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Baggrund

I juni 2003 behandlede Kultur- og Fritidsudvalget et projektoplæg om udvikling og etablering af 
aktivitets- og motionspladser i naturen, som efterfølgende blev forelagt og besluttet af såvel Kultur- 
og Fritidsudvalget som Teknik og Miljøudvalget i 2004. RudersdalRuten blev introduceret i 
forbindelse med kommunesammenlægningen i 2006. Ruten var den første permanent skiltede og 
godkendte maratonrute i Danmark og blev etableret sammen med to udendørs støttepunkter med 
træningsredskaber til træning i naturen. 

De efterfølgende år er der udviklet og tilknyttet ruter med 
forskellige temaer og oplevelser samt senest en række 
aktivitetsoaser med forskellige muligheder for aktiviteter. 
Temaruterne er skiltede og målrettet forskellige 
brugergrupper, for eksempel TusindbenRuten for børn, 
Kulturslangen med historiske og kulturelle hotspots og 
SkodsborgRuten med information om områdets natur og 
historie. TrørødSløjfen blev indviet i samarbejde med 
Trørødskolen som den første lille temarute etableret på 

baggrund af skolereformens fokus på udeaktiviteter og motion. Der er i de seneste år derudover 
koblet flere cykelruter på RudersdalRutens Univers – herunder VM Ruten samt SandbjergRuten og 
KongeRuten, som træningsruter på landevej. 

RudersdalRuten har fra etablering af hovedruten på 42,195 km udviklet sig fra at være en enkelt 
rute til et udendørs univers med faciliteter, aktiviteter, læring og oplevelser for borgerne: 
RudersdalRutens Univers. RudersdalRutens Univers fungerer som en samlet udendørs platform 
med inspiration til kommunens borgere, hvor der er koblet faste eller lejlighedsvise aktiviteter til 
faciliteterne for blandt andet at understøtte og synliggøre mulighederne, som eksempelvis Grøn 
Puls 60+, Rudersdal Vandremaraton og Rudersdal Maraton. 

RudersdalRutens Univers
- faciliteter, aktiviteter, oplevelser, læring og tilgængelighed

for borgere, som vil være fysisk aktive ude og inde
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Formål

Rudersdal Kommunes målsætning om aktive borgere hele livet (5 veje til et godt liv) er en del af 
tanken bag RudersdalRutens Univers; Rudersdal Kommune vil have landets mest fysisk aktive 
borgere med spændende og varierede tilbud på lokale fritidsfaciliteter ude og inde. Mulighederne 
for et aktivt liv skal være let tilgængelige, så de bliver det naturlige valg.

Grundtanken er, at RudersdalRutens Univers skal inspirere flere borgere via faciliteter i ude og 
inde, teknologi, understøttelse af aktiviteter, initiativer, formidling og partnerskaber til i højere grad 
at gøre brug af faciliteterne og mulighederne omkring dem.

RudersdalRutens Univers – et brand med nye og flere udviklingsmuligheder

Ude og inde – fremtidens multifunktionelle fritids- 
og idrætsfaciliteter
RudersdalRuten og RudersdalRutens Univers har 
udviklet sig til et brand og et oplevelses- og 
aktivitetsunivers i naturen. Natur- og friluftslivet i 
Rudersdal rummer et stort potentiale for videreudvikling 
i RudersdalRutens Univers med grønne og blå 
korridorer samt aktivitetsoaser med mange forskellige 
muligheder for borgerne for at nyde naturen, læring om 
kultur, historie og natur, skabe netværk samt bevæge 
sig mere i hverdagen. Det forventes, at der i de kommende år fortsat vil være stigende interesse for 
at bruge rekreative udearealer. 
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Kobling af inde- og uderum
Multifunktionalitet vil få større betydning i fremtiden bl.a. i kraft af ændringer i livsstil, levealder og 
nye tendenser. Det betyder, at der hele tiden opstår nye behov. En kobling mellem eksisterende 
idrætsanlæg og faciliteter er en mulighed, som yderligere kan styrke tilbudene til borgerne og ikke 
mindst synliggøre de mange muligheder der i brugen af uden- og indendørs faciliteter. 

Bevæg dig til oplevelser

Under overskriften ”Bevæg dig til oplevelser” tilbyder RudersdalRutens Univers i samarbejde med 
foreningslivet og selvorganiserede gåture, cykelture, løb, kultur, historie eller natur i et smukt og 
varieret landskab med afvekslende terræn og natur. Rammen for hele universet er selve 
RudersdalRuten, der snor sig gennem Rudersdal Kommune gennem landskabet og forbi 
idrætsfaciliteterne, større virksomheder og hoteller samt kommunens institutioner og forbinder de 
lokale miljøer i Rudersdal Kommune.
De seneste år har et stigende antal aktivitetsoaser med forskellige udendørs faciliteter suppleret de 
andre forskellige aktivitetstilbud ved RudersdalRuten. Aktivitetsoaser er defineret som ’udendørs 
støttepunkter og mødesteder, der kan inspirere til nye måder at være fysisk aktiv på hele året rundt’ 
og som kan benyttes af såvel selvorganiserede som organiserede grupper af borgere, foreninger, 
institutioner og virksomheders medarbejdere. En kobling til kommunens idrætsfaciliteter vil rumme 
muligheder for at flere borgere kan få glæde af rammerne og bruge dem i hverdagen.
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FAKTA - RudersdalRutens Univers 2018:

• Et udendørs bevægelses- og oplevelsesunivers i Rudersdal Kommune med 
forskellige træningsfaciliteter og muligheder i naturen, som er tilgængelige i 
nærområdet 24 timer i døgnet

• 12 temaruter samt 8 aktivitetsoaser med forskellige aktivitets- og 
oplevelsesmuligheder, som er de synlige og tilgængelige faciliteter i uderummet i 
Rudersdal Kommune samt nogle faste og lejlighedsvise aktiviteter omkring 
universets anlæg

• Et initiativ, som synliggør og understøtter den sundhedsfremmende indsats med 
motions- og oplevelsesmuligheder for alle borgergrupper i naturen

• En ramme hvorfra man kan kommunikere om værdien af at være fysisk aktiv og 
bruge lokale muligheder for at bevæge sig i hverdagen

• En organisatorisk samarbejdsplatform på tværs af kommunens forvaltninger med 
det overordnede fælles mål at tilbyde borgerne attraktive muligheder for fysisk 
aktivitet og oplevelser i uderummet samt at etablere samarbejde med andre 
interessenter herunder Naturstyrelsen, virksomheder, foreninger og organisationer

• Og ikke mindst – markerede motionsstier udgør temaruter med forskelligt indhold 
og forskellige målgrupper, udendørs træningsfaciliteter samt tilknyttede aktiviteter, 
der opfordrer til fortsat samarbejde, innovativ udvikling og etablering af 
partnerskaber i Rudersdal Kommune med temaet oplevelser og motion i naturen.

