagnen ved en bred fortolkning af begrebet eventyr
15

.  

Med arkæologiske fund kan byens historie forfølges tilbage til jernalderen
16

, og især vikingerne har 

efterladt sine spor:  

 Byens navn betyder Odins helligdom og henviser til et hedensk kultsted fra vikingetiden.  

 I Odense stod en af Danmarks Harald Blåtands fire vikingeborge
17

 syd for Odense Å, som var 

sejlbar dengang. Ringborgen havde en indre diameter på 120 m. og to indgange
18

. Borgens 

jordvold (8.000 m3 jord) blev brugt til at fylde op i et vandløbsstykke i Odense Å lidt efter 

1900. I dag er der næsten intet tilbage fra vikingeborgen, og den spiller kun en uvæsentlig rolle i 

byens historiefortælling. 

 Den sidste vikingekonge, Kong Knud, blev dræbt i Odense i 1086 sammen med sin bror og 17 

mænd, og ophævet til helgen i 1101. Hans jordiske rester ligger i dag til skue i et helgenskrin i 

krypten i domkirken
19

.  

Ikke kun i Odense, men også andre steder på Fyn har man opdaget mange fund fra vikingetiden: 

bopladser (fx ved Højby), grave (fx skibet i vikingegraven i Ladby
20

, den grønne sti i Otterup), 

Glavendrupstenen samt tilhørende skibssætning med en runeindskrift på 210 tegn. Vikingetiden 

spiller dog kun en mindre rolle ved markedsføring af Fyn, og ingen i Odense; kun en enkelt 

                                                      
15 http://www.udviklingfyn.dk/TopMenu/Turisme/Turisme.aspx  
16 På Fyn bl.a. med fund i Viemosen og Gudme, repræsenteret med rekonstruerede huse fra Fyn og Jylland i Jernalderlandsbyen i 

Odense http://www.jernalderlandsbyen.dk/. Odense var i starten af 1500-tallet tilflugtssted for enkedronning Christine med 

tilhørende hof på slottet i Næsbyhoved, Danmarks første bøger blev trykt i Odense, reformationen i Danmark blev vedtaget i 

domkirken i 1532 og den danske kronprins residerede i Odense slot i funktionen guvernør på Fyn i 1800-tallet, jf. historiske 

oversigter, også omfattende nyere historie fx http://www.stadsarkivet.dk/odenses%20historie.aspx og 

http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/by.aspx?koebstadID=38.  
17 http://www.24.dk/group/historien/forum/thread/2047254  
18 http://museum.odense.dk/viden-om/historie/odenses-historie/odenses-historie-for-boern.aspx  
19 http://www.odense-domkirke.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=39  
20 http://www.vikingemuseetladby.dk/default.asp?contentsection=C46210DC9B0F4A10AC7ABCD146906682  

http://www.udviklingfyn.dk/TopMenu/Turisme/Turisme.aspx
http://www.jernalderlandsbyen.dk/
http://www.stadsarkivet.dk/odenses%20historie.aspx
http://dendigitalebyport.byhistorie.dk/koebstaeder/by.aspx?koebstadID=38
http://www.24.dk/group/historien/forum/thread/2047254
http://museum.odense.dk/viden-om/historie/odenses-historie/odenses-historie-for-boern.aspx
http://www.odense-domkirke.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=39
http://www.vikingemuseetladby.dk/default.asp?contentsection=C46210DC9B0F4A10AC7ABCD146906682
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campingplads, Hasmark Strand Camping
21

, markedsfører sig på at være en vikingeplads med 

tilsvarende vikingelegeplads med vikingeskib, vikingeborg og restauranten i vikingestil.  

I stedet for endnu en gang at bruge H.C. Andersen som inspiration, vælger vi at gå helt tilbage til 

vikingetiden og opføre en eventyrlegeplads, som tager udgangspunkt i to af ordets ”eventyr” 

betydninger:
22

 

a) fortælling, som har overnaturlige elementer og en oftest formularagtig opbygning (engelsk: 

tale/fairy tale hhv. tysk: Märchen) 

b) særlig spændende og usædvanlig oplevelse (engelsk: adventure hhv. tysk: Abenteuer). 

Vi vil udnytte den fortælling om vikingetiden og vikingernes myter, der ligger skjult i byens navn, 

den forsvundne rundborg, den sidste vikingekonge og sejlads af vikingeskibe på åen som grundlag 

for udformningen af en eventyrlegeplads med spændende og usædvanlige oplevelser, bl.a. med 

mulighed for at bruge indhegningen af legepladsen til formidling af informationer om Odenses 

historie. 

 

SWOT- og Risikoanalyse 

SWOT-analyse 

Inden vi kan gå i gang med vores projekt, er vi nødt til at se på, om vi overhovedet er i stand til at 

løse den specifikke opgave. Har vi de rigtige fagfolk og har vi erfaringer fra tidligere, lignende 

projekter? Er der forhold i omverdenen, der giver os særlige fortrin eller som kan ødelægge 

projektet? Hvor ligger vores stærke sider og hvor ligger vores svage sider? For at få et realistisk 

overblik og svar på ovenstående spørgsmål kan vi med fordel benytte os af en SWOT-analyse
23

. 

SWOT er en forkortelse for Strengths, Weaknesses, Opportunitiet og Threats (stærke sider, svage 

sider, muligheder og trusler). Ved at anvende en SWOT-analyse kan vi anskueliggøre, hvilke 

interne styrker og svagheder, vi skal forholde sig til. Samtidig kan vi via SWOT-analysen også få et 

overblik over de eksterne muligheder og eventuelle trusler imod projektet. SWOT-analysen hjælper 

os altså til, at give en realistisk vurdering af om mulighederne for projektet er større end truslerne. 

De stærke sider skal være mere dominerende end de svage, da der ellers ikke er noget grundlag for 

at gå i gang med projektet
24

.  

                                                      
21 http://www.hasmarkcamping.dk/  
22 jf. Ordbogen.com 
23 http://ivaekst.dk/node/384 
24 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 34 

http://www.hasmarkcamping.dk/
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Nedenstående model viser vores SWOT-analyse af projektet:
25

 

Interne styrker 

 Erfaring fra tidligere, lignende projekt: Madsby 

Legepark i Fredericia. 

 Grundig viden om Odenses vision samt byens 

historie. 

 Viden om bygning af legeplads ifm. børns 

udvikling. 

 Viden om børns udvikling, leg og læring. 

  

Interne svagheder 

 Hvem varetager driften efterfølgende og er der 

ressourcer til det? 

 Kan det dominerende fokus på H.C. A. flyttes, 

så der også kommer fokus på Odenses 

vikingehistorie? 

 Vil projektdeltageren fra Odense kommune 

være i stand til at tænke i andre projekter end 

H.C. Andersen? 

Eksterne muligheder 

 Der er behov for eventlyrlegepladsen, da der 

ikke findes nogen anden tilsvarende legeplads i 

byen. 

 Tilknytning til andre oplevelser langs åen og 

den nye bydel omkring Thomas B. Thriges gade 

giver sammenhængende oplevelsestilbud. 

 Politisk opbakning til flere 

oplevelsesøkonomisk relevante tilbud. 

 Gode adgangsforhold med fysisk tilknytning til 

parkeringsmuligheder i projektet Fra gade til 

by.  

 Tematisk tilknytning til Odenses vision og Fyns 

markedsføringsstrategi Eventyrets ø. 

 Uudnyttet markedsføringspotentiale i byens 

historie (vikingetiden). 

Eksterne trusler 

 Ønsker naboerne at bo tæt på legepladsen? 

 Vil tæt trafik omkring pladsen påvirke 

besøgstallet? 

 Vil der være arkæologiske fund på pladsen? 

 Får vi politisk opbakning til noget, der ikke 

tager udgangspunkt i H.C. A.? 

