
Med et manifest for Den Nye Nordiske 
Vinterby inviterer vi alle til at være 
med, når vi gentænker vores tilgang 
til at udvikle og planlægge byer og 
byrum, så de fremmer bevægelse, 
livskvalitet og fysisk, mental og social 
sundhed i den lange mørke tid.  

MANIFEST
DEN NYE 

NORDISKE VINTERBY



DEN NYE NORDISKE VINTERBY

Byen er en vigtig præmis for vores sundhed og livs-
kvalitet. Den udgør rammerne for byboernes fysiske, 
psykiske og sociale velbefindende med udeliv, aktivi-
teter og sociale møder. Om sommeren vel at mærke. 

For når vinterhalvårets gråtoner, mørke, kulde, blæst, 
regn og sne trænger sig på, bliver vi indendørs, og alt 
for ofte erstattes sommerens livsmod af tristhed, en-
somhed, inaktivitet og nedsat energi.

I Norden er det gråt, koldt og vådt store dele af året. I 
Danmark regner det 179 dage om året, og antallet af 
timer med lys daler drastisk. Det står ikke til at ændre. 
Derfor fokuserer vi i stedet på det, vi kan ændre, nem-
lig hvordan rammerne for vores byer kan indbyde til 
bevægelse udendørs og understøtte trivsel, samvær, 
sundhed og aktivitet – også om vinteren. 

Vi ønsker en inviterende Vinterby, der lokker os uden-
for. En Vinterby, hvor vejrforholdene ikke begrænser 
os i at vælge udendørs transport og endda bliver  
potentialer for oplevelser, aktiviteter og fællesskaber.

MANIFEST



1. Vi sikrer en ny tilgang til Nordens årstidsskifte 
ved at nytænke måden hvorpå, vi planlægger og  
udvikler byens rammer, så Nordens byer bliver liv-
givende og fællesskabende.

2. Vi ser mørke, kulde, blæst, regn og sne som po-
tentialer for oplevelser, livskvalitet og fællesskaber. 

3. Vi aktiverer, engagerer og skaber lyst til bevægel-
se, udeliv og fællesskaber, der holder kulden fra 
kroppen, med vinterveje og cykelruter på tværs 
af byen og vinterbyrum til leg, aktivitet og sport. 

4. Vi iscenesætter regnen på destinationer, hvor 
vand kan høres og opleves. 

5. Vi rejser læ for vind og skaber åndehuller, der invi-
terer til sociale møder og arrangementer. 

6. Vi skaber lys i mørket og trygge rammer om  
oplevelser, der ikke kan finde sted i de lyse  
sommernætter. Samtidig skaber vi rum for at  
opleve mørket, stjernehimlen og månens lys. 

7. Vi styrker byens rum, så de inviterer børn, unge 
og voksne ud i det sparsomme dagslys midt på 
dagen, i frokostpausen og frikvarteret. Vi skaber 
udflugtsmål og hverdagsrum, der giver lyst til op-
hold, arbejds- og fritidsaktiviteter i dagslys.  

8. Vi udfordrer de eksisterende løsninger og søger 
fremtidens i tværfaglige samarbejder, der styrker 
synergien mellem design, materialer, arkitektur 
og ny teknologi.

DE OTTE BUD



Med manifestet stiller vi skarpt på byboernes sund-
hed og livskvalitet, også om vinteren. Vi arbejder for 
en politisk og økonomisk prioritering af vinterbyen, vi 
søger nye samarbejder og udvikler nye tilgange og  
løsninger, der fremmer sundhed og livskvalitet året 
rundt. Løsninger, der er klimavenlige, socialt bære-
dygtige og skubber til vores adfærd.

Brug manifestet som inspiration og checkliste og kon-
takt Helle | Juul & Frost (hj@juulfrost.dk) og Jannick | 
MoreFutures (Jannick@morefutures.com), hvis du har 
en idé til at medskabe Den Nye Nordiske Vinterby.

Manifestet er udviklet som en del af BLOXHUB’s  
Urban Partnerships-program. Urban Partnerships ska-
ber skræddersyede, tværfaglige partnerskaber for at 
udforske, diskutere og løse byudfordringer.


