
   

 

 1/17 

Bæredygtige byer-  
cases 

 

 

 

Hej! 
Snart går startskuddet til spillet om din og vores byers fælles fremtid. Inden det lyder, skal du 
overveje: Hvad er bæredygtighed for dig? Hvad er en bæredygtig by? Vi skal bede dig læse et 
udvalg af cases, som alle er eksempler på bæredygtige løsninger til byer. Du skal bruge denne 
viden, når du deltager i undervisningsforløbet Bæredygtige Byer.  
God læselyst! 
 
 

Artikel 
 
Hvad er bæredygtighed?  

 
Cases  
 

Affald  
Kalundborg symbiose: Affald som ressource 
Tipton: Tænk før du smider væk 
Zurich: Züri-sack - populær politik for affaldsposer 
 
Bygninger 
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Hvad er bæredygtighed? 

Bæredygtighed er mange ting, men hvad dækker begrebet egentlig over? Det er 
der flere bud på, men en af de populære definitioner af bæredygtighed stam-
mer fra Brundtland rapporten fra 1987. I rapporten blev bæredygtighed præ-
senteret som et bredt og holistisk begreb, der både inkluderer sociale, økono-
miske og miljømæssige aspekter – og det er udgangspunktet for den måde, vi 
forstår bæredygtighed på i dag. 

Brundtland rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og lancerede en 
omfattende indgang til bæredygtighed, som inddrog de sociale, økonomiske og miljømæssige 
aspekter. Ifølge denne rapport, handler bæredygtighed altså både om miljøet (naturen), om 
det sociale fællesskab (mennesker) og om det økonomiske aspekt (penge). Bæredygtige løs-
ninger skal ideelt set indeholde alle tre grene/fokusområder. 
Målet for Brundtland Kommissionen var at vise vejen til en fremtidig udvikling: 

Bæredygtig udvikling er en udvikling "(…) som opfylder de nuværende generationers behov 

uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare" 

- Brundtland rapporten (1987). 
 

Bæredygtighedsbegrebet er holistisk 
Et holistisk bæredygtighedsbegreb betyder, at man både tænker på økonomi, miljø og menne-
sker når man tænker bæredygtigt. Dermed udelukker bæredygtighedsbegrebet muligheden 
for kun at fokusere på f.eks. miljø, da hele ideen er at tænke i helheder. En del virksomheder er 
også begyndt at fokusere på 'den tredobbelte bundlinje' - dvs. at de medregner det sociale og 
miljømæssige i deres økonomiske bundlinje. Dermed skal de foruden at have en god indtjening 
også være socialt ansvarlige og tage hensyn til miljøet. 
I praksis vil der dog være emneområder, der har en tungere vægtning af enten det økonomi-
ske, miljømæssige eller det sociale. 
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Miljø er det, de flest forbinder med bæredygtighed. Vi skal vende den stigende drivhuseffekt, 
vi skal finde bæredygtige måder at producere mad og andre varer på. Vi skal ikke fælde regn-
skoven, ikke forurene vores vand, men i stedet sikre miljøvenlige måder at leve på. Typisk har 
man også i byggebranchen mest anskuet bæredygtighed i forhold til miljø. Så hvad betyder so-
cial og økonomisk bæredygtighed? 
 
Social bæredygtighed – mennesker skal have det godt 

Social bæredygtighed handler om fællesskab. Fællesskab mellem mennesker er en afgørende 
forudsætning for realiseringen af et bæredygtigt samfund.  
I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, 
boligtilbud til alle, samt skabe trygge omgivelser. Socialt bæredygtige byområder udvikler sig 
positivt med de mennesker, der bor i det. Der er en sammenhæng mellem de fysiske omgivel-
ser og det sociale miljø - f.eks. ligner mange af de belastede boligområder hinanden i opbyg-
ning, så måske der er noget i selve den fysiske struktur, der påvirker beboernes adfærd i nega-
tiv retning. 
 

Økonomisk bæredygtighed – det skal kunne betale sig at tænke bæredygtigt 
Det er desværre ikke altid helt gratis at tænke bæredygtigt, hverken for private borgere eller 
virksomheder. Vi kan støtte små, økologiske foretagender og beskatte store virksomheder, 
der forurener. Staten spiller en afgørende rolle i forhold til at prioritere økonomisk bæredygtig-
hed. Det er nødvendigt at støtte bæredygtigt byggeri, bæredygtige teknologier og bæredygtig 
transport fx via skatter og afgifter, således at det kan betale sig at tænke bæredygtigt - ikke 
blot som borger, men også som virksomhed. 
 

Ordliste 

Holistisk → Når man tænker holistisk, så tænker man på helheder. En ”holistisk” bæredygtig-
hed handler altså om at man skal tænkte på alt der kan handle om bæredygtighed. 

Drivhuseffekt → Drivhuseffekt er når temperaturen på jordens overflade stiger. Når der bliver 
varmere på jorden, betyder det blandt andet, at der bliver tørke nogen steder, og isen smelter 
ved polerne, så verdenshavene stiger. 

Inklusion → Inklusion handler om at inddrage nogen i et fællesskab.  

Diversitet → Diversitet handler om at samle en masse forskelligheder. 

Belastede boligområder → Belastede boligområder er boligområder, hvor der ofte er meget 
kriminalitet, lav indkomst og stor arbejdsløshed. 
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Kalundborg symbiose: Affald som ressource 

’Kalundborg Symbiose’ er et samarbejdsprojekt mellem virksomheder, hvor 
overskydende produkter fra én virksomhed bliver til værdifulde ressourcer for 
en eller flere andre virksomheder. Resultatet giver økonomiske fordele for de 
involverede virksomheder og miljømæssige fordele for hele oplandet. I 1998 
kunne Kalundborg allerede annoncere, at samarbejdet mellem virksomheder 
havde givet besparelser på næsten 1 milliard kr. siden projektets start. 