 Bor/kommer der nok børn i midtbyen for, at en 

legeplads for aldersgruppen 6-12 år kan få nok 

besøger? 

 

Vi har valgt at trække på erfaringer med legeredskaber og struktur fra en anden legeplads, nemlig 

Madsby Legepark i Fredericia
26

, som er en integreret del af Fredericias bynære naturområde, via en 

projektdeltager med den konkrete faglige viden. Ved hjælp af denne interne styrke kan vi få et 

realistisk billede af, hvad der kan og hvad der ikke kan lade sig gøre. Evalueringen af projektet om 

Madsby Legepark giver os mulighed for at finde frem til eventuelle problemer, der kan opstå, når 

man gerne vil bygge en legeplads, og hvordan de muligvis kan løses. Endvidere kan vi se på 

projektets tidsramme og derudfra lave en estimeret ramme for vores tidsplan. Der stilles mange krav 

til legepladser i dag. De skal både være udfordrende, lærerige og så skal en række sikkerhedsregler 

                                                      
25 Analysen er udviklet med udgangspunkt i modellen fra: Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 34 
26 http://www.fredericia.dk/Fritid/madsbylegepark/Sider/Default.aspx  

http://www.fredericia.dk/Fritid/madsbylegepark/Sider/Default.aspx
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være opfyldt. Derfor ser vi det som en absolut styrke, at vi har relevant viden herom fra en af vores 

projektdeltagere.  

Som omtalt tidligere ønsker vi, at trække Odenses vikingehistorie frem igennem 

eventyrlegepladsen, og vi har derfor brug for viden herom således, at det ønskede produkt stemmer 

overens med det færdige resultat. Vores interne styrke ligger af den grund også i en faglig 

kompetent projektdeltager fra Møntergården i Odense. 

Vi har særlige forhold i omverdenen, der giver os bedre muligheder for, at vores projekt vil lykkes. 

Odense er lige nu inde i en udvikling, hvor der fokuseres på bymidten og aktiviteter heromkring. 

Dette fokus vil uden tvivl komme vores projekt til gavn, fordi der er større opmærksomhed på, hvad 

der sker og skal ske inde i midtbyen. Vi har bevidst valgt, at legepladsen også skal være for større 

børn, da der ikke er lignende tilbud andre steder i byen. Der vil altså være et marked for projektets 

resultat.   

Selvom vi har mange erfaringer fra projektet om Madsby Legepark samt gode eksterne muligheder, 

vil der dog være nogle faktorer, der ikke lader sig forene med vores konkrete projekt. Vi ved ikke, 

om der er arkæologiske fund på grunden, hvorpå legepladsen skal bygges. Dette vil være en trussel 

for projektet, fordi det vil forsinke processen væsentligt. Trafikken omkring pladsen kan være 

medvirkende til, at nogle ikke ønsker at besøge pladsen, fordi bilerne kører hurtigt lige udenfor. Vi 

er også nødt til at tage højde for, om beboerne omkring legepladsen er interesserede i en legeplads 

og den deraf følgende støj. Vi ved ikke, om der vil komme protester imod pladsen, og hvor stor en 

trussel dette vil udgøre, hvorfor vi må have fokus på det undervejs.   

Som omtalt tidligere i denne opgave har Odense ikke megen fokus på dens vikingehistorie og den 

deraf følgende kulturelle arv. Der fokuseres kun på eventyrdigteren Hans Christian Andersen, og 

med en markedsføring af Fyn, der tager udgangspunkt i eventyrdigteren, ser vi det dominerende 

fokus som både en intern svaghed samt en ekstern trussel for projektet. Kan vi få politikerne til at 

godkende et projekt, der tager sit afsæt i vikingehistorien på et tidspunkt, hvor Fyn markedsføres 

som “Eventyrets ø”? Vil der blive afsat ressourcer til driften fremover? Det kan endvidere være en 

intern svaghed, at vi har en projektdeltager fra Odense kommune, som tidligere kun har været vant 

til H.C. Andersen orienterede projekter. Vil vedkommende fra kommunen være villig til 

forandringen og udvide/supplere det store fokus på eventyrdigteren?   

Vores SWOT-analyse viser de opmærksomhedsområder, vi skal fokusere på i projektet. Den største 

trussel er det store fokus på H.C. Andersen og markedsføringen herom. Vi er dog alle overbeviste 
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om, at de positive er langt mere dominerende end de negative, idet nytteværdien af 

eventyrlegepladsen vil være betydelig for Odense.  

 

Risikoanalyse 

Risikoanalysen
27

 tegner et øjebliksbillede af projektets opmærksomhedsområder og er med til at 

identificere steder i projektforløbet, hvor noget kan gå galt. Da man ikke kan se ind i fremtiden og 

konkret forudse, hvad der kan gå galt i et givent projekt, vil en risikoanalyse være en kombination 

af erfaringer, forestillingsevne, følelser og fornemmelser. Formålet med risikoanalysen er at styre 

risici og holde dem på et niveau, der er acceptabelt for projektets videre forløb. En risikoanalyse 

giver således mulighed for at vurdere, hvor der er særlige opmærksomhedsområder i projektet og 

hvor man bør have ekstra fokus
28

.  

Når man skal vurdere de risici, der måtte opstå i et projekt, kan man med fordel benytte et 

hjælpeskema, der kan give konkrete bud på:  

 Hvad der kan gå galt? 

 Årsagen?  

 Hvilken konsekvens det vil have for projektet? 

 Hvor stor sandsynlighed der er for, at noget kan gå galt? 

 Hvor stor er risikofaktoren? 

 Hvad man kan gøre for at forhindre, at noget går galt? 

 Hvordan kan vi forebygge eller afbøde mulige risici? 

Ved at stille ovenstående spørgsmål kan vi få et specifikt overblik over de mulige risici og finde ud 

af, hvad vi skal gøre for at forhindre eller mildne dem i projektforløbet
29

.  

I vores SWOT-analyse fandt vi frem til, hvilke opmærksomhedsområder vi har i vores projekt. Hvis 

vi indsætter disse i det følgende hjælpeskema
30

 kan vi beregne, hvor stor en risikofaktor de enkelte 

opmærksomhedsområder udgør, og hvad vi skal gøre for at forhindre eller afbøde dem.  

 

                                                      
27 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 55 
28 http://www.risikoanalyser.dk/ 
29 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 57 
30 Analysen er udarbejdet efter inspiration fra: Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 56 
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RISIKO 

 

 

Hvad kan gå galt? 

ÅRSAGER 

 

 

Hvorfor går det 

galt? 

KONSEKVENS 

 

 

 

(1-10) 

SANDSYN- 

LIGHED 

 

 

(1-10) 

RISIKO- 

FAKTOR 

 

 

K x S 

FORAN- 

STALTNING 

 

 

Forebyggende / 

afbødende 

Trafikken omkring 

pladsen vil påvirke 

besøgstallet 

Usikkerhed 

omkring pladsens 

indhegning (vil 

børnene kunne 

løbe ud på vejen?) 

Støj fra trafikken 

forstyrrer 

børnenes leg 

10  

 

Ingen besøgende 

5 

Det er sandsynligt, 

hvis borgerne ikke 

kender til 

legepladsens 

indhegning og 

støjafskærmning  

 

15 Vi skal have 

kommunikeret 

klart til, at 

legepladsen har 

indhegning: Klar 

kommunikation 

om legepladsens 

sikkerhed 

Politikerne vil kun 

finansiere 

projekter med 

udgangspunkt i 

H.C. Andersen 

Der er 

dominerende 

fokus på H.C. 