Videreudviklingen af RudersdalRutens Univers kan opdeles i følgende 
indsatsområder, som udvikles med konkrete tiltag og potentialer:

1. Anlæg og faciliteter – drift, vedligeholdelse, kvalitetssikring af eksisterende anlæg, 
videreudvikling af nuværende anlæg, projekter og kobling til nye muligheder

2. Fysisk aktivitet i hverdagen ude og indendørs – koblingspunkter mellem idrætsfaciliteter og 
udviklingsmuligheder i udeområderne i RudersdalRutens Univers, 

3. Tilgængelighed, sociale fællesskaber, understøttelse af lokale initiativer – kobling til 
lokale indsatser, identificering af muligheder for tværgående interessefællesskaber, m.v.

4. Synliggørelse, formidling, teknologi – kommunikation og formidling af mulighederne, 
oplevelser, faciliteter og aktiviteter.
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1. Anlæg og faciliteter - drift, vedligeholdelse, kvalitetssikring af eksisterende anlæg, 
videreudvikling af nuværende projekter og kobling til nye muligheder

Videreudvikling af anlæg og faciliteter:

- Rudersdal Bjerge – etablering af første faciliteter omkring høje punkter i Rudersdal med 
udsigt, geologi, natur og historie lancering af 8 punkter i 2018 og 2019

- Kulturslangen – udvikling af to temature og videreudvikling af KulturSlangen i andre dele 
af Rudersdal videreudvikling og åbninger 2018 og 2019                    

- Aktivitetspladsen Birkerød bymidte – aktivitetsoase forår  2018
- Aktivitesoase Holtegårdsparken/Mariehøj Outdoor – cykeludfordringsbane afventer 

Holte MTB fondsansøgninger 2018 og 2019 
- Replacering af træningspavilloner, etablering af aktivitetsoase og udefaciliteter ved 

Rundforbi Idrætsanlæg  2018 og følgende år
- Vedbæk Skole og Skatepark Gertrud – videreudvikling af aktivitetsoase med 

udendørs faciliteter ved 2018 og følgende år
- Rudegaard Idrætsanlæg og udefaciliteter- etablering af aktivitetsoase – 2. etape af 

idrætsfaciliteter og uderum 2018 og følgende år
- Birkerød Idrætscenter - videreudvikling af aktivitetsoase med friluftsfaciliteter, 

friluftsbassin, m.m 2019 og følgende år
- Aktivitetsoaser – udvikling af andre udendørs områder som lokale mødesteder
- Discgolf – etablering af projekt og udvikling 2018 og følgende år

2. Fysisk aktivitet i hverdagen ude og inde – koblingspunkter mellem idrætsfaciliteter og 
muligheder i udeområderne i RudersdalRutens Univers

RudersdalRutens Univers lægger hvert år stier, veje og natur til både tilbagevendende og 
lejlighedsvise arrangementer, der sætter fokus på de kommunale faciliteter etableret i 
udeområderne og understøtter arrangørernes aktiviteter. Aktiviteterne arrangeres af foreninger, 
organisationer, grupper af selvorganiserede borgere og suppleres med faciliteter, kommunikation 
eller anden opbakning fra RudersdalRutens Univers. Fremadrettet arbejdes der henimod at knytte 
nye rum og relevante samarbejdspartnere, herunder foreninger og borgere til den videre udvikling 
af ude og inde-koblingen. 
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RudersdalRutens 
Univers - uderum

Forenings- og 
borgerinitiativer

Idrætsområdet
- inderum

Det er hensigten, at der fokuseres på, at der i de kommende år tydeliggøres kobling mellem 
kommunens idrætsfaciliteter og RudersdalRutens Univers med temaet idræt, motion og sundhed 
på tværs. De mange muligheder skal synliggøres og gøres tilgængelige så mange flere borgere 
kan få glæde af rammerne og bruge dem i hverdagen og til aktiviteter.  

Nye ideer til aktiviteter og oplevelser, som kan understøttes og etableres i samarbejde med 
foreninger, borgere, organisation eller andre interessenter kan f.eks. være:

 Olympiske lege – tema med historisk olympisk bane med autentiske gamle discipliner, som 
tovtrækning, langspyt, stående længdespring, tovklatring m.v.

 Grejkasser – inspiration fra Gentofte BKO – Bevægelses Klare Områder – f.eks. 
udstyr/plancher/kort til gamle lege – middelalderlege

 RR Univers challenge – prøv alle eller nogle af mulighederne på RudersdalRutens Univers og 
få en RR pin

 Historisk stafet på RudersdalRuten med spørgsmål om bysamfund, firmaer man passerer osv.
 Etablering af e-sport projekt med aktiviteter i uderummet
 Understøttelse af nye muligheder for at være aktiv og dyrke idræt i naturen, herunder udendørs 

crossfit og yoga
 Understøtte initiativer målrettet 65+ og handicapgrupper med faciliteter og muligheder.

