
Har vi fokus på sundhed i 
Teknik og Miljø? 
Byplanlægning og biodiversitet



Skabe let adgang

Fremme aktiv og sikker transport

Gøre opmærksom på allerede 
sunde rammer for hverdagen

Indbyde til samskabelse

Indtænke sundhed og natur i 
byplanlægningen

handleplaner for sundhedspolitikken i TMU5

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Ved vedtagelsen af Sundhedspolitikken – 5 handleplaner i TMU, - det store hele – frilufttiltag, der styrker de rekreative netværk på tværs af kommunen og derud over. Og samtidig har muliggjort og har arbejdet for, at det har skulle være lettere at tage cyklen på arbejde, i skole eller på weekendture. (Let adgang til idrætsfaciliteter, naturområder og bevægelsesvenlige miljøer, der appellerer til fysisk aktivitet og rekreation. Fremme aktiv og sikker transport ved at videreudvikle den gode infrastruktur for fodgængere og cyklister)Handleplaner ud fra hvor sundheden møder praksis i TMU. Forankret på eksisterende opgaver, og tiltagene der snakker ind i sundhedspolitikken er dermed nødvendigvis ikke etableret på baggrund af sundhedspolitikken.(Må jeg sige dette?)Etableringen og udviklingen på baggrund af  Sundhed ikke været den primære prioriterede hensigt med tiltagene. Nærmere infrastruktur, rekreation osv. Formålet er at indtænke sundhed og natur ibyplanlægningen, således at der skabes grundlag foretablering af boligområder, der understøtter borgernes lysttil at gå og cykle i deres nærområde og videre ud.Formålet er at understøtte borgernes og Hjørring kommunesmedarbejderes lyst til at gå og cykle i deres nærområde samtbruge cyklen som dagligt transportmiddel ved at skabetrygge rammer for cyklister.Formålet er at opmuntre borgerne til i højere grad atbenytte cyklen som transportmiddel med fokus på detsundhedsmæssige aspekt.Formålet er at indbyde til samskabelse/inddrage borgerne iarbejdet med at vedligeholde vores stier, så vi er flere om atopretholde stierne, der er en del af grundlaget for, at voresborgere kan øge såvel deres fysiske som mentale sundhedog trivsel i naturen.Formålet er at tilvejebringe og gøre opmærksom på alleredetilvejebragte sunde rammer for borgernes hverdag.Dette med henblik på at lade fri luft og natur medvirke tiløgning af såvel fysisk som mental sundhed og trivsel.