Andersen 

 

10 

 

Ingen penge til 

projektet 

6 

 

Fokus på H.C. A. 

overdøver alt 

andet 

16 Klar 

kommunikation 

om projektets 

nytteværdi i 

forskellige 

kommunalpolitisk

e sammenhæng 

 

Hjælpeskemaet har her vist, hvor vi skal have et særligt fokus, og hvordan vi skal sætte ind for at 

forhindre, at projektet lukkes eller at succeskriterierne ikke bliver opfyldt, når legepladsen står 

færdig. Med hensyn til trafikken omkring legepladsen er vi nødt til at kommunikere klart ud til 

brugerne af pladsen, at den vil være afskærmet hele vejen rundt. Vi har den designmæssige 

ekspertise til at løse trafikproblemet, og vi tænker derfor ind i beskrivelsen af pladsen, at der bygges 

en vold omkring pladsen. Volden vil skærme for trafikken, og herved lever vi samtidig op til den 

historiske fortælling om Odenses vikingehistorie. Den højeste score på vores risikoanalyse er 

usikkerheden omkring politikernes syn på projektet, fordi opmærksomheden på H.C. Andersen er så 

massivt.  

 

 

Konklusion på SWOT- og Risikoanalysen 

 

Analyserne fortæller os, at vi er nødt til at have fokus på interessenterne hele vejen igennem 

projektprocessen, og politikerne skal kunne se nytteværdien for eventyrlegepladsen og dermed give 

os de nødvendige ressourcer. Vi skal fortælle interessenterne, at legepladsen opfylder Odense 

kommunes overordnede målsætning om den legende by og markedsføringsstrategien for Fyn som 

”Eventyrets ø”. Den lever op til byens vision om “at lege er at leve”, og den fortæller noget om 

Odenses kulturelle arv, hvilket vil give stor inspiration til at besøge andre eksisterende 

oplevelsesmuligheder (museer, skulpturer, bygninger, Domkirken etc.) i Odense. Endvidere vil den 
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trække børnefamilier ind til midtbyen, hvilket vil have en positiv effekt på Odense Cityforenings 

medlemmer, byens mange cafeer, restauranter og for salget af lejligheder. Med afsæt i både SWOT 

og risikoanalysen konkluderer vi, at grundlaget for projektet er til stede.  

 

Økonomi 

I februar 2012 lancerede Odense Kommune en konkurrence med titlen ”Let’s play outdoors”
31

 i 

samarbejde med Udvikling Fyn. Konkurrencen er et led i kommunens miljøhandlingsplan, og den 

har en pulje på 1,45 mio. kr. til at omsætte nye idéer til leg og bevægelse i byens natur. Vi 

forudsætter at projektets økonomi er sikret med en bevilling fra konkurrencen samt 

tillægsbevillinger fra Odense Kommune for at realisere projektets historiske forankring.    

Kommunen står for fjernelse af den eksisterende parkeringsplads, nødvendig byggemodning af 

grunden og indhegning af legepladsen, og den er dermed ansvarlig for opfyldelse af tekniske og 

sikkerhedsmæssige krav i denne sammenhæng. Projektet er derfor ikke ansvarligt for udarbejdelse 

af overslag over økonomi i forbindelse med (a) fjernelse af eksisterende parkeringsplads, (b) 

byggemodning og (c) indhegning. En estimering af disse omkostninger er på ca. 125.000 kroner.  

Selve rundborgen (jordvolden) opbygges i samarbejde med Odense Bys Museer, som sikrer 

finansieringen af opbygningen og formidling af vikingetidens historie i Odense bl.a. på 

legepladsens indhegning. Der vil være omkostninger i forbindelse med (a) materialer til 

rundborgen, (b) konsulenttimer vedr. historisk udseende af rundborgen i målestok 1:4 og (c) 

udarbejdelse af informationsmaterialer til indhegningen, som ikke indgår i legepladsens budget. En 

estimering af disse omkostninger er på ca. 125.000 kroner.  

Ved udarbejdelse af udbudsmaterialer vil der tages udgangspunkt i en maksimumbevilling fra 

konkurrencen ”Let’s play outdoors”
 
 på 400.000 kroner plus 25 % egenfinansiering i form af 

mandetimer som overordnet økonomisk ramme. Grundet legepladsens historiske forankring og de 

dermed forbundne evt. specialfremstillinger samt dekoration af enkelte legeredskaber, bidrager 

kommunen med en tillægsbevilling på maks. 250.000 kr. til legepladsens udformning 

(legeredskaber og evt. en hængebro som forbinder legepladsen med øen i åen).  

Følgende overslag omfatter udelukkende opbygningen af selve legepladsen, og det indeholder priser 

på legeredskaber, omkostninger vedr. andre materialer samt mandetimer ved opsætning af 

                                                      
31, se http://odense.dk/letsplayoutdoors  

http://odense.dk/letsplayoutdoors
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legepladsen. Priserne bygger på gennemsnitlige internetpriser til privatkunder fra danske 

legepladsproducenter: 

 

Udgiftsberegning   
     Fugleredegynge kr 15.900,00 
     Klatreland kr 58.900,00 
     Vikingeskib kr 87.500,00 
     Prinsessetårn kr 45.000,00 
     Klatretårn med drage kr 65.400,00 
     Vippe kr 10.080,00 

     Totalt for legeudstyr kr 282.780,00 

     Faldeunderlag i vikingeskib ( Gummimåtter) kr 21.000,00 
     Faldeunderlag ( Sand 0,2 - 2mm) kr 9.243,33 
     Totalt for faldeunderlag kr 30.243,33 

     Totals for Jord til vold kr 61.796,82 

     Totalt for hegn kr 39.286,71 

     Totalt for mandtimer kr 330.000,00 

     Total udgift kr 744.106,86 

     

       Mellemregninger             

Mandetimer 2000 Timer kr 165,00 pr. time     

faldunderlag i vikingeskib ( Gummimåtter) kr 300,00 pr. m2 70 m2     

faldunderlag ( Sand 0,2 - 2mm) kr 223,00 pr. ton 69,08 m3 41,45 T 

Jord til vold kr 156,12 pr. ton 659,72 m3 395,83 T 

Tabel 1: Overslag over udgifter 

 

De samlede omkostninger i projektet forventes at være en million kroner. I projektet udarbejdes 

udbudsmaterialer, og tilbud indhentes fra udvalgte leverandører af legepladser på grundlag af en 

økonomisk ramme på 750.000 kroner.  

 

 

Interessentanalyse 

At kunne forstå ens interessenters behov samt hvordan man håndterer disse behov, er fundamentalt i 

strategisk udvikling. Interessentanalysen bidrager til, at udforske og belyse de forskellige 

indflydelser der er brug for, for at blive inddraget og overvejet. Således anvendes 

interessentanalysen her til, at styrke planlægningen i selve projektet og for at se, hvem der kan 

inddrages enten direkte eller indirekte i projektforløbet. Dertil bidrager interessentanalysen til selve 
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informations- og kommunikationsstrategien for projektet således, at interessenterne er 

velinformerede, og arbejder for projektet og ikke imod. 

Interessentanalysen kommer omkring
32

: 

1. en identifikation af projektets hovedinteressenter
33

 

2. en identifikation af interessenternes interesser, behov, forventninger og påvirkning på 

projektet 

3. en sortering af interessenterne ud fra indflydelse på og medvirken i projektet 

Interessentanalysen udgør et grundlag for udarbejdelse af en kommunikations- og 

markedsføringsplan med: 

- en prioritering af interessenter og et udgangspunkt for en strategi til at håndtere 

kommunikationsbehovene mellem disse, og 

- en opsamling og handleplan for projektets interessenter 

Det er essentielt at indgå i en løbende tovejsdialog med hovedinteressenterne omkring projektet for 

at opnå ens opsatte fremtidige mål. Inden vi fortsætter, synes det på sin plads, at klargøre hvad der 

menes ved en interessent. Ifølge Ettrup
34

 kan en interessent defineres således: 

”Interessenter er enkeltpersoner eller grupper af personer, der har interesse i projektet”. 