3. Tilgængelighed, sociale fællesskaber og samskabelse – kobling til lokale og nationale 
indsatser, identificering af muligheder for styrkelse af lokale fællesskaber

Mødestedet – RudersdalRutens Univers som ramme for foreningsaktiviter og borgernes 
egne initiativer 
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Tilgængelighed og nærhed er grundlæggende forudsætninger for at inspirere flere til at bruge 
aktivitetstilbud og faciliteter. Understøttelse af lokale interessefællesskaber og initiativer er i 
stigende omfang også blevet et vigtigt element. Understøttelsen kan være i form af: 

- tovholdere/trænere i en periode (Grøn Puls 60+ som et eksempel) 
- teknologi, som kan koble interessefællesskaberne
- en ramme for borgernes egne initiativer – som forening eller selvorganiserede
- kommunikation og formidling

En kombination af elementerne vil ofte give det bedste resultat.

Borgerinddragelse og opfølgning på borgerinitiativer har fra starten været et vigtigt element i 
udviklingen af de enkelte temaruter, aktivitetspladser samt tilknyttede udeaktiviteter ved 
faciliteterne. Selve hovedruten samt  en overvejende del af temaruterne og aktivitetsoaserne er 
udviklet på baggund af henvendelser og i samarbejde med borgere og foreninger. 
Borgerindvolvering og indragelse i processen vil fortsat have stor prioritet i udviklingen.

Det lægger også op til, at RudersdalRutens Univers

 bidrager til øget sundhed og aktivitet i uderummet med sociale aktiviteter og oplevelser 
 samarbejder på tværs af forvaltninger og andre interessenter med udgangspunkt i 

tværfaglighed
 understøtter friluftslivets fællesskab og engagement
 udvikler samarbejdet omkring borgerinitiativer, frivillighed og erhvervsliv i relation til 

udeaktiviteter
 kobler værdier med friluftsliv: kulturelle, læringsmæssige og historiske værdier
 er løftestang for de tendendser, der viser sig i Sundhedsprofilen 2017 ’Sundhed i Rudersdal’. 

Målgrupper
Aktiviteter
Teknologi

Sociale ramme
Mødestedet
Bevægelse, sundhed, idræt motion

Naturen
Byrummet
Faciliteter
Resurser, nøglepersoner, "trænere"
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Blandt ideer til indsatsområder kan f.eks. nævnes: 
 Kobling til Sjælsø-stien
 Findvej-stier – i samarbejde med kommunens orienteringsklubber og Naturstyrelsen
 Kobling til Sundhedsspor, som Naturstyrelsen udbygger på landsplan
 Kobling til landsdækkende begivenheder som Naturens Dag, Skovens Dag, m.fl. 
 Naturturisme og samarbejde med kommunens hoteller eller andre interessenter
 Det blå element med muligheder for aktiviteter på vandet.

Sundhed i Rudersdal 2017 peger på at 98 procent af borgerne oplever, at de har let adgang til 
grønne områder, cykelstier og gangstier. 7.700 borgere ønsker at røre sig mere og 30 procent har 
inaktiv transport til og fra arbjede. RudersdalRutens Univers vil med mere fokus på tilgængelighed, 
sociale fællesskaber, understøttelse af lokale initiativer være med til at gøre det endnu lettere for 
borgerne at føre et aktivt liv. 

4. Formidling, teknologi, synliggørelse – kommunikation af muligheder, oplevelser, faciliteter 
og aktiviteter

Formidling og kommunikation omkring tilbud og muligheder har været et væsentligt element i 
udviklingen af RudersdalRutens Univers. Formidlingen vil blive udbygget med indsatser omkring 
sociale medier og netværk kombineret med traditionel markedsføring ved trykt materiale, 
pressemeddelelser og lignende.

Der udarbejdes kommunikationsplan med retningslinjer for kommunikation samt indsatsområder 
hvert år. Faste opgaver i relation til formidling og kommunikation koordineres af PR-gruppen for 
RudersdalRutens Univers. Opgaverne består bl.a. af:

 Løbende kommunikation og formidling om RudersdalRutens Univers og dens muligheder
 Opdatering af hjemmeside, facebook samt faste informationer omkring faciliteter og aktiviteter
 Årligt netværksmøde mellem samarbejdspartnere i RudersdalRutens Univers samt borgere og 

foreninger.

Herudover vil formidlingen i fremtiden have øget fokus på ’det digitale’ f.eks. apps, dynamiske QR 
koder, digitalt landkort med en ’Åben skole’-vinkel samt muligheder og værktøjer, hvor mobil og 
GPS er i fokus.
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RudersdalRutens Univers på vej mod 2021:

• Et udendørs og indendørs idræts, trænings-, lærings-, bevægelses- og 
oplevelsesunivers i Rudersdal Kommune med faciliteter og muligheder inde og ude, 
som er tilgængelige i nærområdet 

• Multifunktionelle fritidsfaciliteter inde og ude med udvidet tilgængelighed

• En platform med faciliteter, som synliggør og understøtter den forebyggende 
sundhedsindsats med motions- og oplevelsesmuligheder for alle borgergrupper

• En ramme hvorfra man kan kommunikere om værdien af at være fysisk aktiv ude og 
inde og bruge lokale muligheder for at bevæge sig i hverdagen

• En organisatorisk samarbejdsplatform på tværs af kommunens forvaltninger med det 
overordnede fælles mål at tilbyde borgerne attraktive muligheder for fysisk aktivitet og 
oplevelser i uderummet koblet med idrætsfaciliteterne og etablering af samarbejde 
med andre interessenter herunder frivillige, virksomheder, foreninger, Naturstyrelsen 
og organisationer 

Organisation 

RudersdalRutens Univers – en ramme for tværgående samarbejde 

Projekter i RudersdalRutens Univers kan være affødt af allerede vedtagne og kommende politikker 
- f.eks. Park- og Naturpolitikken, Idræts- og motionspolitikken, Kulturpolitikken, 
Sundhedspolitikken, Frivillighedspolitikken eller Handleplan for cyklister og fodgængere.

Tværfaglighed og andre potentielle koblinger i RudersdalRutens Univers:

 Koblinger omkring sundhedsindsatser i naturen

 Rekreative stier – nye forbindelser og samarbejde med Naturstyrelsen 

 Understøttelse og koblinger med andre indsatser og politikker i Rudersdal
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Der er løbende særlig opmærksomhed på nye tendenser på området (f.eks. via IDAN 
Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Lokale- og Anlægsfonden samt nationale og internationale 
netværk og kontakter).

