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Indledning

Et komplekst emne 
Fremtidssikring i den almene boligsektor er et 
komplekst emne, der omfavner både arkitek-
tur, bygningsdeles tilstand, tilgængelighed og 
adgangsforhold, socialt miljø samt en række 
andre forhold. Klimasikring er en væsentlig del 
af fremtidssikringsproblematikken i den almene 
boligsektor. Det hænger bl.a. sammen med, at 
mange danske almenboligområder er bygget 
på et tidspunkt (typisk 1970’erne), hvor f.eks. 
skybrud ikke var et så synligt problem, som det 
er eller kan være i dag. Mange områder har også 
nået en alder, som gør modernisering og frem-
tidssikring både aktuelt og relevant.

Med behovet for modernisering er det oplagt,  at 
klimasikring tænkes ind i udviklingen af de almene 
boligområder. På samme vis bør elementer som 
energirenovering, energioptimering, tryghed og 
driftsoptimering indgå i den fremtidige planlæg-
ning og modernisering i almenboligsektoren.

Det er en central pointe i dette erfaringskatalog, 
at kompleksiteten i fremtidssikring af (udearealer 
i) almenboliger netop skyldes, at det ikke er nok 
alene at betragte ét element eller én udfordring 
som f.eks. oversvømmelser af arealer eller utryg-
hed blandt beboerne, når man planlægger udvik-

ling i et boligområde. Det er derimod sammen-
tænkningen af fl ere elementer, der understøtter 
en egentlig fremtidssikring. Derfor er der behov 
for en mere overordnet og strategisk tilgang, når 
man planlægger fremtidssikringen af et konkret 
boligområde. Vi ved også, at det smitter positivt 
af på oplevelsen af tryghed, sociale forhold og 
det gode naboskab, når der gøres en boligsocial 
og en fysisk indsats samtidig.

Den gode case 
Dette erfaringskatalog handler konkret om frem-
tidssikring af udearealer i almenbyggeri. Kataloget 
henvender sig til alle, som ønsker at arbejde med 
fremtids- og klimasikring af almenboligområder, 
og særligt udearealer. Udgangspunktet og den 
gennemgående case for kataloget er et projekt i 
Høje Taastrup-bydelen Gadehavegård, som blev 
gennemført i løbet af 2013 i samarbejde mellem 
COWI og Domea og med støtte fra Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. Det primære formål 
med projektet har været at frembringe et ideka-
talog til udvikling af Gadehavegårds udearealer 
– med beboernes hjælp og på et solidt fagligt 
fundament, som sammentænker klimasikring af 
udearealer med forbedring af arealernes funk-
tionelle og rekreative værdi for beboerne. I det lys 
kan man sige, at projektet har ”gået på to ben”: 

Dels en række tekniske undersøgelser af bl.a. 
regnvandsforhold, og dels et klart socialt sigte 
om aktiv og demokratisk brugerinvolvering i de 
endelige løsninger.

Udfordringen 
Udfordringen ligger i denne sammenhæng i at 
kombinere det nødvendige (hvad skal gøres for 
at klimasikre området?) med det ønskede (hvad 
vil beboerne?) og det mulige (de økonomiske 
begrænsninger).

Det endelige projektresultat, ’Idekatalog for 
Gade havegård – fremtidssikring af ude- og 
fælles arealerne, en case for forbedring af miljø 
og klima i alment boligbyggeri’, rummer nogle 
konkrete anbefalinger, som Gadehavegårds afde-
lingsbestyrelse og de øvrige beboere kan arbejde 
videre med i deres bestræbelser for at udvikle og 
fremtidssikre Gadehavegård. Du fi nder idekata-
loget her: 

www.cowi.dk/menu/project/Oekonomima-
nagementogplanlaegning/kommunikation/
Pages/Idekatalog-illustrerer-fremtidssik-
ring-i-almene-boligomraader.aspx
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www.klimamodel.dk 
Som led i projektet er der desuden udformet en 
økonomisk model, der kan bruges til at vurdere 
gevinster og omkostninger ved klimasikring af et 
almenboligområde. Udviklingen af denne model 
et sket i samfærd med projektet ’Klimatilpasning 
og forsikring’, der også er støttet af Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter.

Hvad kan jeg bruge erfaringskataloget til?
Det er vores håb, at dette erfaringskatalog kan 
inspirere andre, som ønsker at arbejde med frem-
tidssikring af udearealer i den almene boligsektor. 
Kataloget vil være særligt relevant for dem, som 
ønsker at sikre deres boligområder mod vold-
somme klimahændelser (især ekstremregn), og 
som har et ønske om at tænke denne klimasik-
ring ind i en større sammenhæng.
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Fremtidssikring af udearealer

Det centrale afsæt for projektet i Gadehavegård 
var at undersøge udearealernes parathed til 
fremtidige klimahændelser, og i særlig grad vold-
somme skybrud i stil med det, som ramte især 
Københavnsområdet 2. juli 2011. Samtidig var 
det givet, at der er behov for modernisering af 
udearealerne, og at en sådan modernisering bør 
indtænke klimadagsordenen.

Klimasikring skal 
ses i en større sammenhæng
Efterhånden som projektet skred frem, blev det 
klart, at det ikke var nok at betragte klimasik-
ring isoleret. Som nævnt ovenfor er det nemlig 
sammentænkningen af forskellige elementer, der 
understøtter en egentlig fremtidssikring af et bo-
ligområde. Gadehavegårdmodellen er et forsøg 
på at kombinere en række tekniske overvejelser 
om bl.a. drift, terrænforhold, trafi k og klima med 
mere ’bløde’ værdier såsom beboerdemokrati 
og socialt samvær – alt sammen inden for en 
overskuelig økonomisk ramme. Et udgangspunkt 
med en klar klimavinkel blev herved udvidet til 
mere bredt at handle om forbedring af udeareal-
ernes funktionelle og rekreative værdi.

Hvad skal kortlægges?
Når man bevæger sig fra et stramt klimafokus til 
et bredere fremtidssikringsfokus, bør man tage 
sig tid til at analysere en række forhold, før man 
træffer beslutning om konkrete nye tiltag eller 
initiativer. Nogle tiltag påvirker det fysiske klima 
– f.eks. dem som har at gøre med varme, vand 
og energiforbrug. Andre tiltag påvirker klimaet 
indirekte, f.eks. transportadfærd og biodiversitet. 
Endelig er der tiltag, som har effekt på andre 
former for bæredygtighed, f.eks. den sociale 
bæredygtighed og økonomien.

Her følger en gennemgang af nogle af de cen-
trale elementer, der bør analyseres og overvejes, 
inden man går i gang med fremtidssikringen af 
sit boligområde.

Områdets historik
I første omgang handler det om at danne sig 
overblik over de historiske forhold i området. Har 
der tidligere været problemer med oversvømmel-
ser? Er der tale om tilbagevendende problemer? 
Er der sociale problemer med f.eks. utryghed 
blandt beboerne til følge? Har der været proble-

mer med enkelte bygningsdeles tilstand? Er der 
udfordringer med driften af de grønne områder? 
Osv. osv.

Endvidere er det naturligvis afgørende at danne 
sig overblik over de økonomiske muligheder: 
Hvad er der at handle for? Og hvilke muligheder 
er der for at søge støtte til fremtidssikringen?

Klima- og terrænforhold 
– og hvorfor er det vigtigt?
I lyset af de forventede fremtidige klimaændrin-
ger med bl.a. voldsomme skybrud, kan der 
opstå store problemer i et boligområde, hvis der 
ikke tages de nødvendige forholdsregler. Der er 
dermed også et økonomisk perspektiv i rettidig 
omhu, når det gælder klima-/fremtidssikring: 
Ved at sikre sig imod klimaændringer kan bebo-
erne opnå besparelser, fordi forsikringspræmien 
ikke behøver at stige helt så meget som ellers. 
Hvis der ikke investeres i klimasikring, kan man 
efterhånden opleve en gradvist stigende forsik-
ringspræmie samt huslejestigninger som følge 
af øgede udgifter til reparation og udbedring af 
klimaforårsagede skader. Det er ikke en ønsk-
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værdig situation for beboerne eller for det selskab, 
som tager sig af administrationen af et givent 
boligområde. Endvidere er forøgelse af kloakker-
nes kapacitet under jorden en særdeles omkost-
ningstung affære.

Derfor er det vigtigt, at man gør et grundigt forar-
bejde med at kortlægge de lokale terrænforhold. 
Det vil bl.a. involvere en oversvømmelsesvurde-
ring. Er det f.eks. nødvendigt at omforme land-
skabet for at lede regnvand et bestemt sted hen? 
Skal der etableres faskiner? Eller er der andre 
muligheder?

Fire metoder til oversvømmelsesvurdering
I forbindelse med den stigende nedbør som følge 
af klimaændringer vil der opstå en øget risiko for 
overbelastning af de eksisterende afvandings-
systemer, kloakker, dræn, vandløb m.m.