Deraf forstås det, at en interessent er en person, gruppe eller organisation der har en vis interesse i 

ens projekt/organisation. Interessenter vil på den måde også omfatte personer, hvis arbejde på den 

ene eller anden måde bliver påvirket af projektet. 

Som beskrevet i det indledende metodeafsnit er der her tale om et non-profit projekt. Velgørenheds- 

og ikke-profit-søgende organisationer har ofte mange og forskellige interessentgrupper med 

modstridende behov og forventninger. Derfor er det vigtigt, at prioritere og fokusere på de 

indflydelser der bør medtages i overvejelserne. Interessenternes behov og forventninger kan være 

både internt såvel som eksternt tilknyttet projektet/organisationen. 

Det er vigtigt at huske på, at interessentanalysen bør udføres flere gange løbende under 

projektforløbet for jævnligt at justere analysen, idet verden ikke står stille, og interessenterne kan 

skifte holdninger over tid. Dertil dukker der evt. også nye interessenter op i takt med, at projektet 

skrider frem. 

                                                      
32 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 52 
33 Tina Larsen: Power Point undervisningsdag 3, 11/03-2012, Dansk Erhvervsakademi Lillebælt 
34 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 49 
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Bilag 2 viser en opstilling af de identificerede interessenters interesse i, bidrag til samt yderligere 

tilknytningsforhold til projektet. I bilag 3 ses da en sortering af disse identificerede interessenter i 

fire kategorier; aktiv deltager, grå eminence, gidsel og ekstern interessent
35

. 

Inden en uddybende gennemgang af de identificerede interessenter, skal det først nævnes, at der ud 

af de fundne interessenter ikke er foretaget en udvælgelse af, hvad man i visse omstændigheder 

kunne betegne for vigtigste interessenter. Der vil blive gennemgået en prioritering, men ikke en 

raffinering af interessenterne. Dette skyldes det konkrete samfundsøkonomiske perspektiv i 

projektet der gør, at en analyse af samhørigheden eller samspillet imellem interessenterne virker 

mere oplagt at foretage. Dette vil senere danne et fundament for og blive tydeligere i 

kommunikationsplanen. 

Den første interessentkategori er de aktive deltagere (ressourcepersoner). De har en stor 

indflydelse på projektet, og deres aktive medvirken er også nødvendig for projektets gennemførelse. 

I dette projekt er selve projektgruppen den eneste aktive deltager, idet gruppen er specifikt 

sammensat til at kunne varetage de behov, der er i forbindelse med planlægningen og udarbejdelsen 

af projektet. Selvsigende skal denne kategori involveres i projektet fra starten. 

I kategorien grå eminence er Odense Kommune samt arkitektfirmaet Entasis placeret, fordi disse 

interessenter har en stor indflydelse på projektets gennemførelse. Selvom Odense Kommune ikke er 

direkte medvirkende i projektet, kan de stadigvæk påvirke væsentlige beslutninger, og især Odense 

Kommune betragtes derfor som en meget vigtig interessent, som skal lyttes til. Under disse 

omstændigheder er det vigtigt for projektgruppen, at have Odense Kommune med både ved opstart 

af og undervejs i projektet. Odense Kommune inddrages løbende ved uformelle høringer og 

overtager projektet efter indvielsen af legepladsen. Da Odense Kommune er en stor organisation, 

bør dens opmærksomhed kontinuerligt opretholdes og løbende rapporteres med status på projektet, 

evt. suppleret af opfølgende møder, for at undgå forsinkelser og forvirringer/misforståelser. 

Arkitektfirmaet Entasis, som står for omdannelse af Thomas B. Thriges gade, kan have en 

indflydelse på dette projekt. Det er lidt usikkert hvor meget indflydelse, der er tale om, men det er 

muligt at forestille sig, at denne interessent kan have en påvirkning på selve udseendet af den 

færdige legeplads. 

Sorteret under kategorien gidsel er Udvikling Fyn, byens kulturelle institutioner, slutbrugerne og 

leverandøren. Kendetegnet for disse interessenter er, at de har en relativ lille indflydelse på 

projektets gang samt ringe mulighed for at træffe beslutninger. Derimod er deres medvirken i 

                                                      
35 Tina Larsen: Power Point undervisningsdag 3, 11/03-2012, Dansk Erhvervsakademi Lillebælt 
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projektforløbet nødvendig for selve projektgennemførelsen. Ser man først på Udvikling Fyn, er de 

placeret i denne kategori, fordi de er en eksternt tilknyttet organisation ift. Odense Kommune. 

Udvikling Fyn er taget ind fra sidelinjen for at rådgive Odense Kommune samt tage sig af de mere 

praktiske aktiviteter ift. fx. ’Let’s Play Outdoors’. Man kan sige, at Udvikling Fyn i denne 

sammenhæng fungerer som den praktiske og rådgivende sparringspartner, altså som et led under 

Odense Kommune, der så fungerer som den store organisatoriske maskine med en meget stor 

indflydelse på projektet. De kulturelle institutioner dækker i dette projekt fx over Møntergården og 

andre af Odense bys museer. I henhold til dette projekt fungerer disse kulturelle institutioner som et 

egentligt rådgivende led, som dog er nødvendigt for projektgennemførelsen. Dette bunder i selve 

projektpræmisserne omkring at skabe en eventyrlegeplads, der reflekterer Odenses kulturarv fra 

vikingetiden. For at få integreret dette tema i legepladsen og samtidig skabe en læring herom, er det 

vigtigt at have de kulturelle institutioner med løbende, og derfor ligger disse under kategorien 

gidsel. Slutbrugerne er blevet inddraget som et egentligt konsulentled inden projektstarten for, at 

afdække de primære slutbrugeres (de 6-12-åriges) faktiske behov og ønsker for legepladsen. Dette 

er gjort for at prøve, at involvere de egentlige brugere af legepladsen i selve projektet og derved 

give denne interessentgruppe en større medvirken. Børnenes idéer og tanker er derfor blevet vægtet 

ift. hvad der er muligt og realistisk rent praktisk, at udføre. Det skaber således også en positiv 

holdning til projektet, og det har derved en præventiv effekt samtidig med, at der bidrages til at 

opbygge et positivt image. 

Leverandøren på projektet anses i denne sammenhæng også for værende et gidsel på projektet. Den 

rolle som leverandøren har i dette projekt, er dog i en lidt større grad nødvendig for projektets 

gennemførelse, idet leverandøren nemt kan have en indflydelse på opsætningen af legepladsen. 

Dette er afledt af risikoen for fx forsinket levering eller forsinkelse under selve opsætningen, så 

datoen for indvielse overskrides. Faktorer som disse bevirker, at leverandøren får en relativ stor 

indflydelse på projektet. Heraf skal disse interessenter således involveres i projektet efterhånden 

som det skrider frem. 

Den sidste kategori er interessenterne der ligger udenfor projektet, nemlig de eksterne 

interessenter. Kort kan det siges om denne kategori, at disse interessenter hverken har mulighed for 

at påvirke centrale beslutninger eller medvirke aktivt i projektet. Med det sagt, skal det dog 

understreges, at i netop et projekt som dette, bør man ikke overse eller overhøre disse. Selvfølgelig 

har dette projekt ikke noget direkte formål med at tjene penge eller opnå et vist afkast på 

investeringer, og det kan i bund og grund udføres uden noget forbehold for disse interessenter. Det 
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gælder selvfølgelig kun så længe Odense Kommune har bevilget penge til og accepteret projektet. 