Nye cykelstier

Reparation af eksisterende 

Inddragelse af borgere

Cykelstier

Oplægsholder
Præsentationsnoter
CykelstierIndsatser nu, som understøtter sundhed, f.eks. cykelstier/fysisk planlægning, men det gøres ikke ud fra et sundhedsperspektiv) (gerne kort). Formålet er at understøtte borgernes og Hjørring kommunes medarbejderes lyst til at gå og cykle i deres nærområde samt bruge cyklen som dagligt transportmiddel ved at skabe trygge rammer for cyklister  Dermed ikke sagt, at der ikke er etableret, udviklet og løst opgaver i TMU, som styrker og understøtter arbejdet med at fremme sundheden i HJK. Ét eksempel er cykelstier, hvor der både er etableret og reparation af eksisterende cykelstier. I udviklingen af dette arbejder, og for at højne inddragelsen af borgerne, er der også indhentet konkrete ønske for borgere ift. ønske om nyetablering af stier på strækninger, til ønske om reparation. Etablerede ruter. Med frygt for at det kan virke lidt kedeligt, så håber jeg I hænger ved, når der kommer lidt GIS kort på de næste slidesSelvom disse jo i det store hele er retninger der er og endnu mere kan være stærkt forbundet i deres formål. I processen med anlæggelse og forbedringer af cykelstier, er der også taget brugt af at høre specialisterne, dem der kender lokalområderne allebedst, nemlig borgerne – indgive ønsker til cykelstierSket alle de her forbedringer…. Og i løbet af 2021 er der fortsat med en pulje penge arbejdet for at forbedre cykelnetværket og dets tilstand. Cykelruter regionale og forbundet med nationale.Fra indsatsplan - cykelstier:Der er i 2019 anlagt dobbeltrettet cykelsti i Vrå mellemSkrolleshedevej og Gadehusene.Der er i 2019 lagt ny asfalt på cykelstierne: Frederikshavnsvej fra Vendiavej til Ringvejen Søndergade, Hirtshals fra Margrethevej tilJyllandsgade i sydsiden Ringvejen, Hjørring, fra Frederikshavnsvej til Farøvej ibegge siderDer er i 2020 anlagt cykelsti i begge sider på Sæbyvej påstrækningen Brønderupvej til Ilbro byvej.Der vil i 2021 blive etableret et nyt cykel/gangareal påHalvorsmindevej fra jernbanen til Bagterpvej og påBagterpvej til Ulvegravene.Der vil i 2021 ske forbedring af Emmersbækstien i Hirtshals.Der er afsat 500.000 kr. til vedligehold af eksisterendecykelstier i 2021.Allerede nu ser det ud til, at de borgere og institutioner, derhar deltaget i udviklings- og forskningsprojektet Vores SundeHverdag (som Hjørring kommune deltager i sammen med 3andre kommuner, 4 forskningsinstitutioner og 2 regioner)peger på ønsker om at bruge udeomgivelserne, når dethandler om sundhed. Altså fokus på omgivelsernes (byens oglandets) betydning for fysisk aktivitet, herunder f.eks.cykelstier. Der kan evt. arbejdes videre med muligheder forat søge fonde m.v.



2018
Sæbyvej

• Dobbeltrettet cykelsti i Vrå mellem Skrolleshedevej 
og Gadehusene.

• Ny asfalt på cykelstierne Frederikshavnsvej fra 
Vendiavej 

• til Ringvejen 
• Ny asfalt på cykelstierne Søndergade, Hirtshals fra 

Margrethevej til Jyllandsgade i sydsiden
• Ny asfalt på cykelstierne Ringvejen, Hjørring, fra 

Frederikshavnsvej til Farøvej i begge sider

2021
Sæbyvej

Cykelsti i begge sider på Sæbyvej på 
strækningen Brønderupvej til Ilbro 
byvej.



Rekreative ruter og 
uderum

Natur og sundhed i 
planlægningen

Udvikling af formidling 
og skiltning 

Nyt overblik vha. 
interaktivt friluftskort

Rekreative
rum 
- og forbindelser

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Rekreative rumKonkrete eksempler: friluftskort med beskrivelse af ruter og naturområder. Også mulighed for at indgive borgerønsker ift. ruter.Rekreationen for øje. Interdisciplinært samarbejde på tværs af forvaltningerne – Sti Task Force. Arbejder for at kortlægge, sammenbygge og formidle om kommunens rekreative netværk af stier og områder. Friluftskortet er debuteret. Nærlæse om rekreative områder, og hvordan man kommer derhen til fods eller på cykel.Søge penge til stier og melde sig som sti-ambassadør.Fra indsatsplan – etablering af natur, stier og ruter:Formålet er at indtænke sundhed og natur i byplanlægningen, således at der skabes grundlag for etablering af boligområder, der understøtter borgernes lyst til at gå og cykle i deres nærområde og videre ud.Hjørring kommune har i 2020 udarbejdet flere lokalplaner, hvori der i større eller mindre grad er indarbejdet stier og/eller natur. F.eks.:  Dronningensgade i Hjørring har man indtænkt stier og sammenhæng med Christiansgave parkområde, og præciseret, at der skal være passage gennem området for almenvellet I Sindal omkring kommende ældrecenter er der indtænkt stisystem, der skal være tilgængeligt for almenvellet I Løkken, ved Søtungen, er der planlagt flere stiforbindelser og trampestier I lokalplanen for Højene Enge hedder det bl.a.: ”Det rekreative bælte mod Ringvejen skal være et landskabsbearbejdet område med flere funktioner, som bl.a. stier, legeområder, regnvandshåndtering, bord-bænke sæt mv., der kan skabe merværdi for områdets beboere og byens borgere. Med tiden, som helhedsplanen udbygges, skal det rekreative bælte fortsættes mod syd, så det skaber et sammenhængende rekreativt område, der forbinder Park Vendia og Thirup Park mod syd med skovrejsningsområdet nord for Vellingshøjvej.”Teknik og Miljø vil fortsat - med tanke på borgernes fysiske og mentale sundhed - indtænke sundhed og natur i lokalplanlægningen, hvor det er muligt. Det er tanken, at planlagte områder, når de er fuldt udbyggede, vil skulle fremstå på en måde, der understøtter borgernes lyst til at gå og cykle i deres nærområde og videre ud. Ikke alle lokalplaner vedrører arealstørrelser, der giver mulighed for anlæg af stier og lignende, men planlægning af grønneområder og natur i enhver størrelse vil alt andet lige kunne bidrage til den mentale sundhed.Kommuneplanens mål og retningslinjer for sundhed og natur tænkes videreført, så der fortsat er fokus på emnerne sundhed og natur, når den samlede reviderede kommuneplan forventes vedtaget af Byrådet i 2021.



