
Workshop 1 

Integrering af et sundhedshensyn i 

udarbejdelsen af projekter og planer på det 

tekniske område 

 



Case 

 3 etageboliger på tidligere erhvervsgrund 

 Området er på nuværende tidspunkt tætbevokset og benyttes 

ofte af beboerne i området til rekreative formål 

 Udarbejdet en forureningsundersøgelse af grunden, hvoraf det 

fremgår at grunden er forurenet 

 Undersøgelsen viser, at det kan betale sig at oprense grunden 

 Stort potentiale for lokalområdet 

 En omdannelse  og  ny planlægning for området 

 boliger med fælles opholdsarealer til områdets beboere 

 



Beskrivelse af området 

 Eneste større grønne plet i en radius af 1,5 km 

 Lille park med springvand og bænke godt 700 m fra grunden 

 Legeplads ved skolen og den integrerede daginstitution – 

begge ligger i en radius af ca. 1 km fra grunden 

 Flere brugt grunden til gå- og løbeture samt forskellige sociale 

aktiviteter 

 Primært socialt udsatte borgere i de omkringliggende 

lejlighedskomplekser 



Opgave 1 

 Diskutér potentielle sundhedsmæssige 

problematikker/områder, som man skal være opmærksom i 

den videre planlægning 

 Brug sundhedstjeklisten udarbejdet af Fredericia Kommune 

 Diskutér hvordan en sundhedstjekliste kan bruges i jeres 

kommune, ikke nødvendigvis på det tekniske område 

 Fælles opsummering fra hver gruppe 



Flere oplysninger ved tværfagligt møde 

 Vej og Trafik 

 væsentlig stigning i trafikken på vej, som adskiller to 
eksisterende etageejendomme 

 skolen og daginstitutionen ligger ved siden af den ene ejendom 
på samme vej 

 Sundhed og Forebyggelse  

 beboerne har meget med hinanden at gøre 

 rigtig mange skole- og institutionsbørn krydser vejen, hvoraf 
mange af skolebørnene færdes alene 

 Erhverv og Arbejdsmarked 

 Væsentligt belastet område med mange beboerne på 
overførselsindkomst, og alkoholisme forekommer i mange 
familier 



Opgave 2 

 Med inspiration fra screeningsværktøjet udarbejdet af 

Fredericia Kommune, diskutér følgende: 

 Hvilke punkter kan screenes med det samme og hvilke 

punkter mangler man oplysninger, og i så fald hvilke? 

 Hvilket detaljeniveau af konsekvenser er der brug for at 

tilfredsstille jeres udvalg? 

 Hvor brugbart er dette screeningsskema i fht. tjeklisten, og 

hvilket formål vil de hver især tjene? 

 Fælles opsummering fra hver gruppe 



Opsamling og videre information 

 Hvilke processer har I i jeres organisation, som kan 

understøtte en screeningsproces? 

 Strategiske niveau 

 Projekt og plan niveau 

 Forslag til og behov for viden udveksling omkring 

sundhedskonsekvensvurderinger i Temagruppen Sundhed på 

Tværs? 

 SKV gruppe? 

 



SKV-portal 

www.sund-by-net.dk 

 E-læringsforløb for integrering af et sundhedshensyn i den 

fysiske planlægning 

 Ressourcer  

 Årsagssammenhænge (løbende) 

 Sammenfatning af viden relevant for et sundhedshensyn på 

det tekniske område 

 Værktøjer 

 Rapporter 

 Andet? 

 

 