Grunden til, at interessenterne i netop denne kategori ift. dette projekt er vigtige skyldes, at 

nyttemålet for projektet er samfunds- og socialøkonomisk bundet. Heraf er der også en, på sigt, 

indirekte oplevelsesøkonomisk gevinst for forretningslivet i Odense midtby. Interessenterne i denne 

kategori vil ikke blive uddybet som de foregående, men kan ses i bilag 3. En tilføjelse, iht. 

kommunikationsplanen, er at netop formidlingen og kommunikationen omkring dette projekt er 

meget vigtig, hvis nyttemålet skal opfyldes. Selve produktmålet, planlægningen af opførelsen af 

legepladsen, kan, som sagt, godt opnås uden nogen videre inddragelse af de eksterne interessenter. 

Vi kommer tilbage til dette i kommunikations- og markedsføringsplanen. 

 

Eventyrlegepladsen 

Alle legeredskaber skal i Danmark være CE-mærkede
36

. På offentlige legepladser skal 

legeredskaberne opfylde DS/EN 1176-serien, og det stødabsorberende underlag skal opfylde DS/EN 

1177
37

. 

Da det er et klart ønske, at legepladsen skal være inspireret af Odense bys vikingehistorie, finder vi 

det åbenlyst, at legepladsen skal være opbygget af naturmaterialer. Efter at havde søgt inspiration 

herom på internettet, fandt vi frem flere danske 

forhandlere
38

 af bl.a. naturlegepladser. 

Vi har besluttet, at legepladsen fortrinsvis skal 

være bygget af robinie træ, da det er en meget 

stærk træsort. Derudover er det stort set 

vedligeholdelsesfrit. Ud fra 

spørgeskemaundersøgelsen blandt 24 børn i 3. 

klasse (se bilag 5) kan vi se, at de kommende 

brugere ønsker gynger, klatretårne, vipper og 

rutsjebane. Det centrale på pladsen vil være en 

ringborg, og på dette område skal der endvidere 

være vikingeinspireret lege-/klatretårne, gynger 

                                                      
36http://www.sik.dk/Professionelle/Produktsikkerhed/Maerkning-af-produkter/Legetoej-maerkning-af-legetoej 
37http://www.sik.dk/Professionelle/Produktsikkerhed/Love-og-regler-for-produktsikkerhed/Produkter-til-boern-og-babyer-love-og-

regler/Legeredskaber-love-og-regler 
38http://www.uno.dk/ , http://www.robinie.dk/ , http://www.blocher.dk/ , http://www.naturligleg.dk/ , http://www.rudeco.dk/ , 

http://www.nature-play.dk/ , http://www.eventyrleg.dk/ , http://www.kompan.dk/ , http://norleg.dk/ 

 

figur 1: Opdeling af legepladsområdet 

 

Tegning 1:Legepladsens opdeling 
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og vipper. Nede langs åen skal der være et vikingeskib-inspireret lege-/klatretårn. På figur 1 ses 

hvorledes legepladsen opdeles i 2 områder med vikingeskibet og ringborgen. Disse områder er ikke 

adskilt, men skal tilsammen give et billede af en ringborg med volde, befæstningsværk og 

anløbsplads til skibene, der har været på togt. 

 

Legepladsen skal i udbud, så den leverandør med det bedste tilbud kan vinde opgaven. Det vil sige, 

at der indhentes tilbud fra forskellige leverandører inden for den angivne økonomiske ramme (se 

side 16) og opfyldelse af de tekniske krav, sikkerhedskrav samt brugernes ønsker mht. 

legeredskaber og kommunens forestillinger om bæredygtighed. Leverandørerne forventes at 

indsende en konception i relation til vikingetiden med en beskrivelse af legepladsen og tegninger, 

der indeholder konkrete forslag mht. opstilling af legeredskaber og udnyttelse af pladsens særtræk 

(Odense å, jordvold, gamle træer, indhegning, overdækket plads under bro etc.). Ved valget af 

leverandør inddrages et brugerpanel bestående af 6-12-årige piger og drenge fra midtbyen. 

Børnenes ønsker tilgodeses ved endeligt design af legepladsens udseende, valg af legeredskaber og 

evt. justering af det accepterede tilbud og dermed den endelige produktspecifikation af projektets 

slutprodukt. 

 

Kommunikation og markedsføring 

En kommunikationsplan beskriver, hvordan kommunikationsbehovet i et projekt tilgodeses, altså 

hvem der skal vide hvad, hvorfor og hvornår
39

.  

Kommunikationsplanen i bilag 6 viser projektets opsamlings- og handleplan for kommunikation, 

hvori interessenternes betydning for projektet vægtes, budskab, formål og foranstaltninger samt 

værktøjer uddybes. Endvidere anføres et tidspunkt for handling. Anført er også, om 

kommunikationen til og med interessenten sker internt eller eksternt. 

Vores projekts kommunikationsstrategi planlægges på grundlaget af projektets interessentanalyse. 

De enkelte interessenter beskrives i interessentanalysen, og de vil ikke blive redegjort for yderligere 

her, da en forklaring kan ses i bilag 6. Den overordnede idé har været, at inddrage så mange af 

interessenterne som muligt for at skabe et tilhørsforhold til projektet. Det der opnås herigennem er 

en præventivt handling, der går ind og forebygger (fx som nævnt i SWOT analysen) potentielle, 

negative holdninger fra lokalsamfundet, Rådet for større trafiksikkerhed samt en klar dialog med 

Odense Kommune for at sikre politisk opbakning. Det er endvidere lykkedes at inddrage en del af 

                                                      
39 Ettrup, Flemming: Projektledelse s. 154 
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slutbrugerne, nemlig børnene, inden projektstarten. Dette giver først og fremmest brugbare 

informationer til brug i planlægningen af, hvordan legepladsen skal se ud. Derudover opstår der 

også en kontakt til denne interessentgruppe, så der skabes en tæt tilknytning samt en massiv positiv 

opbakning fra selve brugernes side. 

Bilag 4 viser en opstilling og prioritering af interessenterne. Dette er ikke en prioritering af de 

vigtigste interessenter som sådan, men mere en belysning af samhørigheden interessenterne 

imellem. Udgangspunktet for denne model er derfor en sortering ud fra en kommunikations-

præventiv synsvinkel. En præventiv tilgang er et vigtigt led i vores kommunikationsstrategi for at 

sikre positiv omtale og image. Under 1. prioritet er der projektgruppen, Odense Kommune og 

Udvikling Fyn. Projektgruppen sidder som tovholder og sørger for formidlingen og 

kommunikationen med Odense Kommune samt indirekte med Udvikling Fyn. Odense Kommune 

snakker så med Udvikling Fyn, som er deres samarbejdspartner, og de sørger for 

videreformidlingen til VisitOdense under 3. prioriteten. Projektgruppen sørger også for, at kontakte 

pressen og de nødvendige medier, der så igennem deres massekommunikation når ud til 

lokalsamfundet og andre dele af byen, skoler i nærområdet og deraf de faktiske slutbrugere. 

VisitOdense fungerer også som formidler til slutbrugerne især med henblik på at tiltrække 

børnefamilier som turister.  

Idet et af succeskriterierne for projektet er at brande legepladsen som en ”must see/visit attraktion”, 

skabes der et udvidet kommunikationsbehov. Det vil sige, at der foruden kommunikation med og 

information til projektets interessenter med henblik på, at skabe en positiv atmosfære omkring 

projektet, også skal opbygges et image eller brand gennem kommunikationen og formidlingen 

således, at der skabes en vedvarende opmærksomhed på legepladsen. I denne sammenhæng er 

Odense Kommune og Udvikling Fyn to rigtig gode samarbejdspartnere i forbindelse med 

formidlingen. Udvikling Fyn har det overordnede ansvar for marketing inden for turisme, og de står 

bl.a. for kampagnen ”Find dit eget eventyr på Fyn”. De har således reklamematerialer som foldere, 

brochurer og hjemmesider, hvor dette projekt også kan formidles igennem. Dette gør, at 

omkostninger til reklamemateriale og markedsføring ikke skal budgetteres i projektet. 

