Parkour i masteskoven
- En del af Den Blå Kant, Svendborg Kommune, juli 2019
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Den Blå Kant – byrum på vandkanten
•
•

•

Parkour i masteskoven er en del af den samlede
byrumsudvikling på Den Blå Kant i Svendborg.
Svendborg Havn er midt i en stor omdannelse fra
traditionel erhvervshavn til en havn med en blanding af
maritime erhverv, boliger og byrum til ophold og aktivitet
for områdets borgere og gæster.
Første etape af Den Blå Kant skal nu realiseres med nye
aktiviteter på Udrustningskajen på Frederiksø.
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Den Blå Kant –
første etape
Hovedidé med
byrumsudviklingen:
Første etape skal skabe en
forbedret forbindelse mellem by
og havn.
Første etape skal skabe nye byrum
og rammer for byliv ved at forny
overflader, belægninger og
byrumsinventar.
Første anlægsetape skal
understøtte aktiviteter på og ved
vandet.
Udrustningskajen tænkes opdelt i
en række felter, hvor havnens rå
overflader brydes af felter til
ophold, leg og bevægelse.

PARKOUR I MASTESKOVEN

Parkour i masteskoven
• Hvem drømmer ikke om at klatre i vantet og hænge i en rå - højt
over dækket - og stirre ud over det store hav?
• På den maritime lege- og parkourplads på Udrustningskajen forenes
drømmene om havet med leg og bevægelse. Elementer fra
træskibene som master, bomme og tovværk glider sammen med
legepladsens og parkouranlæggets stolper, plinte og konstruktioner
til klatring og spring.
• Parkour i masteskoven er for både børn og unge. Her skal der være
udfordringer for såvel øvede som uøvede og også steder til bare at
hygge og hænge ud.
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Designkoncept
• Feltet afgrænses af en trappekant, eller det som vi kalder
rælingen. Rælingen agerer både møbel og afgrænsning af
belægning og faldunderlag.
• Kanten rejser sig forskellige steder, griber ind i området og
skaber flere parkour-funktioner og variation i form af klatremuligheder, spring mm. Derudover giver kanten talrige
opholds- og siddemuligheder for forbipasserende og
tilskuere.
• Det maritime går igen i formsprog og materialevalg. Specielt
de karakteristiske skibsmaster i midten af feltet og den
industrielle karakter er tydelige referencer til havnen.
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Lokal forankring
Svendborg Parkour
Parkour har over de sidste 10 år oplevet en
eksplosion i antallet af udøvere på landsplan. Dog
er parkour for mange stadig utilgængeligt i form af
mangel på faciliteter og viden. Parkour hører til i
bybilledet hvor byens objekter bliver til
udfordringer og kreative udfoldelser. Dog er det
for mange grænseoverskridende at bryde med det
offentlige rums normer.
Ollerup idrætshøjskole, SG og Vejstrup Efterskole
er gået sammen om en ny platform ”Svendborg
Parkour”, der skal understøtte det lokale
parkourmiljø.
Svendborg Havn som et autentisk centrum
Projektet ’Parkour i masteskoven’, vil give det
lokale miljø et autentisk og centralt mødested
hvorfra miljøet kan gro. Det vil samtidig være med
til at synliggøre miljøet for borgere og gæster og
derved øge muligheden for at inddrage flere i et
kreativt, sundt og aktivt bymiljø.

Økonomi
Beskrivelse af økonomi og tidsplan
•

Den samlede økonomi for ”Parkour i masteskoven” er på 1.122.750 DKK.

•

Heraf har Salling Fonden doneret 250.000 DKK.

•

Budgettet er anslået på baggrund af erfaring, og indeholder usikkerhed og
angivelser af hvor der kan evt. kan skaleres.

•

Således er projektet også økonomisk realiserbart, også selvom det mest
ambitiøse udgangspunkt skulle vise sig at være urealistisk.

•

Vi har inkluderet overvejelser omkring fx konstruktive principper, og andre
forhold, som kan have en væsentlig økonomisk tyngde.

•

Projektet er planlagt til udførelse marts - juni 2020 og vil derved stå klart til
brug i sommeren 2020.
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Fremtidig aktivering af projektet
Aktivering af projektet

Økonomi

•

Et nedslag på Parkournetværkets rute: Med det nye parkournetværk er
Sydfyn ved at komme på landkortet som et hotspot I Danmarks
parkourmiljø. Én af idéerne bag parkournetværket er at de deltagende
institutioner skal kunne benytte hinandens anlæg på skift. Her vil
PARKOUR I MASTESKOVEN blive det fjerde nedslag …. i en urban og
maritim sammenhæng.

•

•

Led i idrætsundervisningen på lokale fri- og folkeskoler: Svendborg
Kommune er en af Danmarks fremmeste idrætskommuner, hvor alle børn
er sikret betydelig mere idrætsundervisning end i andre kommuner. Det er
videnskabeligt påvist, at det har øget vores børns sundhed. PARKOUR I
MASTESKOVEN vil I skoletiden kunne inddrages i idrætsundervisningen.

•

Fri parkour: Parkour er som udgangspunkt en streetaktivitet som udfoldes
frit I byrummene. PARKOUR I MASTESKOVENs vigtigste funktion vil derfor
være at stå til rådighed for Svendborgs børn og unge i deres fritid.

Drift og renhold (Svendborg Kommune)
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