Når de eksisterende systemer overbelastes, vil 
vandet strømme på terræn, indtil det kan afl edes 
eller siver ned i jorden. En lavning er et område i 
terrænet uden naturligt afl øb, hvor overfl adevand 
typisk vil samles.
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En kortlægning af lavninger og strømningsveje vil 
angive, på hvilke arealer der er størst risiko for, at 
vandet vil samle sig, og af hvilke veje det primært 
vil strømme på terræn.

Sandsynligheden for oversvømmelse vil derud-
over afhænge af de eksisterende afvandings-
forhold, herunder omfang af kloakering og dræn, 
andelen af asfalterede og andre befæstede 
arealer, jordbundsforhold m.m. Derudover vil 
størrelsen af oplandet til den enkelte lavning 
have betydning.

Ved kraftig eller længerevarende nedbør er der 
risiko for oversvømmelser, hvor der er naturlige 
lavninger i terrænet.

Der fi ndes fl ere måder til at undersøge, om et 
boligområde ligger i et område med risiko for 
oversvømmelser. Herunder gennemgår vi fi re 
metoder med stigende kompleksitetsgrad:

1 Kort med terrænkoter

2 Blue Spot-kort

3 Avanceret GIS-analyse

4 Hydraulisk modellering

 Kort over Gadehavegård 
med terrænkoter.

De første to metoder er gratis og offentligt til-
gængelige på Naturstyrelsens hjemmeside. De 
to sidste kan en rådgiver udføre.

På Naturstyrelsens hjemmeside er det muligt 
for brugeren at undersøge, om man ligger i et 
område med risiko for oversvømmelse. Dels kan 
man her se et kort med terrænkoter og et såkaldt 
Blue Spot-kort. Dette kan give brugeren en 
indikation af boligområdets risikoprofi l og derved 
en fornemmelse for, hvor presserende det er at 
foretage investeringer i klimatilpasningstiltag.

Kort med terrænkoter
Figuren side 9 viser et kort over Gadehavegård 
med terrænkoter.

Det ses af fi guren, at de 3 parkeringspladser i 
den nordlige (øverste) del af området ligger lavt 
i terrænet. Rampen til kælderen på parkerings-
pladsen ved Øksen (længst mod øst/højre) kan 
også bemærkes.

Blue Spot
Blue Spot-kortet side 10 viser et billede af lav-
ningerne i Gadehavegård. På et senere tidspunkt 
vil det også være mulig, på Naturstyrelsens 
hjemme side, at se de strømningsveje, som 
vand et vil følge under ekstremregn.
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Blue Spot-kort over 
lavningerne i Gadehavegård.
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Kort over lavningerne i Gadehavegård, hvor man 
yderligere kan se, hvor meget vand der skal til at 
fylde en lavning.
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Blue Spot-kortet giver et hurtigt overblik over 
terrænet med lavninger, det er gratis tilgængeligt 
for alle, og man kan zoome ind på alle områder 
 hele landet, så alle kan fi nde netop deres om-
råde. Kortet forholder sig kun til den enkelte 
fordybning og ikke til sammenhængen mellem 
lavningerne eller hele terrænet under ekstrem 
regn. F.eks. bliver visse lavninger først fyldt, når 
andre lavninger opstrøms er fyldt.

Ved at vælge ”lavninger” i menuen kan man se, 
hvor meget vand der skal til at fylde en lavning 
(se kortet side 11). Men disse tal tager ikke 

hensyn til afl øbssystemets kapacitet i området, ej 
heller hensyn til jordens hydrauliske ledningsevne. 
Jo mindre vand der skal til at fylde en lavning, jo 
mere kritisk er det. Blue Spot-kortet kan derfor 
kun bruges til en meget grov screening af, om 
ens ejendom ligger kritisk i terrænet i forhold til 
oversvømmelsesrisiko. Det bør være en rådgiver, 
der foretager en vurdering af Blue Spot-kortet, før 
man kaster sig over konkrete klimasikringstiltag.

Avanceret GIS-analyse
Ønsker man et mere korrekt billede af, hvordan 
vandet vil fordele sig under ekstrem regn, kan 

 Eksempel på en avanceret GIS-analyse. 
Oversvømmelsesudbredelse for henholdsvis 
50, 100 og 150 mm regn (rød, gul, blå).

man få en rådgiver til at udarbejde en avanceret 
GIS-analyse af terrænet (GIS er en forkortelse 
for Geografi sk InformationsSystem) eller endnu 
bedre en hydraulisk model af afl øbssystemer og 
vand på terræn.

Med den avancerede GIS-analyse kan man se 
strømningsveje, og hvor meget vand der skal til 
at fylde de enkelte lavninger. Ydermere kan man 
lægge en antagelse ind om, hvor meget vand af-
løbssystemet forventes at kunne håndtere, samt 
tage hensyn til jordens hydrauliske ledningsevne 
(altså om vand let glider gennem overfl aden og 
ned under terræn). Men der regnes ikke dyna-
misk på vandet i modellen. Nedenstående fi gur 
viser en avanceret GIS-analyse for Gadehave-
gård.

På ovenstående fi gur viser strømningsvejene, 
at der ikke vil strømme vand til Gadehavegård 
fra omkringliggende arealer. Strømningsvejene 
begynder i Gadehavegård og viser, at vandet vil 
strømme væk fra Gadehavegård. Strømnings-
vejene der starter i de 3 parkeringsarealer, vil først 
forekomme, når de er fyldt med vand, hvilket 
kræver urealistisk store mængder regn, eftersom 
parkeringspladserne ligger ca. 2 meter under de 
øvrige arealer.
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Hydraulisk modellering
Den hydrauliske model af afl øbssystemer og 
vand på terræn er den mest avancerede og præ-
cise metode til at bestemme oversvømmelses-
risikoen for en ejendom. Her regnes dynamisk 
på vand i afl øbssystem og på terræn. Man kan 
se, hvor mange cm vand der vil stå op af en 
ejendom ved en bestemt regnhændelse. Der kan 
ydermere laves videoer, der viser, hvordan vandet 
vil strømme på terræn. Denne metode kan kun 
udføres på områder, hvor der er et afl øbssystem, 
og metoden kræver desuden detaljeret viden om 
systemet.

Konsekvenserne af ekstremregn i Gadehave-
gård er beregnet med MIKE FLOOD-systemet, 
hvor der gennemføres detaljerede modelbereg-
ninger baseret på en model for kloaksystemet 
(MIKE URBAN-modellen) koblet med en model 
for terrænet (MIKE 21-modellen). Ved at koble 
kloakmodellen med en beregningsmodel for 
strømninger på terræn kan det beregnes, hvor-
dan terrænoversvømmelser vil udbrede sig under 

hensyntagen til den aktuelle kapacitet i kloakker-
ne. Koblingen sker gennem brøndene i modellen, 
så når afl øbssystemet bliver overbelastet, stiger 
vandet op af brøndene og fl yder ud på terrænet. 
Der kommer kun vand på terræn fra brøndene. 
Derfor kræver en MIKE FLOOD-beregning, at 
der fi ndes et afl øbssystem i det område, der skal 
modelleres samt en pålidelig afl øbsmodel for 
kloaksystemet.

Som grundlag for MIKE FLOOD-beregningerne 
anvendes en hydraulisk tilrettet terrænmodel 
(hvor der f.eks. er åbnet for, at vand kan løbe 
under broer), hvorpå der er tilføjet huse på grund-
lag af oplysninger i det tekniske grundkort (de 
enkelte celler med huse hæves 3 m over terræn). 
COWIs digitale højdemodel danner grundlag for 
denne terrænmodel.

Der er opstillet en hydraulisk model af afl øbs-
system og vand på terræn (MIKE FLOOD-model) 
for området omkring Gadehavegård. Se kortet 
side 15.

 Hydraulisk model af afl øbssystem og 
vand på terræn (MIKE FLOOD-model) 
for området omkring Gadehavegård.
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Det har ikke været muligt at få ledningsoplys-
ninger for det østlige område af Gadehavegård. 
Derfor er dette område ikke modelleret med 
MIKE FLOOD.

Modellen er baseret på ledningsoplysninger fra 
Høje-Tåstrup Forsyning samt ledningsoplysninger 
udleveret af Gadehavegårds driftspersonale.

MIKE FLOOD-beregningerne viser den maksimale 
vandudbredelse ved en regnhændelse med en 
gentagelsesperiode på 100 år.

Kortet side 17 viser beregningsresultatet for 
MIKE FLOOD-modellen i form af den maksimale 
vanddybde i løbet af hele simuleringsperioden. 
De viste maksimale dybde forekommer altså ikke 

nødvendigvis samtidigt. Vanddybder under 4 cm 
er ikke vist, for at give et tydeligere billede af de 
signifi kante vanddybder.