Ud fra et vedvarende markedsføringsperspektiv er der mere potentiale i at få 

implementeret/integreret Odenses viking arv og få udnyttet samt formidlet dette end at fortsætte 

med at gå all-in på H.C. Andersen temaet. Legepladsen skal derudover markedsføres overfor skoler 

og andre nærliggende institutioner, så den aktivt bliver en integreret del af disses hverdag. Således 

skal legepladsen altså gøres til et sted, hvor der er plads til leg, udfoldelse og oplevelser i et af 
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byens grønne områder. Som nævnt under mulige foranstaltninger/værktøjer i bilag 6, vil der blive 

tilbudt at deltage i en event. Denne event kommer til at ligge inden projektafslutningen, i testfasen, 

og har til formål, at promovere projektet yderligere samt skabe en større tilknytning til projektet. 

Eventen omfatter bl.a. deltagelse fra Udvikling Fyn, leverandøren, slutbrugerne/skolerne og 

lokalsamfundet. De specifikke oplysninger omkring testfasen og eventen specificeres senere. 

 

Konklusion og anbefaling 

Vi har i denne opgave ønsket at finde ud af, hvordan vi kan afhjælpe de manglende legemuligheder 

til børn i aldersgruppen 6-12 år i Odense midtby og dermed få flere børnefamilier ind til byen. Med 

udgangspunkt i en projektering af en eventyrlegeplads til børn fra 6-12 år har vi søgt svar på vores 

problemformulering og samtidig bidraget til at opfylde byens målsætning om, at være kendt som en 

legende by. Da legepladsen er non-profit har vi hele vejen igennem haft særligt fokus på vores 

opmærksomhedsområder, idet vigtigheden af den samfundsøkonomiske gevinst skulle skinne klart 

igennem. Vi har ved hjælp af vores SWOT- og risikoanalyse fundet ud af, at fokus skulle lægges på 

byens politikere samt brugerne af legepladsen og deres forældre. Dette gav anledning til at 

udarbejde en interessentanalyse, som gav os et svar på, hvorfor fokus skulle rettes på ovenstående. 

Interessentanalysen gav os samtidig mulighed for at finde frem til, hvordan vores kommunikations- 

og markedsføringsstrategi skulle udformes. Her fandt vi det vigtigt, at både opretholde en intensiv 

kommunikation med projektets interessenter og samtidig brande legepladsen som en “must see” 

attraktion via TV, Internet, brochurer og diverse nyhedsmagasiner.  

Legepladsens samfundsøkonomiske gevinst har igennem hele projektet haft en særlig rolle, fordi vi 

så det vigtigt, at lade politikerne vide, at nytteværdien af pladsen ville blive så stor for hele byen, at 

driften af pladsen efterfølgende må opretholdes. Odense har en klar målsætning om, at skabe mere 

liv og vækst i byen, da det vil bidrage til livskvalitet for byens borgere. Vi ser legepladsen som en 

åbenlys mulighed hertil, idet den vil trække flere børnefamilier ind til midtbyen, som igen vil 

tiltrække flere kunder til byens butikker, restauranter og cafeer. Derudover vil pladsen tiltrække 

flere turister til byen og ramme en bredere målgruppe. Eventyrlegepladsen vil uden tvivl give stor 

værdi til Odense, og vi anbefaler derfor kommunen at opføre legepladsen efter projektplanen og 

afsætte midler til en fortsat drift af pladsen.  

 

Drifts- og udviklingsplan 

Drift, eftersyn og vedligeholdelse af legepladsen indgår i Odense miljøafdelings daglige drift.   
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Da vi stiller krav til en bestemt træsort, der stort set er vedligeholdelsesfrit, forventer vi herved, at 

omkostningerne til vedligeholdelse er relativt lave. 

Legepladsen skal en gang om året kontrolleres og godkendes af en uddannet legepladsinspektør. 

De årlige omkostninger, som kan ses ud fra tabel 2, skønnes til at være 27.160,-. Dette er inklusiv to 

mands arbejde i en time om ugen til oprydning og generel vedligeholdelse. 

 

Årlige udgifter antal Pris Total 

Mandtimer 104 kr 165,00 kr.17.160,00 

Legepladsinspektør 1 kr. 5.000,00 kr 5.000,00 

materialer og div. 1 kr. 5.000,00 kr 5.000,00 

Udgifter totalt     27.160,00 
Tabel 2: Overslag over årlige udgifter. 

Tids- og handlingsplan 

Vi forudsætter, at hele den forudgående godkendelsesproces med høring af beboere og godkendelse 

af lokalplan er afsluttet. Vi forudsætter yderligere, at de nødvendige jordundersøgelser på 

parkeringspladsen allerede er foretaget og at der ikke blev konstateret nogen form for forurening. 

Der vil blive foretaget arkæologiske undersøgelser, men vi forventer ingen større arkæologiske 

fund, idet parkeringspladsen ligger uden for den middelalderlige bygrænse. Projektet behandles på 

byrådsmødet d. 9. maj, og når kommunen har givet grønt lys, vil udarbejdelse af tilbudsmaterialer 

kunne påbegyndes med det samme. Projektet indeholder følgende arbejdspakker (se også tidslinje 

og gantt-diagram): 

 godkendelse af projektet på byrådsmøde d. 9. maj 

 udarbejdelse af tilbudsmaterialer 

 indhentelse af tilbud  

 valg af tilbud under inddragelse af brugerpanel med børn i alderen 6-12 år 

 justering af tilbud og udarbejdelse af tegninger 

 godkendelse af tegninger og budget, byggetilladelse (tekniske krav, børnesikkerhed, etc.) 

 fjernelse af parkeringsplads og anden byggemodning på grunden (Odense Kommune) 

 arkæologiske undersøgelser (Odense bys museer; usikkert tidsforbrug, afhængigt af 

arkæologiske fund) 

 byggeproces: opbygning af legeplads inkl. vikingeborg og indhegning (leverandør af legeplads 

og Odense bys museer). 

 godkendelse af legepladsen (Odense Kommune) 



25 

 

 testfase med en promoverende event (alle projektinteressenter) 

 legepladsen tages officielt i brug 1. maj 2013 

 
Projektets tidslinje 
 

 
Gantt-diagramm 
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Perspektivering 

Når vi til påske 2013 promoverer legepladsen med en event til at fejre dens godkendelse og 

efterfølgende den 1. maj 2013 kan indvie eventyrlegepladsen, vil Odense kommune have bidraget 

til at opnå målsætningen om, at skabe mere værdi og liv til midtbyen. Samtidig har kommunen 

medvirket til at afhjælpe de manglende legemuligheder for børnene i aldersgruppen 6-12 år.  

Eventyrlegepladsen skal fortsætte med at give værdi og liv til Odense, og derfor faldt valget af 

pladsens placering bevidst på et sted i Odense, hvor mulighederne for udvikling er store. 

Legepladsen placeres tæt på Odense Å, og dermed indgår den i en række udendørs tilbud langs åen 

fra Den Fynske Landsby på den ende side samt til Stige Ø på den anden side. Vi ser legepladsens 

placering som en oplagt mulighed for, at man på sigt kan udvide den og herved tilføre nye 

oplevelser med fokus på leg og læring i byens grønne områder. Herved skabes en mulighed for, at 

forfølge og efterleve byens vision om, at lege er at leve.  

Vi har i denne projektopgave givet et bud på, hvordan Odense kommune med tiltag i børnehøjde 

kan leve op til målsætningen om, at byen i 2018 skal være kendt som en legende by. 

