
Danske Parkdage 2019

Nye og flere brugerønsker… 
Faldende budgetter…

Det kalder på nye 
forvaltningsmetoder!!!
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4. Projekt ”Central Park” på Frederiksberg



Den danske forvaltningsmodelr 

 

 Den danske model for forvaltning og drift af 

offentligt tilgængelige haver er baseret på, 

at det offentlige som ejer leverer et selvdefineret 

produkt, som offentligheden kan tage i anvendelse. 
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Øgede omkostninger



Udenlandske modeller

• UK/ GB/ England/ London

• English Heritage (EH)

• The Royal Parks (RP)

• The National Trust (NT)

• HLF’s Urban Parks Programme
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Udenlandske modeller

Mission

• The mission of the Central Park Conservancy is to restore, 

manage, and enhance Central Park in partnership with the 

public.

• The Central Park Conservancy aspires to build a great organization 

that sets the standard for and spreads the principles of world-class 

park management – emphasizing environmental excellence – to 

improve the quality of open space for the enjoyment of all. The 

Central Park Conservancy is committed to sustaining this operating 

model to provide a legacy for future generations of park users.











Situationsbillede for Frederiksberg Have

Frederiksberg Have i tal (og Søndermarken) 

• 60 hektar
.

• 5-8 mio. årligt besøgende
.

• Årligt driftsbudget på 5.9 mio. kr. fordelt på:
Havedrift:                          3.0 mio. kr.
Service/Renhold:                1.6 mio. kr.
Vagt:                                 1.3 mio. kr.
.

• Vedligehold haven:             3.4 mio. kr.
.

• Indtægter
Arrangementer:                 1.0 mio. kr.
Udlejning:                         4.7 mio. kr.
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Situationsbillede for Frederiksberg Have

Problemstillinger som kalder på nye løsninger:

• Løbende reduktion af driftsbudgettet

• Faldende indtægter for arrangementer

• Befolkningstilvækst i de omkringliggende
bydele med deraf øget belastning

• Generelt voksende ønsker til brug af 
byens grønne områder

• Brugerne som krævende konsumenter
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Situationsbillede for Frederiksberg Have

Potentielle løsningsmodeller

• BtB aftaler og indgåelse af sponsorater

• Partnerskaber der skaber nye rammer for 
arrangementer og dermed øgede indtægter

• Befolkningstilvækst udvider basis for 
ressourcestærke fællesskaber

• Flere brugere = Forstærket ”identitetsfaktor” 
med flere potentielle ressourcer

• Initiering af adfærdsændring hen mod at 
bidrage til fælles bedste
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Mål

• at skabe en differentieret model for håndtering af partnerskaber af kortere 
og længere varighed, og derigennem etablere en bredere funderet og 
differentieret samarbejdsmodel for offentlige friarealer
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Mål
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• at formulere en overordnet identitetsskabende fortælling om hvad 
Frederiksberg Have og Søndermarken er for et sted. En fortælling der skal 
handle om Frederiksberg Have og Søndermarken som et 
fællesskabsorienteret sted, hvor civilsamfundet aktiviseres og involveres, og 
hvor brugernes oplevelse af medejerskab dyrkes. 



Projekt ”Central Park” på Frederiksberg

Succeskriterier

• at der anbefales scenarier for partnerskabsmodeller, der giver mulighed for 
stor variation i aktørkredsen, og som skaber transparens og enkelhed i 
forhold til omverdenen. 
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• at den overordnede fortælling om Frederiksberg Have og Søndermarken er 
tydelig og meningsfuld for havens brugere. 

• at definere potentialet for frivillighed og sociale indsatser, der styrker 
borgernes engagement



Projekt ”Central Park” på Frederiksberg

• Organisering og roller

• Styregruppens rolle

Styregruppen består:
Direktør for Frederiksberg Fonden Martin Dahl
Anne Kathrine Kirkegaard og Niels Mellergaard fra styrelsen 
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Projektgruppen ledes af mtre arkitekter, som rådgiver for projektet. 
Styrelsen allokerer 3 medlemmer til projektgruppen; Anne Meisner, Tanguy 
Laviolette og Lars Friis med førstnævnte som intern koordinator. 
Suppleres i anden fase:
Repræsentant fra Frederiksberg Kommune
Potentielt repræsentant(er) fra brugerne/samarbejdspartnere.
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• Organisering og roller

• Styregruppens rolle
Styregruppen består:
Direktør for Frederiksberg Fonden Martin Dahl
Anne Kathrine Kirkegaard og Niels Mellergaard fra styrelsen 

• Projektgruppens rolle
Projektgruppen ledes af mtre arkitekter, som rådgiver for projektet. 
Styrelsen allokerer 3 medlemmer til projektgruppen; Anne Meisner, Tanguy 
Laviolette og Lars Friis med førstnævnte som intern koordinator. 
Suppleres i anden fase:
Repræsentant fra Frederiksberg Kommune
Potentielt repræsentant(er) fra brugerne/samarbejdspartnere.

• Rådgiverens rolle 
Rådgiveren har ansvar for at drive projektet i det daglige, dvs. sikre 
fremdrift og rettidig involvering af de forskellige interessenter. 
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• Workshops
- som ”parrer” nye drifts- og anvendelsesmodeller 

med lokal interessent. 
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Metode



Projekt ”Central Park” på Frederiksbergr 

 

 

Der gennemføres research og kortlægning af eksempelvis:

• muligheder for nye samarbejdsformer

• indgåelse af partnerskaber

• tilvejebringelse af menneskelige ressourcer

• tilvejebringelse af økonomiske midler

• øget involvering af brugerne

• optimering af synergi mellem eksisterende og nye aktører
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