Beregningerne viser ingen signifi kante oversvøm-
melsesproblemer. De store vanddybder der ses 
på ovenstående fi gur er kælderskakter, som 
bliver fyldt med vand i modellen, samt ved et 
skur op mod den vestlige P-plads. Næsten alle 
kælderskakter er lavet med opkant, så der ikke vil 
løbe vand ned i dem. Disse opkanter er ikke med 
i modellen. Det anbefales at have opkanter på 
alle kælderskakter. Alle indgange til bygningerne 
er hævet i forhold til terræn, så det er ikke kritisk, 
at modellen viser, at der står lidt vand op af nogle 
af bygningerne.

 Beregningsresultatet for MIKE FLOOD-modellen i 
form af den maksimale vanddybde i løbet af hele 
simuleringsperioden. 
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Modellering af vand på terræn
Der er ydermere foretaget modellering af vand 
på terræn (MIKE 21), uden samtidig modelle-
ring af kloaksystemet. På denne måde kan hele 
området modelleres for oversvømmelse og ikke 
kun de områder med ledningsoplysninger. I disse 
beregninger er afl øbssystemets kapacitet estime-
ret og trukket fra den mængde regn, der falder 
på terræn i modellen. Der er regnet med 100 mm 
regn.

Beregningerne viser det samme billede som 
MIKE FLOOD-beregningerne. Dog kan man se, 
at rampen ved P-pladsen ved Øksen bliver fyldt 
med vand. Man bør etablere et blødt bump ved 
denne rampe for at forhindre, at vand løber ned i 
den og oversvømmer kælderen. Nogle af de syd-
vendte haver ved bygningerne bliver vandfyldte, 
da de ligger lavt i terrænet. Dette vurderes ikke 
til at være kritisk, da det omkringliggende terræn 
ikke hælder ned imod disse haver.

 MIKE 21-modellering af vand på terræn 
uden modellering af kloaksystem.
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Derudover er der lavet animationer i form af 
videoklip, der viser hvordan vandet strømmer 
på terræn. Se f.eks. denne MIKE FLOOD-video, 
der viser, hvordan vandet strømmer på terræn i 
Gadehavegård ved en 100 års-regn: 

Analyser af klima- og terrænforholdene er natur-
ligvis udgangspunktet for en klimasikring af et bo-
ligområde. Det er på baggrund af disse analyser, 
at man kan få overblik over, hvilke klimasikrings-
tiltag og initiativer der vil have bedst effekt, når 
det gælder de konkrete udfordringer, man står 
overfor.

Overvej de arkitektoniske forhold
Samtidig bør det overvejes, hvilken betydning 
forskellige klimatilpasningstiltag vil have for om-
rådets arkitektoniske udtryk, og hvordan de kan 
indpasses i terrænet. Tekniske løsninger som 
pumpebrønde og faskiner vil ligge under terræn, 
og vil derfor ikke have betydning for sammen-
hængen mellem bygninger og udearealer.

Urban heat og varmeøer
Et andet element som bør overvejes, er det så  -
kaldte urban heat-fænomen. Det har at gøre med, 

at der i byområder med mange hårde overfl ader 
(asfalt, beton osv.) ofte sker en overophedning, 
som kan være ubehagelig for de mennesker, der 
bor der.

Varmeø-effekt dækker over, når temperaturer er 
højere i byer end i det åbne land. Det gælder 
særligt, når byerne når en vis tæthed og størrel-
se. Store overfl ader af f.eks. asfalt bliver meget 
varme i direkte sollys, og den varme der opfan-
ges bliver frigivet om natten, og er dermed med 
til at opretholde en lokal højere temperatur. Det 
kan have betydning for både mennesker, planter 
og dyreliv. Derfor bør det overvejes, om der er 
problemer med temperaturforholdene i det på-
gældende boligområde.

Energi
Hvis der skal ændres i terrænforholdene, f.eks. 
for at hindre skader på bygninger i forbindelse 
med skybrud, kan der være fornuft i at overveje 
en ændring af boligområdets energiforhold – når 
der nu alligevel skal graves. Under alle omstæn-
digheder vil der være både god økonomi og grøn 
sammenhængskraft i at tænke i energioptimering 
i forbindelse med en fremtidssikring af udearea-
lerne.

Belysning
Ved at udskifte eksisterende traditionel belysning 
af udearealerne med moderne LED-belysning 
kan man både ændre områdernes udtryk med 
betydning for oplevelsen af tryghed, når man 
færdes i området, ligesom det vil have en stor 
økonomisk betydning i driftsbudgettet.

Varmelagre
Mange boligområder er tilsluttet fjernvarme. I et 
samarbejde med det lokale forsyningsselskab 
kan der etableres lagre for varme, som gør, at 
forsyningen bliver mere fl eksibel – og så der 
lagres varme til et stykke tid. Dette kan for forsy-
ningsselskabet eksempelvis betyde, at behovet 
for spidslastværker og transmissionsledninger 
reduceres, og man vil i højere grad kunne udnytte 
kraftvarme og varme fra affaldsforbrændingsan-
læg. Disse fordele betyder, at forsyningen har en 
direkte interesse i at investere i sådanne tiltag, 
og at fjernvarmen evt. kan leveres billigere. For 
at kunne lagre varme til en dag i et område af 
Gadehavegårds størrelse kræves der et lager af 
størrelsesordenen 20x20x20 meter. Varmelagre 
kan etableres på mange måder – udfordringen er 
at tænke det sammen med lagring af vand for at 
mindske omkostninger og pladsbehov. Nedgrav-
ningen af varmelagre kan samtænkes med en 

www.youtube.com/watch?v=JhlRChhwD-Y
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eventuel omlægning af eksisterende fjernvarme-
rør samt med en eventuel omformning af land-
skabet for at imødegå ekstremregn.

Solceller og solfangere
Solceller er i stor vækst i disse år, mens solfange-
re har været fremme i mange år. I et alment bo-
ligselskab kan solceller bidrage til elforsyningen. 
Solfangere kan f.eks. integreres i boligblokkenes 
tage og kan evt. også levere varme ind på fjern-
varmenettet, så boligafdelingen bliver varmepro-
ducerende i forhold til omgivelserne.

Vindenergi
Vindenergi forbindes ikke umiddelbart med 
boligområder, men der er fl ere nye mølletyper 
på vej, som kan være egnet til placering på høje 
bygninger. Mulighederne for indarbejdelse af 
denne type teknologi bør indgå i overvejelserne i 
forbindelse med fremtidssikring.

En rådgiver kan hjælpe med at vurdere rentabili-
teten af de her nævnte og fl ere andre forslag.

Planlægning og trafi kale forhold
Det er en god ide i forbindelse med en egentlig 
fremtidssikring at overveje, hvordan et område 
er indrettet, og hvordan det har betydning for 

f.eks. trafi kken. Er området arkitektonisk og 
planlægningsmæssigt lukket om sig selv? Findes 
der isolerede mørke områder, hvor man ikke kan 
overskue forholdene, og giver det anledning til 
utryghed blandt beboerne (og forbipasserende)? 
Er der meget eller lidt grøn beplantning og/eller 
mange hårde overfl ader? Disse og fl ere elemen-
ter bør man overveje. Desuden har trafi kale for-
hold og f.eks. mulighed for motion betydning for 
beboernes sundhed. Visse klimatilpasningstiltag 
kan indrettes, så de fremmer tryghed og mulig-
heder for motion.

Tilrettelæggelse af driften
Nogle klima- og/eller fremtidssikringstiltag vil have 
betydning for den måde, som den daglige drift af 
udearealerne tilrettelægges på. I den forbindelse 
kan det være fornuftigt i samme forbindelse at 
overveje, om der kan være fordele ved på et 
mere overordnet niveau at omlægge eller justere 
driften.

Typisk vil en stor del af driftspersonalets arbejds-
tid blive brugt på vedligeholdelse af de grønne 
fællesarealer. Det involverer ofte meget ensformigt 
arbejde: græsslåning, klipning af buske og træer 
og oprydning af beboernes storskrald, som ikke 
levner meget tid til andre opgaver.
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Ved f.eks. at lade visse græsområder vokse i 
højden kan der spares på vedligeholdskontoen, 
samtidig med at energiforbruget begrænses, 
fordi man ikke længere behøver at fylde så meget 
brændstof på græsslåmaskinerne. Endvidere 
kan det højere græs have positiv betydning for 
insekt- og dyrelivet. Tilsvarende har en tætklippet 
græsplæne næsten samme varmeø-effekt som 
et fast fl iseareal (se også ovenfor).

Sociale forhold
I mange almene boligområder er der store sociale 
udfordringer. Eksempelvis kategoriseres Gade-
havegård som et udsat boligområde. Det vil bl.a. 
sige, at der i forhold til Københavnsom rådets 

gennemsnit er mindre trygt, mere hærværk, 
 større arbejdsløshed og lavere indkomster. 