Eventyrlegepladsen vil uden tvivl være med til at gøre en forskel for byen i kraft af den store 

nytteværdi, der heraf skabes. Legepladsen kan bidrage til en større mangfoldighed og et bredere 

grundlag i byens markedsføringsstrategi. Odense Kommune bør derfor inddrage eventyrlegepladsen 

i en langsigtet markedsføring af Odense midtby, som et godt sted at bo og være mht. til at tiltrække 

nye beboere og turister til byen.  

 

Ved opgavens ende træder vi ud af vores ekspertroller i projektet og samler op på vores erfaringer 

og læring som deltagere i faget ”Projektstyring”: 

 Vi har kunnet afgrænse projektet indholdsmæssigt inden for den definerede ramme – og vi har 

fundet og forfulgt projektopgavens røde tråd. 

 Vi har diskuteret forskellige metoder og værktøjer, valgt og fravalgt ud fra projektets karakter 

som et non-profit projekt med samfundsøkonomisk gevinst.  

 Vi er forskellige – hvilket vores Belbin teamroller bekræfter: 

  Erla: Administrator, igangsætter og analytiker – med flair for formidling og 

koordinering. 

 Malene: Igangsætter og færdiggører – med flair for formidling og administrator 

 Marc: Ideudvikler og formidler, med flair for ressourceforsker og analytiker. 

 Thomas: Ideudvikler og formidler med flair for koordinator og analytiker – og lidt 
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administrator. 

 Vi har suppleret hinanden godt og danner en god gruppe, der arbejder struktureret og målrettet 

med en fair og fornuftig fordeling af arbejdsopgaver – alle har været involveret og alle har 

bidraget med idéer og ekspertviden. 

 Vi synes, at vores projektidé er rigtig god, og derfor giver vi den videre til Udvikling Fyn for at 

omsætte den i praksis.  
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Bilag 

 

Bilag 1: Placering af legepladsen 

 

 

bilag 1: kort over forskellige nuværende legepladsers placering 

 

Legeplads på Vilhelm 
Werners Plads ved Rådhuset 
(nedlægges) 

Motionsplads ved H.C. 
Andersens mors Vaskeplads 

Domkirken med Kong Knuds 
jordiske rester 

Planlagt eventyrlegeplads 

Skater- og basketballbane 
 

Odenses forsvundne 
vikingeborg  

 

Hjemsted for H.C. Ander-
sens forskningscenter i 
Odense Adelige 
Jomfrukloster 

Motionsplads og boldbane 

Møntergården – Odense Bys 
Museer 

Indkørsel til 
parkeringskælder 

H.C. Andersen inspireret 
legeplads for mindre børn 

H.C. Andersens Hus, Fyrtøjet 
og Lotzes Have 
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Bilag 2: Interessentanalyse 

Interessent 
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n
 

 K
o
n
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o
rh

o
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K
o
a
li
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o
n
 

K
o
ll
is

io
n
 

 

Odense 
Kommune/Byråd 
& lokalpolitikere 

Borgere og 
turister, etablering 

af udendørs 
aktiviteter, 

naturliv, 
oplevelser 

Kapital, faglig 
rådgivning, praktisk 

støtte 
Forkæmper 

Deltagelse i 
møder og 

beslutninge
r således 

Kommunen
s vision og 

formål 
overholdes 

Et bæredygtigt 
produkt ud fra 

de opsatte 
specifikationer 

Formel magt, 
høj prioritering 

Dominerende, 
politiserende, 

diplomatisk (på 
den negative 

måde) 

Fælles krav, 
interesse og 

holdning til dele 
af projektet 

samt resultatet 

Ubevidst 
forskelligt 
bidrag til 
projektet, 

evt. ift. H.C. 
Andersen og 
vikingetemae

t, 
dominerende 

adfærd 

Lokalsamfund 
(naboer, 
borgerne m.fl. i 
nærområdet) 

Et parkområde for 
6-12-årige, 

støj/forstyrrelse 
fra netop en sådan 

park 

Opbakning eller 
modstand 

Positiv til 
modstander 

Lejlighedsvi
s 

informatio
n 

Et parkanlæg 
med 

”aktiviteter” 
forbehold 

børn i alderen 
6-12 år 

Begrænset 
styrke og 

gennemslagskra
ft 

Undvigende 
Til dels fælles 

interesse i 
projektet 

Modstridend
e bidrag, 

forskellige 
holdning til 
projektet 

Nærliggende 
skoler og 
institutioner 

Et nyt park-
/naturområde til 
udfoldelse og leg 

Stor opbakning for 
nærliggende 

institutioner, (praktisk 
støtte) 

Positiv 

Jævnlig 
informatio

n, (evt. 
deltagelse i 

møder) 

Et grønt, 
lærerigt 

byrum der kan 
benyttes af 

disse 
institutioner 

0 Afvisende 

Fælles interesse 
i projektet, 

fælles ønsker til 
resultatet 

0 

Slutbrugerne 
(børn, forældre 
og turister) 

Fritids- og 
aktivitetsområde 
der henvender sig 

til netop denne 
aldersgruppe, 

forældre får nu en 
bedre vilkår for at 

tage ind til 
midtbyen med 

børn 

Direkte adspurgt, 
moralsk støtte 

Positiv 

Lejlighedsvi
s 

informatio
n 

Udfoldelsesste
d for børn i 

denne 
aldersgruppe 

(6-12) 

0 Undvigende 
Interesse i 
projektet 

0 

Udvikling Fyn 
Erhvervs- og 

turismeudvikling 

Direkte samarbejde 
med Odense Kommune 

i Deres 
miljøhandlingsplan, 

eksponering, praktisk 
støtte 

Positiv 

Jævnlig 
informatio

n, 
deltagelse i 

møder 

Et 
”trækplaster” 
for ikke blot 
turister men 
også familier 
og personer 

Informationer 
og viden, 

organisatoriske 
forbindelser 

Enighedssøgende, 
kompromissøgen

de 

Fælles interesse 
i projektet 

Evt. 
modstridend
e ønsker til 
resultatet 
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Interessent 
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med børn i 
alderen 6-12 

år 

Leverandør Økonomisk 
Rådgivning, leverance 

og opsætning 
Positiv 

Jævnlig 
informatio

n, 
deltagelse i 

møder 

 1 0 0 0 

Turistforeningen, 
Visit Odense 

Turismeudvikling 

Eksponering og 
kommunikationsvej, 
evt. praktisk støtte i 

form af tidligere 
erfaring 

Positiv 

Lejlighedsvi
s 

informatio
n 

En attraktion 
der tiltrækker 

folk (med 
børn) og 

bidrager til at 
”fortællingen” 
om Odenses 

historie 
udover H.C. 
Andersen 

Organisatoriske 
forbindelser 

Undvigende, 
kompromissøgen

de 

Fælles interesse 
i projektet 

0 

Kulturelle 
institutioner 
(Møntergården 
etc.) 