Styregruppen for RudersdalRutens Univers refererer til Kultur- og Fritidsudvalget og til Teknik- 
og Miljøudvalget.

                                                                                                  Samarbejdspartnere
                                                                                                        Beskæftigelse,
                                                                                                        Ældre (Sundhed og forebyggelse)                         

                               Socialområdet, Skoleområdet, 
                                                                                                        Dagtilbudsområdet

 
     Aktiviteter og events
      Kultur i samarbejde med 
      relevante samarbejdspartnere, 
      herunder borgere, foreninger m.v.

Formidling og PR
Kultur er tovholder på formidling 
om tilbuddene i naturen m.v.

                                           Projekter
Understøttelse og udvikling af 
projekter der kan kobles på 
RudersdalRutens Univers, 
og Teknik og Miljø er faglighed
og tovholdende i anlægsarbejder

Styregruppe
Kultur: Kulturchef Birgit Hoé Knudsen (formand)
           Idræts- og motionskonsulent Sven-Erik   
           Lauridsen, Kommunikationskonsulent Mia 
           Bursø Kristensen
Teknik og Miljø: 
          Teknik- og Miljøchef Allan Carstensen 
           Landskabsarkitekt Elsebeth Clemmensen

Ledende sundhedskoordinator: Lena Søeborg

Ekstern konsulent: Lars Wiskum (projektleder)

Andre nøglepersoner udpeges ved specifikke projekter

PR Gruppe – formidling
Mia Bursø Kristensen, Kultur, kommunikation
Jesper Hesselholdt, Natur, Park og Miljø, 
Lars Wiskum, projektleder

Projekt- og fokusgrupper
Etableres ved konkrete projekter 
med deltagelse af frivillige, 
foreninger, borgere m.v.
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Ressourcer og økonomi

Kultur varetager koordinering, formidling, aktiviteter og samarbejdet med foreninger og andre 
interessenter m.v.

Teknik- og Miljø står for drift og vedligeholdelse af etablerede anlæg som stier og aktivitetspladser 
herunder skiltning og udstyr.

Midlerne til såvel udvikling som drift findes indenfor eksisterende ressourcer, og der ansøges om 
særlige midler ved konkrete projekter herunder ekstern fondssøgning. Der er etableret samarbejde 
med kommunens fundraiser om ansøgning af eksterne midler til RudersdalRutens Univers.

RudersdalsdalRutens Univers – Bevæg dig til oplevelser 
Et unikt motions-, natur- og oplevelsesunivers 

RudersdalRutens Univers består af:
Temaruter:

 RudersdalRuten - en maratontur på 42,195 km

 TusindbenRuten - et levende eventyr i naturen for børn på 1000 meter 

 KulturSlangen - kunst, historie og natur på 14,5 km med tematurene:
Vedbækturen - fra fiskerleje til mondænt villakvarter
Gl. Holtegaardturen - landsby, barok og villakvarter
Næsseslotsturen - storkøbmandens engelske landskabshave

 ForskerRuten - natur og videnskab på motionsturen 13 km 

 SundhedsRuten - for og med hjertet - to ruter på 4 km og 550 meter 

 SkodsborgRuten - motion, natur og refleksion på 6,6 km 

 TrørødSløjfen - minimotionsrute for børn på 1,7 km

 LysLøjpen - 239 lamper på 2,5 km terrænløb i skoven

Eventyrskoven - en oplevelsestur i naturen for små trolde

Cykelruter:

 FamilieRuten - 21,5 km cykeltur med hygge og smuk natur
VM - Ruten - en velkendt konkurrencerute på 14 km
SandbjergRuten - motionscykelrute på landevej på 23 km
KongeRuten - Motionscykelrute på 16 km
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De fire byruter med udgangspunkt i lokalområderne:
VedbækRuten (14,7 km), HolteRuten (11,2 km), NærumRuten (11,6 km), 
BirkerødRuten (13,7 km)

Aktivitetsoaser med to eller flere aktivitetsmuligheder:
Aktivitetsoase Vedbæk Strandpark - træningspavilloner, græs- og strandarealer, Vedbæk
Aktivitetsoase Catrinelystparken - træningspavilloner, legeplads, græsarealer, Birkerød
Aktivitetsoase Birkerød Idrætscenter - skaterpark, træningsbaner, m.m., Birkerød
Aktivitetsoase Søengen (Sundhedsplads) - genoptræningsredskaber, græsarealer, Holte
Aktivitetsoase Nærum Ungecenter - skaterbane, træningsfacilitet og basketball, Nærum 
Aktivitetsoase Holtegårdsparken/Kulturcenter Mariehøj - kroket, minigolf og petanque, Gl. Holte 
Aktivitetsoase Trørødskolen  - Cykelmyggens cykellegeplads, løberute og skaterbane, Trørød.

Faste aktiviteter i RudersdalRutens Univers er bl.a. Grøn Puls 60+, Rudersdal Marathon.
Koblinger til andre faciliteter og aktiviteter er bl.a. Findvej, Kløverstier, Skovens dag mm.
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 Samarbejdsrelationer 

RudersdalRutens Univers samarbejder på tværs af fag- og forvaltningsområder, kommunegrænser 
og organisationer.

Rudersdal Kommune 
Samarbejde på 

tværs af 
forvaltningsområder 

Foreninger, 
organisationer, 

institutioner og andre 
kommuner 

Private virksomheder
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Udviklingen i RudersdalRutens Univers  

Faser i udviklingen i RudersdalRutens Univers. 