Beboersammensætningen er ofte meget frag-
menteret med generations- og kulturforskelle. 
Det kan give udfordringer for naboskabsfølelsen 
og kan gøre det svært at etablere en fælles iden-
titet. Ofte spiller det ind, at ude- og fællesarealer-
ne ikke samler beboerne nok – selv om mange 
måske faktisk har både behov for og lyst til at bli-
ve mere samlet som beboergruppe. Samtidig er 
det en udfordring, hvis der som i Gadehavegård 
er mange børn og unge, men få tilbud til dem, og 
tilsvarende meget lidt for de voksne at tage sig til 
i udearealerne. Det er oplagt at tænke moderni-

sering og klimasikring sammen med oprettelsen 
af ude- og fællesarealer, som understøtter en 
større beboerintegration.

Hvis arealerne er dårligt oplyst, kan det også 
medføre en høj grad af utryghed blandt beboer-
ne, som tidligere nævnt.

Beboernes ønsker
Helt centralt i forberedelserne inden man går i 
gang med fremtidssikringen af sit boligområde, 
står selvfølgelig beboernes ønsker til udviklingen 
af udearealerne og boligområdet som sådan.

Det letteste er at spørge beboerne, hvad de øn-
sker, og hvad de ser som de store udfordringer. 
Er der f.eks. problemer med tilgængelighed og 
adgangsforhold, savner beboerne tiltag med be-
tydning for det sociale miljø, og er der nogle be-
boergrupper som har ønsker, der står i modstrid 
med andre gruppers, eller som er for økonomisk 
omkostningstunge?

I Gadehavegårdprojektet var beboernes ønsker 
fra start den drivende kraft i udviklingen af an-
befalingerne i det endelige idekatalog. Det går vi 
mere i dybden med herunder.
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’Den gode case’: Om Gadehavegård

Baggrund for projektet
Som case for klima-/fremtidssikring af udearealer 
i den almene boligsektor søsattes i 2013 pro-
jektet ”Fremtidssikring af ude- og fællesarealer i 
Gadehavegård, Høje-Taastrup”. Baggrunden for 
projektet var et ønske fra Gadehavegårds afde-
lingsbestyrelse om at fremtids- og klimasikre om-
rådet. Som administrator for Gadehavegård tog 

Domea derfor kontakt til COWI A/S med henblik 
på at indgå partnerskab om en ansøgning om 
økonomisk støtte fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter til udviklingen af et idekatalog for 
fremtids-/klimasikring af området. Med på holdet 
var også GHB Landskabsarkitekter samt en styre-
gruppe bestående af Høje-Taastrup Kommune 
og Høje Taastrup Fjernvarme.

Gadehavegård er et etagebyggeri i den almene 
boligsektor, som ligger tæt ved Høje Taastrup 
Station. Området er bygget 1977-1982, og med 
næsten 1.000 lejligheder fordelt på 19 blokke i 4 
plan og tæt ved 2.500 beboere er Gadehavegård 
(eller GHG, som beboerne siger) en af de største 
almene boligafdelinger i kommunen. Gadehave-
gård kom i oktober 2011 på den såkaldte ghetto-
liste. I november 2013 blev området betegnet 
som Danmarks mest utrygge boligområde i Politi-
ets Tryghedsindeks.

På grund af områdets alder står GHG over for en 
omfattende renovering og modernisering. Den se-
neste større renovering af området skete i 1999. 
Det er kort sagt på høje tid, at kvarteret (og sær-
ligt ude- og fællesarealerne) får et ’make-over’. Ef-
ter afdelingsbestyrelsens ønske skal det ske inden 
for 5 år. Det er også et ønske, at udviklingen af 
udearealerne samtænkes med en klimatilpasning 
af området samt med øvrige planlagte eller igang-
værende projekter, f.eks. Rigspolitiets trygheds-
projekt ’Trygge opmærksomhedsfællesskaber’, 
der besøgte GHG i 2013, samt f.eks. ændringer i 
fjernvarmetilslutningen/varmerør i terræn eller det 
pågående passivhus-projekt – så man sikrer at 
der bliver tænkt på bl.a. klimatilpasning og sociale 
forhold i arealerne, ”når man alligevel graver”.
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Beboerne som drivende kraft
Udgangspunktet for arbejdet bag idekataloget 
har været at præsentere en række ideer til om-
dannelse og udvikling af Gadehavegårds udea-
realer, dvs. de områder der ligger rundt om de 
19 boligblokke – og at det skal ske på en måde, 
som tager højde for fremtidens klimaudfordringer 
og via en proces, der inddrager beboerne og ind-
tænker deres ønsker til omdannelser. Dermed har 
projektet også et socialt sigte, som dels handler 
om aktiv og demokratisk brugerinvolvering, og 
dels om at skabe nogle gode fællesområder 
og -aktiviteter for beboerne. Beboernes ønsker 
har fra start været den drivende kraft i projektet. 
Samtidig har projektet haft fokus på at udpege 
mulige tiltag, der har en synlig og mærkbar effekt, 
og som giver ’valuta for pengene’. Det behøver 
ikke kræve omkostningstunge renoveringspro-
jekter, men kan sagtens være mindre ændringer, 
som beboerne kan se og mærke, f.eks. bedre 
belysning eller nye funktioner, frem for f.eks. 
renovering af kloakker eller udskiftning af belæg-
ninger.

Hvad har vi gjort i GHG?
’Idekatalog for Gadehavegård – fremtidssikring af 
ude- og fællesarealerne, en case for forbedring af 
miljø og klima i alment boligbyggeri’ er blevet til 
gennem en proces, som indledtes i foråret 2013. 
Projektet er et forsøg på at kombinere en række 
tekniske overvejelser om bl.a. drift, terrænforhold, 
trafi k og klima med mere ’bløde’ værdier såsom 
beboerdemokrati og socialt samvær. Der er gen-
nemført tekniske undersøgelser af en lang række 
forhold (primært for så vidt angår regnhåndtering 
i området), ligesom der er gennemført et grundigt 
beboerinddragelsesforløb. Fra start har det været 
et knæsat mål, at det skulle være beboernes øn-
sker til udviklingen af udearealerne, der skulle sty-
re projektet – naturligvis set i sammenhæng med 
evt. påkrævede klimasikringstiltag. Som følge af 
beboernes ønsker og i takt med at de tekniske 
undersøgelser afdækkede en meget begrænset 
klimaudfordring i Gadehavegård, blev fokus i 
projektet udvidet fra en relativt skarp klimavinkel 
til mere bredt at handle om forbedring af udeare-
alernes funktionelle og rekreative værdi.

På et overordnet niveau er Gadehavegård-
projektet forløbet gennem fi re faser:

• Fase 1: 
Analyser af området (februar-marts 2013)

• Fase 2: 
Udvikling af den økonomiske model 
(april-juli 2013)

• Fase 3: 
Brugerinddragelse og designfase 
(juli-oktober 2013)

• Fase 4: 
Udarbejdelse af endeligt idekatalog 
(august-november 2013).
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Fase 1: Analyser af området
Fremtidssikringen af Gadehavegårds udearealer 
indledtes med grundige analyser af området. De 
følgende analyser inkluderedes:

• Analyser af eksisterende udearealer

• Klima- og energianalyser

• Oversvømmelsesvurderinger og hydrauliske 
analyser

• Vurderinger af parkerings- og trafi kale forhold

• Beboeranalyser.

Omfattende data
Analyserne har især fokuseret på at identifi ce-
re, hvilke områder der risikerer at blive (mest) 
oversvømmet ved fremtidige skybrud, samt hvilke 
særlige hensyn der skal tages til beboerne, deres 
ønsker og særlige begrænsninger i den lokale 
infrastruktur. Beboerinddragelsen i denne fase er 
sket via interview med centrale interessenter og 
omfattende desk-studier, som bl.a. har involveret 
gennemgang af den aktuelle drift & vedligehol-
delsesplan, budgetter, KÅS-tabel for Gadehave-
gård, en eksisterende fremtidssikringsanalyse 
gennemført af Domea, FDB og SBS (2009), den 
boligsociale helhedsplans baselineanalyse (2012) 

osv. Hertil kommer en gennemgang af diverse 
Gadehavegård-relaterede fora på Facebook samt 
besigtigelsesture i området.

Klimatekniske undersøgelser
Hvad angår de tekniske undersøgelser, har 
COWI opstillet en avanceret oversvømmelses-
model af kloaksystem og terrænoverfl ade (MIKE 
FLOOD-model) ved Gadehavegård, ud fra en 
eksisterende model af det offentlige afl øbssystem 
i Høje-Taastrup samt kloakplan over Gadehave-
gård. Der er kørt en simulering af en 100-års-
regn, der viser, hvor og hvordan terrænover-
svømmelser vil udbrede sig under hensynstagen 
til den aktuelle kapacitet i kloakken.