Sti Task Force – Det interaktive friluftskort

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Styrke forbindelserne i HJKOg på tværs af kommunegrænser med regionale og nationale ruter. 



Hvor skal turen gå hen?
- og hvad kan man opleve?

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvor skal du hen og hvad kan du opleveUndersøg kortet, find beskrivelser, links til foldere mm. Vision 2 – naturpolitik ang. sundhed



Bedre vandløb og
rekreative 
muligheder

Vildere bynær natur
Andre tiltag - der styrker sundheden

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Uintenderede tiltag (ikke helt, taget Naturpolitikken i betragtning!) På baggrund af Hjørring Kommunes Naturpolitik- Kom gerne med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med sundhed allerede (mest uintenderet) og, hvordan der kan arbejdes mere bevidst med sundhed (intenderet). Og herunder betydningen og fordelene ved det. Andre tiltag man i retrospekt kan sige også har arbejdet for sundheden er:Vandplanprojekter – antal projekter – 210 km strækning – bedre fysiske forhold – større mulighed for rekreation og dermed både potential for at styrke den fysiske og psykiske sundhedVildere bynær natur – vild, frem for velplejet (park)natur har en anderledes påvirkning, når vi bevæger os rundt i den. Som det kendes fra bl.a. terapihaver, medvirker vild natur til at sænke stress og øge osv. KILDE! Og KORREKTE ORD.Ved især at give mulighed for at kunne komme ud i vildere natur på til eller fra arbejde/skole eller nemt derefter, giver medvirker de vilde bynære områder positivt ift. Den mentale sundhed. 



Men, hvad nu hvis ….



Oplægsholder
Præsentationsnoter
I vores lokalplaner søger vi for grønne områder, men hvad med sundhedshensyn ?



Oplægsholder
Præsentationsnoter
På ældrecentre og villakvarter dominere græsplænerne - hvad med sundhedsperspektivet?



VISION 1
Hvad vil vi med naturen!

Dialog og samarbejde

VISION 2
Naturen tilbage i alles liv

Livskvalitet, oplevelser og 
sundhed

VISION 3
Sæt naturen fri

Artsrigdom, vild natur og natur i byen

VISION 4
Naturen skal sætte os på landkortet

Profilering, turisme og bosætning

Natur og sundhed

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Naturpolotikken har en vision, der indeholder noget om sundhed. Natur og vild natur har stor betydning for både den mentale og fysiske sundhed. Det er derfor oplagt, at have en vision, der deles med sundhedspolitikken. En vision der omfatter fællesmængden mellem de to politikker.



Burde vi så ikke …

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Skabe grønne byrum, der ikke kun er godt for byen, men også er med til at løse nogle af udfordringerne i forbindelse med klimatilpasning. Grønne tage og ”ådale” og ”vådområder” i byen forsinker ikke kun vandet, men skaber også øget biodiversitet lokalt og bedre by miljø. 



Oplægsholder
Præsentationsnoter
Hvordan vil Thirup Park have set ud, hvis sundhed havde været med fra starten?
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