Fase 4 :
Kobling til 

idrætsfaciliteter, 
understøttelse af 

brugerinddragelse og 
det selvorganiserede

2018-2021

 

Fase 3: 
Oplevelser der 

knyttes til 
aktiviteteter og 

faciliteter - 
herunder læring, 
natur, samvær, 
kultur, historie 
og frivillighed 
2015-2017 

Fase 2:
Aktiviteter og 

kommunikation 
kobles på ruter 

og faciliteter
2012-2015

Fase 1:
Udvikling af 
faciliteter og 

anlæg 2006-2012
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BILAG – Evaluering af indsatsområder og handleplan 2015-17 

Indledning
RudersdalRuten blev introduceret i forbindelse med kommunesammenlægningen og kommuners 
overtagelse af ansvar for borgernes sundhed. Ruten var den første permanent skiltede og 
godkendte maratonrute i Danmark og blev etableret i 2006 sammen med de to udendørs 
støttepunkter for aktivitet i naturen med træningsredskaber. Efterfølgende år er udviklet ni 
temaruter med forskellige temaer og oplevelser og aktivitetsmuligheder samt et antal 
aktivitetsoaser med udendørs aktivitetsfaciliteter til forskellige målgrupper

RudersdalRutens Univers – motion, natur og oplevelser - har i den forløbne periode udviklet sig fra 
at være et tilbud til borgerne om tilgængelige udefaciliteter med specifikke temaruter og 
træningspladser samt faste aktiviteter på udvalgte faciliteter til i højere grad også at være et 
udendørs aktivitetsunivers med muligheder for at få oplevelser, være sammen, lære og ikke mindst 
være aktive i naturen.

RudersdalRutens Univers er en platform for udeaktiviteter for alle borgere og har i stigende omfang 
også været et koblingspunkt for samarbejde på tværs af fagområder, til foreninger og virksomheder 
samt en mulighed for at understøtte borgerinitiativer med udvikling af nye muligheder i uderummet.

Videreudviklingen af RudersdalRutens Univers har været opdelt i følgende 
indsatsområder med konkrete tiltag og potentialer:

1. Anlæg og projekter – drift, vedligeholdelse, tilpasning af eksisterende anlæg, videreudvikling 
af nuværende projekter og kobling til nye potentialer

2. Aktiviteter og oplevelser – understøtte nuværende og koble til nye aktivitetsmuligheder 
3. Formidling – kommunikation af muligheder, oplevelser og aktiviteter
4. Koble til relevante regionale og nationale udviklingsmuligheder – herunder turisme.
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1. Anlæg og projekter - drift, vedligeholdelse, tilpasning af eksisterende anlæg, 
videreudvikling af nuværende projekter og kobling til nye potentialer

Videreudvikling af anlæg fra 2015:

- Kulturslangen 
Der er i perioden udviklet tre af de planlagte 
fem temature langs Kulturslangen:

o Vedbækturen- fra fiskerleje til 
mondænt villakvarter

o Gl. Holtegaardturen. Landsby, barok 
og villakvarter  

o Næsseslotsturen – storkøbmandens 
engelske landskabshave 

Slut 2017 begyndte projektgruppen at udvikle 
og planlægge åbning af den fjerde tematur, som vil tage udgangspunkt i området omkring 
Søllerød. Den forventes introduceret med et arrangement slut 2018. Åbningsarrangementer 
af tematurene har været velbesøgte med 50-100 borgere hver gang. Der er lavet flyers til 
tematurene. Sidste tematur afventer flytning af Vedbæk fundene. Tanker om evt. 
videreførelse af Kulturslangen til Birkerød er fremrykket til vurdering i  kommende 
indsatsperiode.

Rudersdal Bjerge – identificering og etablering af faciliteter omkring høje punkter i 
Rudersdal med udsigt, natur og historier. 

Der er udpeget ti høje punkter i Rudersdal, 
der er geologiske interessante at formidle – 
både som en oplevelse for borgerne og som 
læringselementer for skolelever. 
Identificering af de ti punkter er sket i 
samarbejde med naturskolen, borgerne der 
fik idéen, Kultur og en lokal geolog. 

Formidling indsatsen er planlagt og 
iværksættes, så de første fem bjerge kan 

’åbne’ i april 2018.  

- TriRuten – anlæg af TriRuten, etablering af støttepunkt og faciliteter for motionister, som 
kombinerer motionsaktiviteterne svømning, cykling og løb, blev efter vurderinger, 
undersøgelser af vandkvalitet og dialog med omkringliggende grundejer droppet.
 

- Kløverstier – etablering af Kløversti konceptet i samarbejde med Naturstyrelsen ved 
Skodsborg Station og evt. andre steder. 
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Kløverstierne er et landsdækkende stikoncept. En Kløversti består af fire ruter, der alle alle 
udgår fra en centralt placeret Kløversti-pæl. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og 
farve. Der er oprettet fire kløversti-ruter i gennem Dyrehaven og Jægersborg Hegn. 
Projektgruppen i RudersdalRutens Univers har bakket op om kløverstierne, men har ikke 
taget initiativ til videre kontakt til Naturstyrelsen. Stierne går fra Skodsborg Station til bl.a. 
Bøllemosen, som RudersdalRuten også går forbi.

- Aktivitetsoaser 
Med udgangspunkt i videreudviklingen af en strategi for højere grad af anvendelse af 
udeområderne til leg, løb, cykling og andre former for bevægelse og fysisk aktivitet blev i 
perioden i samarbejde med Bjarne Ipsen og Syddansk Universitet, Center for forskning i 
idræt, sundhed og civilsamfund udarbejdet en inspirationsrapport om aktivitetsoaser i 
Rudersdal. Inspirationsrapporten pegede på flere områder og ideer til udvikling af 
aktivitetsoaser, som løbende bruges til inspiration af Styregruppen og projektgrupper – 
herunder skaterpark Gertrud. Der er udarbejdet et notat med definition og beskrivelse af 
nuværende aktivitetsoaser, som blandt andet omfatter områder med træningspavillonerne i 
Vedbæk og Birkerød, ungeaktivitetsområderne ved Nærum og skaterpark Gertrud og 
områderne ved cykelmyggens cykellegeplads, Birkerød idrætscenter og Holtegårsdsparken. 
Der arbejdes med flere projekter med aktivitetsoaser til åbning i 2018 og 2019 – herunder 
Birkerød bymidte, Skodsborg Station projektet og udeområder ved Rundforbi med 
træningsredskaber.