COWI har desuden inspiceret Gadehavegård for 
at identifi cere konsekvenserne af den simulerede 
oversvømmelse. Mere udspecifi cerede beskri-
velser af de tekniske undersøgelser kan fi ndes 
i afsnittet ”Klima- og terrænforhold – og hvorfor 
klimasikring er vigtigt” side 6.

Planforhold, parkering og trafi k
COWI har gennemført analyser af områdets 
lokalplaner o.a. for at afdække muligheder og 
begrænsninger for både bløde og hårde trafi -
kanter. Gadehavegård er et alment boligbyggeri 

opført efter klassiske modernistiske principper, 
i perioden fra 1977-1982, og udgøres af i alt 19 
boligblokke. I området ligger endvidere tre store 
parkeringspladser, der ligger spredt mellem be-
byggelsen, og som alle har forbindelse til Øtofte-
gårdsvej. Gadehavegårdområdet er omgivet af 
tre store veje: den tosporede Halland Boulevard 
og de to fi resporede veje Gadehavegårdsvej og 
Øtoftegårdsvej. Umiddelbart nord for området 
løber den store indfaldsvej Roskildevej, mens der 
syd for området løber en jernbane. Cirka 500 
meter sydvest for området ligger Høje Taastrup 
Station, som dermed forbinder området med 
S-togsnettet og øvrige togforbindelser, og ca. 1 
km nord for området løber Holbækmotorvejen. 
I praksis betyder de store omkringliggende veje, 
at Gadehavegård er fuldstændig isoleret fra sine 
omgivelser. Det betyder også, at de eksisterende 
fysiske forbindelser (stier, tunneler mv.) får desto 
større betydning for, hvordan området fungerer 
og fremtræder.

Selve Gadehavegård-området er primært indret-
tet med parallelt beliggende nord-syd-vendte bo-
ligblokke, hvoraf enkelte ligger i forbindelse med 
øst-vest-vendte blokke, der danner kors-struktu-
rer i området. De parallelle boligblokke ligger med 
en indbyrdes afstand på mellem 20-30 meter, 



Erfaringskatalog for Gadehavegård  •  27

mens der ved enkelte af de nord-syd-vendte 
blokke der indgår i kors-strukturerne, er helt op 
til 80-120 meter imellem bygningerne. Dermed 
dannes der nogle relativt store grønne rum imel-
lem blokkene. Disse rum udfyldes i høj grad af 
grøn beplantning og øvrige rekreative funktioner 
såsom legepladser og opholdsrum med borde 
og bænke. De tre store parkeringspladser i om-
rådets nordlige del forsyner hele området, hvorfor 
trafi kforsyningen internt i området ikke giver mu-
lighed for færdsel med bil. Der er ikke mangel på 
p-pladser, men heller ikke for mange, også ifølge 
beboerne selv. Området har en veludbygget 
trafi kforsyning for bløde trafi kanter, såvel gående 
som cyklende trafi k, både internt i området og ud 
af GHG. Der er derfor ingen oplagte eller alvorlige 
problemer med trafi ksikkerheden, selv om der 
ofte bliver kørt for stærkt på knallert på den store 
sti (populært kaldet ’motorvejen’), som løber øst-
vest umiddelbart syd for boligblokkene. At færds-
len rundt i bebyggelsen primært foregår til fods 
er både et problem og en styrke: På den ene 
side kan det i kombination med de mangelfulde 
oversigtsforhold og belysningen afstedkomme en 
del utryghed, og omvendt betyder det, at bebo-
erne let kan mødes på vej til og fra deres hjem. 
Endvidere er de fl este funktioner (leg, ophold mv.) 
for det meste separeret fra færdselsårerne. Det 
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betyder, at det liv, som færdslen genererer, ikke 
kommer funktionerne til gode og omvendt.

Området indeholder en lang række forskellige 
funktioner i tilknytning til boligerne og huser bl.a. 
forskellige foreninger, sportsklub, ungdomsklub, 
genbrugsstation og en beboercafé. I nær tilknyt-
ning til området ligger der mange forskellige 
servicefunktioner, heriblandt boldbaner, småbørn-
sinstitutioner, skole, SFO og indkøbsmuligheder. 
Inden for 1 kilometers radius er der endvidere 
gode indkøbsmuligheder, idet City 2 ligger syd for 
området, ligesom der fi ndes fl ere større udvalgs-
varebutikker mod nord ved Roskildevej. Netto 
ligger umiddelbart øst for GHG.

Grundet en meget tæt beplantning rundt om 
området er der en begrænset visuel forbindelse 
fra det omkringliggende byområde. Tilsvarende 
er der heller ikke inde fra området visuel forbin-
delse til omgivelserne. Områdets lukkede karak-
ter, sammenlagt med de omkringliggende veje 
og bygningsstrukturernes store skala, medvirker 
til, at Gadehavegård på mange måder lukker sig 
omkring sig selv visuelt og i høj grad også funk-
tionelt. Da mange service- og øvrige funktioner er 
indeholdt i området, samt at området kun giver 
mulighed for færdsel til fods eller på cykel, for-

stærker det, at området kan opleves som isoleret 
fra omgivelserne. Det medfører utryghed.

Beboeranalyser og fokusgrupper
Fra begyndelsen af projektet var det besluttet, at 
beboernes ønsker, ideer og tanker om områdets 
udvikling skulle være styrende for den endelige 
udformning af idekataloget. Udfordringen heri var 
især, hvordan man ’brugerinddrager’ om kom-
plekst teknisk stof, som klimatilpasning nu en-
gang er, samt hvordan man skaber bred forståel-
se for og accept af nødvendigheden af klima- og 
fremtidssikring i et område som Gadehavegård, 
hvor mange beboere muligvis prioriterer f.eks. 
umiddelbar huslejenedsættelse over langsigte-
de klimatiltag. Desuden er der en fragmenteret 
beboersammensætning i Gadehavegård med 
mange grupperinger på tværs af alder, sprog, 
kulturer, interesser osv., som gør det vanskeligt at 
sige noget om beboernes ønsker som sådan 
– snarere kan man tale om forskellige beboer-
gruppers ønsker til forskellige tiltag og områder.

For at danne et så komplet billede af beboernes 
ønsker som muligt gennemførtes der i forlængel-
se af de ovenfor beskrevne analyser en række 
kvalitative fokusgruppeinterviews med GHG’s 
beboere og andre med viden om beboerne, her-
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under repræsentanter for driften, den boligsociale 
helhedsplan og projekt Sundhed i Gadehavegård. 
For at nå bredt rundt om beboergruppen gen-
nemførtes fokusgruppeinterviewene med særlig 
opmærksomhed på repræsentativitet. Derfor blev 
både ældre, yngre og børn interviewet, mænd og 
kvinder, gammeldanskere og nydanskere, børne-
familier og naturligvis afdelingsbestyrelsen (som 
i sin sammensætning er temmelig repræsentativ 
for beboerne – hvilket langtfra altid er tilfældet i 
almene boligområder). De konkrete resultater af 
denne beboerinddragelsesfase er sammenfattet i 
det endelige idekatalog.

Koordination med omverden
Gadehavegård har både før, under og efter 
projektperioden haft opmærksomhed fra mange 
kanter. Det hænger bl.a. sammen med områdets 
placering på den såkaldte ghetto-liste. Der er 
derfor mange aktører på spil i området. For at 
sikre grænsefl adekoordinering har projekthol-
det samarbejdet med fl ere af disse aktører. Det 
gælder bl.a. Høje Taastrup Kommune og Høje 
Taastrup Fjernvarme, som begge har indgået i 
projektets styregruppe, Miljø- og EnergiCentret 
i Høje-Taastrup, der har haft indgående lokal og 
teknisk viden at byde ind med, samt et igang-
værende tryghedsprojekt, som Rigspolitiet og 

Gemeinschaft gennemfører i GHG.

Dette projekt, Trygge Opmærksomhedsfælles-
skaber, har bl.a. gennem såkaldte tryghedsvan-
dringer inddraget postbude, hjemmehjælpere 
og andre med fast gang i området for at sætte 
fokus på tryghed med henblik på at lette politiets 
arbejde og gøre GHG til et bedre sted for både 
faste beboere og besøgende.

Samarbejdet med Miljø- og EnergiCentret i Høje-
Taastrup har bl.a. kastet erfaringsudveksling om 
klimatekniske udfordringer af sig, ligesom Miljø- 
og EnergiCentrets omfattende lokalkendskab 
bl.a. har ført til en anbefaling i idekataloget om at 
danne et vidensdelingsnetværk for at udveksle 
erfaringer med en anden Tåstrup-bebyggelse, 
Tåstrupgård, om håndtering af affald og genbrug.