Spredning af 
kulturelle 
budskaber 

Faglig viden og 
(kunnen) til projektet 

Neutral til positiv 
Deltagelse i 

møder 

Et realistisk 
bidrag til 
Odenses 
kulturarv 

(vikingerne) 

Direkte 
informationer 

og viden 
omkring 

”kulturarven” 
og læringen 

Undvigende 
Bidragsfællesska

b 

Evt. 
modstridend
e ønsker til 
resultatet 

(Rådet for større 
trafiksikkerhed) 
og andre 
lignende 
organisationer og 
foreninger 

En muligt latent 
aktør med en stor 

potentiel 
påvirkning eller 
indflydelse på 

projektet 

Umiddelbart intet 
direkte bidrag men en 

stærk og nødvendig 
sparringspartner 

(præventiv/forebyggen
de effekt) 

Neutral til negativ 
(alt efter 

omstændighedern
e) 

Deltagelse i 
møder 

Et sikkert miljø 
for børn at 

færdes i 

Vis styrke og 
gennemslagskra

ft 
Dominerende 

(Fælles) krav og 
ønsker til 
resultatet 

Modstridend
e krav/ønsker 
til resultatet 

Pressen/medier 

Ekstern, påvirkning 
på resten af 

projektforløbet og 
kommunikationsd

elen, indirekte 
påvirkning af de 

øvrige 
interessenter 

Sprede ”budskabet”, 
formidling 

Neutral 

Lejlighedsvi
s 

informatio
n 

0 0 0 0 0 

City Foreningen 
Ekstern, over tid 
øget kommerciel 

Umiddelbart intet Neutral 
Umiddelba

rt ingen 
0 0 0 0 0 
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værdi 

Realdania 

Latent ekstern 
aktør og 

samarbejdspartner 
i Thomas B. 
Thriges gade 

projektet 

Umiddelbart intet Neutral 

Lejlighedsvi
s 

informatio
n 

0 0 0 0 0 

Turister 

En spændende og 
(historisk) 

anderledes 
attraktion 

Frem til 
projektafslutning intet 

Neutral/positiv 0 0 0 0 0 0 

 
bilag 2: Interessentanalyse 
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Bilag 3: Sortering af interessenter 

 
bilag 3: Sortering af interessenter 

Medvirken i projektet

Indflydelse på projektet

Stor

Stor

Lav

Nødvendig for gennemførelse

Ikke nødvendig/lille indflydelse Stor indflydelse

Odense Kommune

Lokalsamfundet

Skoler i nærområdet

Slutbrugerne

Udvikling Fyn

Tursitforeningen
/Visit Odense

Kulturelle institutioner

Rådet forstørre 
trafiksikkerrhed m.fl.

PressenCity Foreningen

Realdania

Projektgruppe

Leverandør

Arkitektsfirmaet Entasis
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Bilag 4: Prioritering af interessenter 

 

 

  

1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet

Odense Kommune Lokalsamfundet

Skoler i nærområdet Slutbrugerne (børn, 
forældre og turister)Udvikling Fyn

Tursitforeningen
/Visit Odense

Kulturelle institutioner

Rådet for større trafiksikkerhed

Pressen/medier City Foreningen

Realdania

Projektgruppe

4. prioritet

Leverandør

Arkitektsfirmaet Entasis

bilag 4: Prioritering af interessenter 
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Bilag 5: Spørgeskema og resultat af brugeranalyse 

 

3 gode legeudfordringer Yndlingslegeredskaber 

Gynger /////////////// Gynger (+ en virkelig høj 

gynge) 

////// 

At klatre/klatretræ/-

bane/-stativ 

///////// Tennisketsjer / 

Rutsjebane  ////// Bolde ///// 

Vipper ////// (Kænguru)stylter /// 

Svævebane ///// Kronegemme // 

Fangeleg  // Badminton /// 

Gemme // Rebstige / 

Ostefælt / Cykler /// 

Fodboldbane / Vippe // 

Skatepark / Sjippetov / 

Skraldespand / Svævebane / 

Græs / Skateboard / 

forhindringsbane / Rutsjebane / 

bilag 5: Spørgeskema og optælling 
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Bilag 6: Kommunikation: Opsamlings- og handleplan 

 
Tabel 1: Opsamling og handleplan 

Nr. 
Projektets 

interessenter 

Interessentens 

betydning for 

projektet 

(1-5) 

Budskab/information Formål 
Mulige 

foranstaltninger/værktøjer 
Tidspunkt 

1. 
Odense Kommune 

(intern) 
5 

Meget vigtig 

Klar information om 
projektets 

(samfundsøkonomiske) 
nytteværdi så det ikke 

ender i ”glemmekassen” 

Forebygge forsinkelser og 
forvirringer,  

Informere, inddragelse, 
(styregruppe)møder,  

staderapport, 
senere: overdragelse af relevant 

projektinformation, 
bruger/vedligeholdelses 

manualer 

Gennem hele forløbet 
(Beslutninger, 
opbakninger, 
godkendelser) 

2. 
Udvikling Fyn 

(intern) 
3 

Vis betydning 

En mulighed for at tilbyde 
turister en anden vinkel 

af Odenses kultur 

Inddrage ekspertviden i 
byplanlægning og økonomi samt 

miljøpolitik 

Inddragelse i møder, 
event/reception 

Involveres som 
projektet skrider frem 
(praktisk rådgivning) 

3. 
Leverandør 

(intern) 
4 

Vigtig 
 

At ekspertviden kan udnyttes 
under hele projektforløbet, undgå 

forsinkelser 

Inddragelse i møder, 
event/reception 

Gennem hele forløbet 
(planlægning, 

rådgivning, 
opsætning) 

4. 
Slutbrugerne (børn, 
forældre, turister) 

(ekstern) 

4 
Vigtig 

En spændende og 
anderledes legeplads der 

danner rammerne for 
nye, lærerige og 

udfordrende (for børn) 
oplevelser 

At skabe en positiv holdning, at 
informere og skabe 

opmærksomhed omkring 
legepladsen  

Inddragelse inden projektstart, 
gennem pressen, skolerne og 

lokalsamfundet, event 
Gennem hele forløbet  

5. 
Skoler i nærområdet 

(ekstern) 
4 

Vigtig 

En spændende og 
anderledes legeplads der 

danner rammerne for 
nye, lærerige og 

udfordrende (for børn) 
oplevelser 

At skabe opmærksomhed på 
legepladsen, skabe et 

tilknytningsforhold 

Informeres og inddrages 
gennem præsentationer, breve, 

event 
Gennem hele forløbet 
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6. 
Lokalsamfundet 

(ekstern) 
3 

Nogen betydning 

En spændende og 
anderledes legeplads der 

danner rammerne for 
nye, lærerige og 

udfordrende (for børn) 
oplevelser 

At skabe en positiv atmosfære 
omkring projektet og 

legepladsens opførelse, dvs. en 
præventiv kommunikation 

Informeres og inddrages via 
pressen/medierne, video på 

hjemmeside, event 
Gennem hele forløbet 

7. 
Kulturelle institutioner 

(intern) 
4 

Vigtig 

At projektet vil integrere 
en vis realisme ift. 
Odenses kulturarv 

At få integreret den korrekte 
”viden” fra en specialist i 

vikingetiden 
Inddragelse i møder 

Specielt i startfasen 
(planlægning) 

8. 
Rådet for større 
trafiksikkerhed 

(intern) 

2 
Nogen betydning 

Klar kommunikation om 
at der vil blive taget hånd 

om legepladsens 
sikkerhed 

At skabe en positiv holdning via 
en 

tilknytning/”medejerskabsfornem
melse”” til projektet 

Inddragelse i møder og 
”ansvarliggøre” via rådgivning 

om foranstaltninger 

I startfasen 
(planlægning/ 

rådgivning) 

9. 
Pressen/medier 

(ekstern) 
3 

Nogen betydning 
En ny, lærerig og 

bæredygtig legeplads 
At nå ud til så mange som muligt, 

få skabt omtale 

Skriftlig præsentation evt. 
opfulgt af mundtlig 
præsentation/møde 

I den tidlige startfase, 
midtvejs og meget i 

slutfasen af projektet 
(synligt produkt) 

10. 
Turistforeningen/Visit 

Odense 
(ekstern) 

1 
Lille betydning 

Kommunikere at 
legepladsen opfylder 

Odenses målsætning om 
”den legende by” samt 
Fyn som eventyrets ø 

At få legepladsen gjort til en af 
Odenses ”attraktioner” for både 

beboere og turister 

Informeres løbende via skriftligt 
materiale, nyhedsbreve osv. 

Gennem det meste af 
forløbet, dog specielt 
hen imod slutfasen 

(synligt produkt) 

 

 
bilag 6: Opsamlings- og handleplan 