Nye projekter og anlæg i perioden – kobling til nye potentialer
Repræsentanter fra RudersdalRutens Univers har i perioden udover de fastlagte indsatsområder i 
handleplanen bidraget til udviklingen af følgende projekter:

- KlimaRuten
Projekt med etablering af et bæredygtigt lærings- og oplevelsesunivers for børn og voksne i 
uderummet i samarbejde med skoleområdet. Projektet havde udgangspunkt i ”Den 
bæredygtige skole”, og samarbejdet omfattede også repræsentanter for Udeskolerne samt 
Ejendomme. Projektet blev ikke realiseret og blev stoppet af projektledelsen i 2016.

- Aktivitetsoase Skodsborg Station 
Projektet tager udgangspunkt i Naturstyrelsens projekt med udvikling af området omkring 
Skodsborg Station samt eventuelt også stationsbygningen og forpladsen. Naturstyrelsen er 
projektejer og samarbejdet inkluderer udover Rudersdal Kommune også DSB, 
Banedanmark og Kurhotel Skodsborg. Projektet omfatter etablering af en naturlegeplads, 
en OCR træningsbane i skoven, en renovering af forpladsen med mulighed for at den i 
højere grad kan bruges til ophold, sociale aktiviteter og træning samt eventuelt også selve 
stationsbygningen. Naturstyrelsen har i perioden også etableret overdækkede 
opholdsfaciliteter samt en flot ny adgang til Bøllemosen i området. SkodsborgRuten er 
ligeledes et aktivitetstilbud i dette område og RudersdalRuten løber gennem Bøllemosen og 
forbi Skodsborg Station. Finansiering til projektet forventes afklaret i 2018 så anlæg kan 
begynde i 2018/2019.
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- Aktivitetsoase Birkerød Bymidte (Legepladsen for alle aldre) 
Det hele startede med en henvendelse fra Lokale- og Anlægsfonden til styregruppen for 
RudersdalRutens Univers med ønsket om at udvikle et koncept med en legeplads for alle 
aldre. Projektet blev koblet med ønsket om at skabe mere aktivitet og opholdsmuligheder i 
Birkerød Bymidte. Aktivitetsoase Birkerød Bymidte forventes introduceret forår 2018.

- Aktivitetsoase Holtegårdsparken/Mariehøj Outdoor

Aktivitetsoasen er i perioden udviklet som en 
aktivitetsoase i samarbejde med flere 
foreninger med tilbud om Minigolf, Krolf 
udover eksisterende faciliteter med kroket- 
og tennisbaner på området.
Der arbejdes videre med etablering af 
cykeludfordringsbane i samarbejde med 
Holte MTB som en del af helhedsplanen for 
området.

- Aktivitetsoase Skaterpark Gertrud 
Skaterparken blev etableret som en udbygning af eksisterende skaterfaciliteter i et tæt 
samarbejde med Vedbæk Skole samt Ung i Rudersdal og forældreforeningen VESKFO. 
Skaterpark Gertrud blev introduceret forår 2017 med nye ramper efter en proces hvor 
brugerne selv havde været med til at designe området.

- Aktivitetsoase med skaterfaciliteter ved Birkerød Idrætscenter
I forbindelse med etablering af udefaciliteter med en aktivitetsoase ved idrætscentret i 
Birkerød blev i 2016 anlagt et større skateranlæg som supplering til eksisterende 
banefaciliteter og de indendørs træningsmuligheder.

- Aktivitetsoase Nærum Ungecenter 
Juni 2015 blev introduceret en ny aktivitetsoase til et ungemiljø med skaterbane, 
træningsfaciliteter og street aktiviteter ved Nærum Ungecenter.

- Aktivitetsoase Trørødskolen med Cykelmyggens cykellegeplads
September 2015 blev et aktivitetstilbud til skolebørn og fritidsbørn med Cykelmyggens 
cykellegeplads, TrørødSløjfen, skaterbane, m.m. – for børn 2-9 klasse, skoler, institutioner 
samt som aktivitetsmulighed i fritiden - åbnet. Cykellegepladsen har været meget populær 
og brugt af Børneområdet, hvor børnehaver og indskolingsklasser ofte booker den. Der er 
udviklet læringsapp, en lille læringsfolder samt indkøbt forskelligt udstyr til cykellegepladsen. 
Fra 2017 er der også sat fokus på at pladsen kan bookes i fritiden til for eksempel 
børnefødselsdage.
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Videreudvikling af andre temaer/projekter.
Der er i perioden arbejdet videre fra tidligere handleplan med følgende projekter:

- Aktivitetsoaser – udfolde og implementere forslag til ny strategi for aktivitetsoaser.
Med baggrund i inspirationsrapporten fra Syddansk Universitet er efterfølgende introduceret 
flere aktivitetsoaser i perioden. Som udgangspunkt for kommende indsatser bør også 
overvejes en kommunikationsindsats med formidling af såvel begrebet som faciliteter og 
aktivitetsmuligheder. 

- Natur der bevæger – samarbejde med DGI omkring 3 årigt projekt med formålet at 
bevægelse i naturen bliver et kendt element i børn og unges hverdag gennem 
friluftsaktiviteter i foreningslivet.
Natur der bevæger blev afsluttet ultimo 2016 og var et tre-årigt projektsamarbejde mellem 
seks kommuner og DGI som projektleder. Der blev i perioden afviklet flere kurser og 
arrangementer – nogle i samarbejde med lokale foreninger – i Rudersdal med tilbud til unge 
og børn. Projektet var støttet af Nordeafonden og DGI afleverede slut 2016 en 
afrapportering med tilfredsstillende resultat.

- Netværksmøder - kobling og samarbejde (skolen, foreninger, kulturlivet, virksomheder)
Der har ikke været afholdt netværksmøde i RudersdalRutens univers. Idéen om 
netværksmøder tages op igen men vil måske fremover blive vinklet som mere 
inspirationsmøder for alle der har interesse for et aktivt liv – det er både internt i 
organisationen og eksternt.  

Identificering af potentialer og kobling til mulige nye projekter/temaer f.eks.:
Indsatsen i RudersdalRutens Univers er tværgående og har i det omfang det er relevant og muligt 
identificeret og koblet til andre projekter indenfor området med sundhed, motion og oplevelser i 
naturen, herunder:

 5 veje til et godt liv (Lev dit liv aktivt) 
Formålet er at øge borgeres og medarbejderes trivsel for derved at styrke deres mentale 
sundhed. Projektet informerer, inspirerer og opfordrer til, at vi selv kan gøre meget for at passe 
på vores mentale sundhed. Projektet udbreder konceptet 5 veje til et godt liv og etablerer – i 
samspil med borgerne – aktiviteter og initiativer, som giver mulighed for at fremme den mentale 
sundhed. 