Involveringen af og koordineringen med den 
boligsociale helhedsplan (Mennesker Mødes i 
Gadehavegård) har været afgørende for at nå 
bredt ud i beboergruppen. Tanken bag denne 

tilgang har været at benytte de allerede eksiste-
rende netværk, som Mennesker Mødes i høj grad 
er tovholder for.

Koordineringen med projektets styregruppe har 
bl.a. bestået i diskussioner om mulighederne for 
at omlægge Gadehavegårds fjernvarmeforsyning 
til individuel fjernvarmetilslutning blok for blok 
samt om muligheden for at etablere energilagre 
i området. Tanken bag denne koordinering har 
været, at en mulig omdannelse af terrænet i 
området for at modvirke klimaskabte problemer 
med fordel kunne kombineres med disse tiltag 
– så man ikke ville behøve at grave området op 
mere end en gang. Resultaterne af de tekniske 
undersøgelser i området samt Høje Taastrup 
Fjernvarmes ønske om at etablere energilagre i 
et andet område har dog i sidste ende gjort, at 
disse planer foreløbig er blevet skrinlagt.

Afslutning på Fase 1
Kombinationen af de tekniske undersøgelser og 
den indsamlede viden om beboernes ønsker, 
tanker og ideer til områdets udvikling samledes 
herefter i det første udkast til idekataloget.

www.gemeinschaft.dk/projekter/trygge-
opmaerksomhedsfaellesskaber.aspx
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Fase 2: Udvikling af den økonomiske model
Analyserne i fase 1 indarbejdedes i den økonomi-
ske model www.klimamodel.dk, der som nævnt i 
katalogets indledning er udviklet i samfærd med 
projektet ’Klimatilpasning og forsikring’, der også 
er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdis-
trikter, og som kan bruges til at vurdere gevinster 
og omkostninger ved klimasikring af et almenbo-
ligområde. Løbende indarbejdelse af resultaterne 
fra Gadehavegård er herefter foregået.

Fase 3: Brugerinddragelse og designfase
Brugerinddragelsesprocessen efter sommerferien 
2013 tog udgangspunkt i beboeranalyserne fra 
fase 1 og den viden, der blev indsamlet herigen-
nem. Centralt i processen stod en beboerworks-
hop, som blev afholdt over tre dage i oktober i 
Gadehavegård, og hvor udkastet til idekataloget 
blev præsenteret for beboerne til indarbejdelse 
af deres forslag og ideer. COWI og GHB Land-
skabsarkitekter faciliterede afviklingen af works-
hoppen.

I forlængelse af workshoppen gennemførtes 
endvidere en spørgeskemaundersøgelse via 
Mennesker Mødes’ Facebook-side. Igen her var 

det tydeligt, at der er beboersegmenter, som det 
er uhyre vanskeligt at få i tale.

Såvel workshoppen som spørgeskemaundersø-
gelsen handlede i høj grad om, hvilke områder/
temaer beboerne mente, der var mest behov for 
at udvikle. Der kom mange interessante tilbage-
meldinger ud af processerne, som var med til at 
forme det endelige ’Idekatalog for Gadehave-
gård – fremtidssikring af ude- og fællesarealerne, 
en case for forbedring af miljø og klima i alment 
boligbyggeri’.

Fase 4: Det endelige idekatalog
Med udgangspunkt i den mængde viden som 
blev indsamlet gennem de første tre projektfaser 
sammenstykkede COWI og GHB Landskabsar-
kitekter herefter et idekatalog for bydelsudvikling 
af Gadehavegård. Idekataloget overgik herefter til 
den videre beslutningsproces hos GHG’s besty-
relse om en evt. realisering af nogle eller alle de 
foreslåede løsninger i idekataloget. Fokus i kata-
loget har været på udvikling og fremtidssikring af 
ude- og fællesarealerne, herunder på klimasikker-
hed, belysning og tryghed samt reorganisering af 
grønne områder med følgende driftsbesparelser.
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Det endelige idekatalog kan fi ndes her: 

Idekataloget er bygget op om nogle konkrete 
anbefalinger til udvikling af Gadehavegård, men 
sigter også mod at kunne bruges som inspiration 
for andre boligområder med samme forudsæt-
ninger. Dermed vil Gadehavegård-initiativerne 
virke som case for den samlede (almene) bolig-
sektor. I den sammenhæng er det, som tidligere 
beskrevet, væsentligt, at de fl este boligområder 
rummer en række typiske områder, der hver især 
indgår i områdets daglige funktioner: græsplæ-
ner, parkeringspladser, cykelstier, legepladser og 
gadelamper er alle elementer, der kan ændres 
med deraf følgende fremtidssikringseffekt.

Tematisk tilgang
For at lette overblikket og nedbringe mængden 
af teknisk tungt eller teoretisk svært tilgængeligt 
materiale er idekataloget struktureret efter 
5 temaer:

 Lys & tryghed

 Trafi k

 Grønne områder

 Aktiviteter

 Genbrug

Temaerne rummer en række underemner med 
forslag til konkrete initiativer, der kan have positiv 
betydning for klima og bæredygtighed.

Klimapoint og ekstrapoint
For hvert af de 5 temaer præsenterer idekatalo-
get en vifte af mulige tiltag, som har effekt enten 
på klimaet, de sociale forhold i området og/eller 
noget tredje. For at lette overblikket er de forskel-
lige tiltag tildelt enten klimapoint eller ekstrapoint. 

Klimapoint gives til tiltag, som giver bedre kontrol 
med regnvandet (ikon), som hindrer urban he-
at-effekten (ikon) osv.

Ekstrapoint gives til tiltag, der fremmer de sociale 
forhold og naboskabet (ikon).

Ved hjælp af pointsystemet er det muligt at se, 
hvad der skal til for at skabe en konkret klimafor-
bedring og udvikling af området. I praksis vil det 
være effekten af mange små tiltag, der skaber 
nyttig forandring. Bagerst i kataloget vises et 
samlet udvalg af potentielle tiltag/initiativer med 
angivelse af de point, som de er tildelt, samt et 
bud på de økonomiske konsekvenser.

www.cowi.dk/menu/project/Oekonomima-
nagementogplanlaegning/kommunikation/
Pages/Idekatalog-illustrerer-fremtidssikring-
i-almene-boligomraader.aspx
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Hvad har vi anbefalet?
Idekataloget præsenterer som nævnt en række 
mulige tiltag, som afdelingsbestyrelsen kan tage 
fat i med henblik på realisering. For at snævre 
spektret ind har vi i samarbejde med afdelings-
bestyrelsen udvalgt 10 konkrete initiativer i priori-
teret rækkefølge, som vi anbefaler, at der arbej-
des videre med i GHG for at forbedre klimaet og 
skabe mere bæredygtige forhold.

Initiativerne kan gennemføres samlet eller hver 
for sig, nu og over længere tid. De pågældende 
anbefalinger er valgt, fordi de kan ses og mærkes 
af dem, der bor i Gadehavegård. Det er foran-
dringer, der er lette at igangsætte uden en stor 
planlægningsproces. Og det er forandringer, der 
er udvalgt med målet ’mest effekt for pengene’.

Klima-skema og ordforklaring
Idekataloget afsluttes med et klima-skema, hvor 
de mange forskellige klima-initiativer sammenlig-
nes og vurderes efter deres effekt eller økonomi. 
Herefter følger en ordforklaringsliste, som skal 
hjælpe med at gøre nogle af de mest tekniske og 
fremmedartede begreber forståelige for en bred 
læserskare.

De 10 anbefalinger til Gadehavegård 
(inddelt efter 5 temaer):

 Lys & tryghed

       1 Installer ny strømbesparende og 
 tryghedsskabende belysning

       2 Skab overblik ved at tynde ud i 
 beplantningen

 Trafi k

       3 Brug de store stier aktivt og 
 kombiner dem med andre funktioner

       4 Gør tunneler og overgange trygge 
 med lys og lyd

       5 Opfør en vaskeplads med 
 genbrugsvand på parkeringspladserne

  Grønne områder

       6 Lad græsset gro og skab en 
 opholdsplads i en lysning

       7 Skab rammer for mere forskellig natur

 Aktiviteter

       8 Kombiner lege- og opholdspladser 
 og gerne med andre funktioner

 Genbrug

       9 Gør affaldssortering lettere og fortæl 
 om den økonomiske besparelse

     10 Opret bytteboder og byttebørs på 
 GHG-net.
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Slutevaluering og det videre forløb
I forlængelse af projektet er der gennemført en 
slutevaluering i form af en spørgeskemaunder-
søgelse blandt udvalgte interessenter såsom 
GHG-bestyrelsens medlemmer. Tilbagemeldin-
gerne er overvejende positive, og det er projekt-
holdets oplevelse, at afdelingsbestyrelsen har 
haft glæde af projektet. Med tanke på det videre 
forløb er det interessant, om det lykkes at sikre 
det økonomiske grundlag og den fornødne bebo-
eropbakning til at føre (nogle af) ideerne i idekata-
loget ud i livet.

Som nævnt i indledningen betyder kompleksite-
ten i fremtidssikring af (udearealer i) et almenbo-
ligområde som Gadehavegård, at det ikke er nok 
alene at betragte ét element eller én udfordring, 
når man planlægger udviklingstiltag. Tilsvarende 
bør man også sørge for at koordinere med andre 
igangværende projekter og forløb. I Gadehave-
gårds tilfælde er der f.eks. behov for at indtænke 
elementer som helhedsplan og områdefornyelse 
i udmøntningen af ideerne i idekataloget. Man 
bør med andre ord orientere sig bredt, før man 
påbegynder konkrete fremtidssikrings- eller mo-
derniseringstiltag.

Kommunikation
Kommunikation om projektet er foregået via 
projektparternes og Gadehavegårds egne medier 
såsom hjemmesider, Facebook-sider, opslag og 
husstandsomdelt informationsmateriale.
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Erfaringer og inspiration

Realiseringen af nogle eller alle anbefalinger i 
’Idekatalog for Gadehavegård – fremtidssikring af 
ude- og fællesarealerne, en case for forbedring 
af miljø og klima i alment boligbyggeri’ afhænger i 
sidste ende af beboernes beslutninger på en eks-
traordinær generalforsamling. GHG’s afdelingsbe-
styrelse har i første omgang besluttet at arbejde 
videre med (nogle af) de konkrete anbefalinger i 
idekataloget. I skrivende stund arbejdes der på 
at søge midler til realisering af et trygheds- og 
belysningsprojekt. Projektets primære effekt vil 
være omsætningen af anbefalinger i idekataloget 
til konkrete løsninger i GHG. Desuden er det pro-
jektholdets oplevelse, at projektet har ført til en 
øget bevidsthed om bl.a. klima- og energispørgs-
mål blandt beboerne og særligt i bestyrelsen.

Idekataloget beskriver en række tiltag og anbe-
falinger, som kan bruges generisk i boligområder 
med samme karakteristika som Gadehavegård, 
og som søger at kombinere klima- og fremtids-
sikring af ude- og fællesarealer med brugerdre-
ven modernisering.

Her præsenterer vi 7 konkrete erfaringer fra 
Gade havegård-projektet, som vi mener kan have 
værdi for andre, som ønsker at arbejde med 
fremtids- og klimasikring i den almene boligsektor.

1. Identifi cer den primære udfordring
Hvad er den primære udfordring i det konkrete 
område? Er det oversvømmelser, manglende 
social sammenhængskraft, utryghed eller noget 
helt fjerde? Kompleksiteten i fremtidssikring af 
(ude arealer i) almenboliger gør, at det ikke er 
nok alene at betragte ét element eller én udfor-
dring som f.eks. oversvømmelser af arealer eller 
utryghed blandt beboerne, når man planlæg-
ger udvikling i et boligområde. Det er derimod 
sammentænkningen af fl ere elementer, der 
understøtter en egentlig fremtidssikring. Derfor er 
der behov for en mere overordnet og strategisk 
tilgang, når man planlægger fremtidssikringen af 
et konkret boligområde. I dette erfaringskatalog 
har vi nævnt bl.a. terrænforhold, klima og energi, 
trafi kale og sociale forhold som emner, der skal 
medtænkes i fremtidssikringen.

2. Inddrag de rigtige eksperter
Beboerne er eksperter i egen hverdag. Intet 
element af fremtidssikring bliver til noget, hvis 
ikke der er 51 procent af beboerne, der rækker 
hånden op på det rigtige tidspunkt, groft sagt. 
Planlæg derfor indsatsen med tanke på beboer-
demokratiet og sørg for at inddrage beboerne 
med omtanke, så det er deres ønsker, der styrer 
udviklingen af området. I Gadehavegård-projektet 

har fokus løbende drejet sig i en mere boligsocial 
og mindre klimaorienteret retning i kraft af bebo-
ernes ønsker/behov og de tekniske undersøgel-
sers afdækning af, at klimatruslen i området ikke 
umiddelbart er alvorlig. Det er et eksempel på, 
at grundig inddragelse af beboerne nytter, fordi 
det kan fl ytte fokus i en fremtidssikringsindsats. 
I sidste ende realiseres ideerne i et idekatalog 
eller lignende først, hvis der er opbakning til dem, 
og hvis der er etableret en følelse af ejerskab. I 
Gadehavegård-idekataloget er der lagt vægt på 
at præsentere ideer, som for de fl estes vedkom-
mende stammer fra beboerne selv. Særligt vigtigt 
er det at inddrage den lokale afdelingsbestyrelse 
og driftsorganisationen i arbejdet, fordi det er 
dem, der skal føre ændringerne af området og 
driften af disse ændringer ud i livet. Inddrag alle 
interessenter med omtanke, og inddrag dem kun 
om de forhold, som de har/får reel indfl ydelse på. 
Kontakt også tekniske specialister og rådgivere 
for at sikre, at I vælger de rigtige og økonomisk 
mest bæredygtige løsninger til fremtidssikring.

3. Vær tålmodig
Hav respekt for, at forslag om forandring kan 
skabe utryghed. Man bevæger sig ind i folks 
privat sfære, når man planlægger fremtids-/klima-
sikring. I denne type proces vil det sandsynligvis 
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altid kræve stor tålmodighed for at nå målgrup-
pen. Ikke mindst fordi klima- og fremtidssikring 
måske af mange vurderes som sekundært i sam-
menligning med andre forhold. Desuden er nogle 
beboere i almene boligområder ressourcesvage. 
I Gadehavegård-projektet er det ved to lejligheder 
sket, at ingen dukkede op til aftalte fokusgruppe-
interviews. Det må man tage med og planlægge 
ud fra.

4. Brug de eksisterende netværk
Det kan være udfordrende at samle den nødven-
dige viden om området og om beboerne. Træk 
derfor på de netværk, der allerede fi ndes i områ-
det. Hav samtidig blik for, at der er beboerseg-
menter, som det er uhyre vanskeligt at få i tale. 
Her kan de etablerede netværk hjælpe, fordi det 
alt andet lige er lettere at møde mennesker, der 
hvor de er i forvejen – f.eks. i områdets klubber 
eller andre fora, hvor forskellige grupperinger er 
repræsenteret.

5. Kommuniker tydeligt
Klimasikring, driftsbesparelser, energilagring osv. 
er alle relativt komplekse elementer. Der er derfor 
behov for at tydeliggøre, hvorfor det er vigtigt 
med bestemte tiltag. Hav fokus på at kommuni-
kere i øjenhøjde med beboerne.

6. Prioriter realiserbare løsninger
Intet element af fremtidssikring bliver til noget, 
hvis ikke der er økonomi til at understøtte det. I 
Gadehavegård-idekataloget er der lagt vægt på 
at foreslå løsninger, som ikke er uhørt omkost-
ningstunge at realisere. På samme vis er der 
ingen tvivl om, at det er lettere at sikre ejerskab 
og engagement blandt beboerne, hvis man på 
forhånd har sikkerhed for, at der er det fornødne 
økonomiske grundlag til at realisere fremtidssik-
ringen. I modsat fald kan man som beboer op-
leve det som frustrerende at bidrage med gode 
ideer, der aldrig bliver realiseret. Idekataloget har 
også haft som mål at foreslå tiltag, der kan rea-
liseres enkeltvis, så fremtids-/klimasikringen kan 
ske step-by-step, uden at der nødvendigvis skal 
rejses store summer på en gang.

7. Tematiser indsatsen
I forlængelse af anbefaling 5 om tydelig kommu-
nikation kan der være fordele ved at strukturere 
fremtidssikringen af et boligområde i underord-
nede temaer. Flere af disse temaer vil overlappe, 
men tematiseringen letter den komplicerede 
proces og gør det lettere at sætte ord på, hvilke 
konkrete tiltag der hjælper på hvad.

Her følger et bud...
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For overskuelighedens skyld er Gadehavegård-
idekataloget struktureret efter 5 overordnede 
temaer:

Lys & tryghed
Temaet dækker over indretning af belysning aht. 
tryghedsoplevelsen i området. Ved at fokusere på 
belysningen og de forhold der giver visuelt over-
blik for beboerne, kan mange forhold forbedres, 

og området kan gøres mere indbydende og rart 
at færdes i.

Det gælder bl.a. udskiftning af belysning på og 
langs gangstier, cykelstier, veje og parkerings-
pladser, ved opgange til lejligheder og nær lege-
pladser, boldbaner, grønne områder og andre 
opholdsrum.

Særlig ’effektbelysning’, dvs. anderledes belys-
ningsløsninger, kan i tilgift medføre, at der kom-
mer positiv opmærksomhed om boligområdet 
udefra, fordi det hjælper området med at skille 
sig ud og opbygge en særlig identitet. Det kan 
samtidig føre til øget stolthed og identitetsstyr-
kelse blandt beboerne (a la ”Jeg bor i Gadehave-
gård, det er os med det fl otte røde lys”).