’5 veje til et godt liv’ handler om at tage bevidste valg, som giver trivsel og livskvalitet i 
hverdagen. De 5 veje består af nedenstående: 
1) Styrk dit netværk
2) Lær noget nyt
3) Lev dit liv aktivt
4) Vær til stede i nuet
5) Giv af dig selv.
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Arbejdet med ’5 veje til et godt liv´ har indgået som et grundlæggende aspekt i de initiativer og 
tiltag der gøres for borgere og medarbejdere i Rudersdal Kommune. Der har ikke været 
konkrete initiativer eller aktiviteter i forbindelse med 5 veje i RudersdalRutens Univers.

 Find Vej i Danmark
Find vej i Danmark' er en forenklet udgave af orienteringsløb - en slags skattejagt, der bringer 
dig gennem skoven, parken eller byen på jagt efter poster. Der er flere ruter i RudersdalRutens 
Univers. Ruterne og Findvej-arrangementer afholdes flere gange om året. Derudover er der en 
national Findvej-dag, hvor de lokale orienteringsklubber inviterer alle ud i skoven til en 
orienteringsskattejagt. Der har været afholdt lokale arrangementer for hele familien i Rudersdal, 
og RudersdalRutens Univers har bakket op om de lokale aktiviteter med formidling på sociale 
medier. Derudover er der lavet et tema på OplevRudersdal.dk om Find vej for at synliggøre 
muligheden for oplevelser i naturen De lokale orienteringsklubber afholder løbende 
arrangementer med sund og sjov motion for både familier, motionister og løbere med 
ambitioner. RudersdalRutens Univers vil også fremover synliggør Find vej – arrangementer. 

 Etablere krolfbane, multigolf, discgolf, fodboldgolf, minigolf eller anden ny naturaktivitet 
for alle
I forbindelse med etablering af en aktivitetsoase i Holtegårsparken og tilbud fra Mariehøj 
Outdoor er etableret en krolfbane i samarbejde med Dansk Handicap Idrætsforening i 2016.
Senest har styregruppen drøftet et nyt projekt med anlæg af en discgolfbane i samarbejde med 
en lokal initiativtager samt foreningen for Discgolf – et projekt som vil blive behandlet og 
tænkes anlagt i 2018/2019.

 Etablering af støttepunkter som baser med overdækning, hvor man kan stå i læ og/eller 
tage et siddende hvil. 
Naturstyrelsen har i perioden etableret flere overdækkede bål- og opholdssteder i skovene i 
Rudersdal – blandt andet i Jægersborg Hegn og Rude Skov. De planlægger endvidere 
etablering af en overdækket facilitet i Geels Skov med åbning februar 2018.

 Koble til fagområders politikker og relevante projekter
Koblingsmuligheder er løbende blevet evalueret og drøftet.

Endvidere var der i handleplan foreslået en række inspirationstemaer, som ikke 
er taget i brug og aktiveret i perioden: 
 Refleksion og den mentale sundhed i uderummet
 Det blå element og muligheder for aktiviteter på vandet
 Udbygning af muligheder for brug af teknologi f.eks. udvikling af apps, brug af mobiltelefon som 

ved SkodsborgRuten eller ved brug af tracking med Endomondo
 Koble og understøtte initiativer indenfor frivillighed i relation til aktiviteter i naturen - frivillighed 

og ambassadører for sundhed og bevægelse
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 Koncept med oplæg til, hvordan foreninger/organisation kan bruge RudersdalRutens Univers.
 Sanseskoven - evt. i samarbejde med Naturstyrelsen

2. Aktiviteter og oplevelser - understøtte nuværende og koble til nye muligheder

RudersdalRutens Univers har hvert år lagt 
stier, veje og natur til både tilbagevendende 
og lejlighedsvise arrangementer, som sætter 
fokus på de kommunale faciliteter etableret i 
udeområderne og understøtter 
arrangørernes aktiviteter.

Aktiviteterne arrangeres af foreninger, 
organisationer, grupper af selvorganiserede 
borgere og understøttes med faciliteter, 
kommunikation eller anden opbakning fra 
RudersdalRutens Univers. Der er så vidt 
muligt afviklet aktiviteter på hver af de udendørsfaciliteter – dog afhængig af arrangørerne.

RudersdalRutens Univers har understøttet og formidlet følgende aktiviteter, som har været faste 
årlige aktiviteter: Rudersdal Marathon, Rudersdal Vandremaraton og Grøn Puls 60+ aktiviteter. 
Grøn Puls 60+ med træning i naturen har udviklet sig til at være en af kommunens velkendte og 
populære faste udendørs aktiviteter med over 100 deltagere året rundt ved træningen hver uge i 
Holte og i Birkerød

Følgende faste aktiviteter blev aflyst eller droppet i perioden af arrangørerne:
RudersdalStafetten - blev aflyst af arrangøren OK Øst i 2016 på grund af svigtende tilmelding, 
Julemærkemarchen - blev ikke gennemført af foreningen bag det lokale arrangementet i Trørød 
efter 2016, Geocaching events – hvor det ikke var muligt længere at samle initiativgruppen af 
frivillige geocachere til at stå for et arrangement

Følgende idekatalog til nye aktiviteter og oplevelser, som kan understøttes og etableres i 
samarbejde med arrangør, blev ikke aktiveret eller kun delvis aktiveret og kan overføres til 
idekatalog for kommende indsatser:
 Etablering af mentale zoner med aktiviteter i naturen
 Go – High - vandring i træer eller lignende udfordringer, hvor skoven og naturen bruges f.eks. i 

samarbejde med Naturstyrelsen og lokale virksomheder.
 Olympiske lege – tema med historisk olympisk bane med autentiske gamle discipliner, som 

tovtrækning, langspyt, stående længdespring, tovklatring m.v.
 Grejkasser – inspiration fra Gentofte BKO – Bevægelses Klare Områder – f.eks. 