Tilsvarende kan der arbejdes med at skabe bedre 
overbliksforhold gennem udtynding i krat og bu-
ske samt opstamning af træer og ved at arbejde 
med skiltning i området, så det bliver lettere at 
orientere sig – også når det er mørkt.

Trafi k
Temaet dækker over den trafi k, der går til og fra 
boligområdet, og som bevæger sig rundt inde i 
området. Det gælder både motortrafi k, cyklende, 
gående osv. Nogle steder er bløde og hårde tra-
fi kanter skarpt adskilt, andre steder ikke. Nogle 
steder kan f.eks. stier og parkeringsområder 
bruges til andet og mere end bare transport og i 
kombination med andre funktioner.

Eksempelvis kan stier, boldbaner, legepladser, 
grillpladser og lejlighedsopgange lægges tæt 
sammen, ligesom stiernes forløb kan ændres, så 
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de ikke i samme grad indbyder til hurtig knallert-
kørsel, men måske snarere til ophold. Ved at 
koble funktionen som transportvej med funktio-
nen som mødested/ophold/leg/sport opstår der 
ny synergi. Og ved at koble indgangene til boli-
gernes opgange med f.eks. småbørnsleg opstår 
der vilkårlige og uformelle kontakter, der er med 
til at øge trygheden og naboskabet.

På samme måde kan parkeringsområder indret-
tes med vaskepladser, som benytter genanvendt 
regnvand, regnbede eller grønne tage og solceller 
på overdækkede parkeringshuse. Parkerings-
pladser kan også bruges til boldbaner eller andre 
aktiviteter i dagtimerne, når der ikke holder biler.

Ved at salte mindre om vinteren og i stedet spre-
de grus forbedres forholdene for planter, og det 
meste overfl adevand kan ledes uden om kloak-
systemet og i stedet ned til grundvandet.

Der kan også arbejdes med at tilbyde cykelkurser 
for børn og voksne, som kan gavne den grønne 
mobilitet og dermed bidrage til den overordnede 
nationale klimaindsats. Det kan underbygges ved 
at skabe bedre forhold for cyklister, lave pumpe-
stationer og indrette cykelværksteder.

Grønne områder
Temaet dækker i grove træk over alt det grønne: 
græsplæner, træer, buske, bede osv. De grønne 
områder vil typisk have stor betydning for bebo-
erne, både som opholdsrum og som æstetisk 
ramme for det indtryk man får, når man færdes i 
området.

Samtidig går en stor del af en boligafdelings øko-
nomi til at vedligeholde det grønne. Det er derfor 
vigtigt, at ressourcerne bruges godt og fremtids-
sikret og på en måde, der er til gavn og glæde for 
beboerne.

Der kan være både besparelser og rekreativ vær-
di i at lade græs og busketter gro nogle steder 
og at arbejde med forskelligartet natur (bl.a. ved 
at plante højbede og bruge fl ytbare plantekas-
ser). Højt græs giver groplads for fl ere forskelige 
planter og smådyr, ligesom det forhindrer overfl a-
den i at blive varm og tør. Endelig kan der spares 
på både tidsforbrug og energiforbrug, da der skal 
klippes mindre græs.

Måske skal nogle træer fjernes, mens der andre 
steder skal plantes nye under hensyn til lysforhol-
dene i lejlighederne, som træerne står rundt om.

Endelig kan velovervejet drift og pleje af naturen 
benyttes til at begrænse støj og skadelige partik-
ler blandt beboerne.

Aktiviteter
Temaet dækker over alle de steder, man kan op-
holde sig samt de aktiviteter, som man fi nder der 
– altså de typiske steder og muligheder i området 
for, at børn og voksne kan mødes uden for deres 
bolig til f.eks. leg, sport og ophold.

Det dækker bl.a. over opholdspladser, legepladser, 
boldbaner, hundegårde, nyttehaver og vaskerier.

Opholdspladser kan indrettes, så planter giver 
bedre læ- og skyggemuligheder, der kan opstilles 
bl.a. vandposter og plantekasser, borde og bæn-
ke kan stilles, så de opfordrer til samvær i både 
større og mindre grupper, og fl iser kan udskiftes 
med grøn og permeabel belægning.

Legepladser kan gøres mere specialiserede og 
rettet mod specifi kke børnegrupper (og børnenes 
forældre, f.eks. ved at lægge legepladserne tæt 
på ”de voksnes opholdsrum”), naturen kan i høje-
re grad bruges som læringsrum, og der kan laves 
udegym for både yngre og ældre beboere
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Boldbanerne kan indrettes med ny belysning, 
græsset rundt om selve spillebanen kan få lov at 
gro for at styrke biodiversiteten i området, hindre 
varmeø-effekten og samtidig spare driftsomkost-
ninger, og der kan opføres tilskuertribuner, som 
kan samle både aktive og mindre aktive.

Hundegårde kan med fordel indrettes i mindre 
områder, som tilgodeser forskellige hundetyper, 
og så er det en god ide at inddrage hundeejerne 
i udviklingen af hundegården.

Nyttehaver kan gøres fl ytbare ved brug af kasser 
med hjul, og der kan opsættes insekthoteller, 
som gavner biodiversiteten.

Vaskerier kan spille en større rolle som samlings-
steder, vaskemaskiner kan tilsluttes regnvand, 
gråt vand og/eller fjernvarme, og fritstående 
vaskerier kan indrettes med grønne tage aht. 
opsamling af regnvand i regnbede, eller der kan 
etableres solceller på tagene.

Genbrug
Temaet dækker over genbrug og affaldssortering. 
Bæredygtighed er her et centralt begreb. Ved at 
gøre det nemt for beboerne at sortere deres af-

fald, komme af med det på en bæredygtig måde 
og genbruge det der kan genbruges, mindskes 
ressourceforbruget både lokalt og globalt.

Genbrug og bytte-muligheder skaber desuden 
sociale kontakter, der kan være med til at forbed-
re naboskabet. Det kan ske via bytteboder eller 
fælles workshops med håndværk og praktisk 
arbejde. Grøn omstilling kan spare en boligaf-
deling for en del af de udgifter, der bruges på at 
bortskaffe affald.

Sammenfatning
Flere af de tiltag der er præsenteret herover, 
kan både have effekt på de sociale relationer og 
klimaforholdene, og kan have positiv betydning 
for afdelings- og i særdeleshed driftsøkonomien. 
Endvidere bør det noteres, at fl ere initiativer/til-
tag går på tværs af temaerne – eksempelvis kan 
kompost fra køkkenaffald bruges i nyttehaver, 
ligesom det ikke kun har betydning for beboerne, 
at man lader noget græs gro – det kan også ses 
på driftsudgifterne, ligesom det gavner biodiver-
siteten.
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Læs om Miljøministeriets gratis klimasikringstjek: 
www.klimatilpas.nu

Idekatalog om fremtidssikring af almene boliger 
fra 1950’erne: 
www.lbf.dk/~/media/lbf/publikationer/LBF%20
katalog_web.ashx

Afstrømning fra tagfl ader og befæstede arealer 
– Vurdering af forureningsrisici for grundvand: 
www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2013/
afstroemning_fra_tagfl ader.htm

Projekt Vand I Byer: 
www.vandibyer.dk

KAB’s værktøj til fremtidssikring: 
www.kab-bolig.dk/Default.aspx?ID=95

Om teknologier til håndtering og 
rensning af separat regnvand: 
www.separatvand.dk/

Om lokal afl edning af regnvand: 
www.laridanmark.dk/nedsivningselementer/
om-metoden/27952

Arbejdsrapport om Den Blå By: 
www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C0C24D17-
46A3-49FC-9667-09D69A31ECEE/90226/
blaa_by.pdf

Om projektet Kildeparken 2020: 
www.kildeparken2020.dk/

Projekt Trygge Opmærksomhedsfællesskaber: 
www.gemeinschaft.dk/projekter/trygge-opmaerk-
somhedsfaellesskaber.aspx

Læs mere
Herunder fi nder du en række links til rapporter, 
hjemmesider o.a., som kan hjælpe dig i dit arbej-
de med at fremtidssikre dit boligområdes ude-
arealer. God læselyst!

Arkitektur der forandrer – fra ghetto til velfunge-
rende byområde, red. Niels Bjørn (2008). 

COWIs redskab til at vurdere gevinster og om-
kostninger ved klimasikring af et boligområde: 
www.klimamodel.dk

Inspirationsguide for proaktiv klimatilpasning i 
vandsektoren: 
www1.danva.dk/Default.aspx?ID=2241&TokenE-
xist=no

Naturstyrelsens Blue Spot-kort: 
www.miljoegis.mim.dk/?profi le=miljoegis-klimatil-
pasningsplaner