udstyr/plancher/kort til gamle lege – middelalderlege
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 RRU-challenge – prøv alle tingene på RudersdalRuten og få en præmie. (Borgerhenvendelse 
med idè til nyt initiativ med at lave koncept med en RR pin)

 Historisk stafet på RudersdalRuten med spørgsmål om bysamfund, firmaer man passerer osv.
 Koble til den åbne skole (læringsreform) f.eks. med RudersdalRutens Univers-aktiviteter som 

”Find Vej”-ruter tæt på skolerne eller geocaching (Forsøgt aktiveret ved udvikling af KlimaRuten 
i samarbejde med skoleområdet)

3. Formidling - kommunikation af muligheder, oplevelser og aktiviteter

Formidling og kommunikation omkring tilbud og muligheder har været et væsentligt element i 
udviklingen af RudersdalRutens Univers. Formidlingen vil blive udbygget med indsatser omkring 
sociale medier og netværk kombineret med traditionel markedsføring ved trykt materiale, 
pressemeddelelser og lignende.

Der udarbejdes kommunikationsplan med retningslinjer for kommunikation samt indsatsområder 
hvert år. Faste opgaver i relation til formidling og kommunikation koordineres af PR-gruppen for 
RudersdalRutens Univers. De består bl.a. af:

 Løbende kommunikation og formidling om RudersdalRutens Univers og dens 
muligheder 
Der har været en løbende formidling af RudersdalRutens Univers. Universet er blevet en del af 
oplevelseskalenderen ’Oplev Rudersdal’ hvor det har fået en selvstændig sektionsside med 
domæne www.rudersdalruten.dk. Derudover er det udviklet på den grafiske identitet for 
RudersdalRutens univers i forhold til trykt materiale. Der er komme 10 nye foldere der fortæller 
om ruter og temaer i RudersdalRutens univers. Det kommer til at være et fortsat fokusområde 
at inspirere borgerne til at komme ud i naturen med flere foldere, der fortæller om mulighederne 
i RudersdalRutens Univers. 

 Opdatering af hjemmeside, facebook samt faste informationer omkring faciliteter og 
aktiviteter 
Strategien med at oplyse om de faste ting på facebook med jævnlig mellemrum virker og gør at 
RudersdalRutens Univers løbende får nye følgere på f.eks. Facebook. Strategien med at 
oplyse om faste aktiviteter og faciliteter vil også være en prioritet fremover.
 

 Årligt netværksmøde mellem samarbejdspartnere i RudersdalRutens Univers samt 
eventuelt for borgere
Se beskrivelse af netværksmøder. 

Nye temaer i relation til formidlingen kan f.eks. være:
 At orientere om toiletmuligheder på og omkring ruterne
 Ridestier – evt. kobles med RudersdalRutens Univers
 Formidle til nabokommuner og andre ”turister”.

http://www.rudersdalruten.dk/
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Formidlingen omkring RudersdalRutens Univers har fokuseret meget på at få etableret en god 
information til borgerne på OplevRudersdal og i trykt i form af nye foldere. Og derfor er ’Nye 
temaer’ ikke iværksat endnu. Temaerne indtænkes i formidlingen fremover.  

4. Koble til relevante regionale og nationale projekter - herunder turisme

I forbindelse med nye initiativer og indsatsområder kan RudersdalRutens Univers videreudvikles og 
bruges i forbindelse med samarbejdsprojekter med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. andre 
kommuner, organisationer og erhverv i relation til tværgående projekter. 

Blandt indsatsområder kan f.eks. nævnes: 
 Kobling til Sjælsø-stien

Sjælsøstien blev indviet i maj 2016 - den forbinder nu Allerød og Rudersdal kommuner langs 
Sjælsø. Stien blev udarbejdet i samarbejde mellem kommunerne og andre grundejere, 
deriblandt Forsvaret, Naturstyrelsen og Nordvand. Stien løber fra vest sammen med den 
nordlige del af RudersdalRuten, og fortsætter syd om Ravnsnæs rundt om Sjælsø. Nord for 
Sjælsø i Hørsholm Kommune er kun dele af Sjælsøstien gennemført. Store dele af ruten 
forløber derfor på vejarealer.

 Friluftsguiden – tværgående samarbejde med regioner omkring samlet 
formidlingsplatform
Der har ikke været udviklet på Fritluftsguiden i en række år, og flere kommuner og 
organisationer vil fremover satse udelukkende på udinaturen.dk. Styregruppen bag 
RudersdalRutens Univers har valgt også udelukkende at satse på Udinaturen.dk, hvor alle ruter 
er blevet oprettet. 

 Findvej-stier – i samarbejde med kommunens orienteringsklubber og Naturstyrelsen. 
Se tidligere beskrivelse.
 

 Udvikling af Skodsborg-projektet med aktivitetsmuligheder ved Skodsborg Station med 
Naturstyrelsen, DSB, m.fl.
Med Naturstyrelsen som projektleder er iværksat et større projekt ved Skodsborg Station, som 
omfatter såvel selve bygningen, forpladsen samt flere pladser i naturen i området med planer 
om anlæg af naturlegeplads, OCR træningsbane samt andre motions- og picnicfaciliteter. Med 
arbejdstitlen ”Turen starter ved Skodsborg Station – aktivering af station og skov til rekreativt 
miljø” Har Naturstyrelsen etableret styregruppe og projektgrupper med RK, DSB, Banedanmark 
og Skodsborg Kurhotel. Finansiering til dele af projektet – herunder OCR, naturlegeplads og 
forpladsen - forventes at falde på plads i 2018, så anlæg kan begynde.

 Kobling til Sundhedsspor som Naturstyrelsen udbygger på landsplan  
Ingen indsatser i perioden
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 Kobling til landsdækkende begivenheder som Naturens Dag, Skovens Dag, m.fl. 
Lokal opfølgning med formidling. Der er blevet gjort opmærksom på det via sociale medier. 

 Naturturisme og samarbejde med kommunens hoteller
Ingen indsatser på dette område i perioden