Kalundborg, en mellemstor by med 16.500 indbyggere på nordvestkysten af Sjælland, huser 
verdens bedst kendte eksempel på industriel teknologi, den Industrielle Symbiose. Motivatio-
nen til projektet opstod i 1970'erne, hvor samlede forsøg på at reducere omkostningerne ved 
industriel produktion førte til, at man undersøgte muligheden for at genanvende affaldspro-
dukter. De involverede virksomheder indså at der var økonomiske fordele i at genbruge af-
faldsprodukter fra hinanden samtidig med, at de miljømæssige konsekvenser ved store indu-
strielle projekter blev mindre. Når en virksomhed har en masse affald de vil smide ud, bliver det 
altså genanvendt af en af de andre virksomheder i området. 

Otte virksomheder udgør i dag Kalundborgs Industrielle Symbiose. Det drejer sig om energisel-
skabet Ørsted, Asnæs kraftværk, Statoil Refining, byggerivirksomheden Gyproc A/S, Novo Nor-
disk, Novozymes, affaldsselskabet Argo, og Kalundborg kommune. Hver virksomhed i den Indu-
strielle Symbiose er forbundet via et indviklet netværk af vanddamp, gas, vand, gips, flyveaske 
og slam som løber rundt mellem de forskellige virksomheder. 

For eksempel bliver damp fra Asnæs kraftværk sendt til Kalundborgs kombinerede varme- og 
energiforsyningsnetværk, som bruger varmen til at opvarme danske boliger, men også til både 
Statoil og Novo Nordisk der bruger den som varmekilde. Fra Novo Nordisk ledes den tilbage til 
Asnæs kraftværket som kondenseret damp til afkøling af værket. Til sin produktion af bygge-
materialer modtager Gyproc A/S overskydende gas fra Statoil og industriel gips fra Asnæs 
kraftværk. Blandt andet på denne måde bruger de forskellige involverede virksomheder hinan-
dens rest- og affaldsprodukter i egen produktion. 

Vugge-til-vugge principperne tilskynder os at omdanne affald til mad og til energi på samme 
måde som naturen gør det. Den Industrielle Symbiose i Kalundborg viser de fordele, både øko-
nomiske og miljømæssige, der kan opstå, når sådanne principper anvendes. 

Ordliste 

Symbiose → Symbiose er et forhold mellem to forskellige parter, som er til fordel for begge.  

Oplandet → Oplandet er et område der ligger omkring en by. 

Vugge-til-vugge → Vugge-til-vugge er et bæredygtighedsbegreb, som handler om at mini-
mere spild og affald i produktion. Ideen er, at når et produkt har været brugt og skal smides 
ud, skal man i stedet sørge for at genanvende så meget som muligt fra produktet til ny pro-
duktion. På denne måde undgår man at producere for meget affald.  
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Tipton: Tænk før du smider væk 

Projektet ’Tipton – fokus på affald’ (Tipton Litterwatch) i Sandwell, England, en-
gagerer børn og unge i grøn affaldshåndtering og skaber et renere lokalsam-
fund. Områdets unge udfordrer fordommene om ’de unge miljøsyndere’ og vi-
ser vilje til at gøre en forskel. Med aktiv læring, kollektive affaldsindsamlinger 
og præmier til de bedste gør Tipton bæredygtig affaldshåndtering til en fælles 
sag. 

Nogle forbinder umiddelbart dét at smide affald i naturen og på gaden med unge mennesker 
og hensynsløs adfærd. Det interessante ved Tiptons indsats mod affald er, at projektet 'Tip-
ton – fokus op affald’ ikke kun gør de unge bevidste om og engagerede i at tage vare på deres 
omgivelser. Det er også med til at ændre offentlighedens opfattelse af de unge. Projektet vi-
ser, at byens unge er miljøbevidste og gerne vil være med til at gøre en forskel. 
'Tænk før du smider væk' var et undervisningsprogram om miljøbevidsthed for unge i alderen 
5-16 år som kørte fra 2000 til 2011. Programmet bestod af lektionsplaner, arbejdspapirer, akti-
viteter på og udenfor skolerne, økoworkshops, miljøkonkurrencer, udflugter, hvor de unge 
samlede affald, og en online læringshjemmeside. Undervisningen var tilrettelagt, så den enga-
gerede både elever og lærere, og skabte øget bevidsthed om miljø, de lokale omgivelser og 
betydningen af en bæredygtig levevis både i skolen og derhjemme. 
Hvert år siden april 2007 har Sandwell og Tipton afholdt Den Store Forårsrengøring, hvor frivil-
lige indsamler affald i Sandwell. Indtil nu har i alt 100.000 frivillige i alderen 2-80 år i Sandwell 
- herunder 95 skoler, lokale grupper og virksomheder - samarbejdet om at indsamle mange 
tons affald, blandt andet cigaretskodder, pizzabakker, dåser og bildæk, der lå og flød i områ-
det.  
For at bakke op om undervisningen og det praktiske arbejde har Tipton udviklet en konkur-
rence for skolerne, hvor der uddeles tre årlige priser til lærere, elever og forældre for at aner-
kende de bedst opnåede resultater i både klasseværelset og det omgivende samfund. Prisud-
delingerne motiverer deltagerne til sammenhold og de fælles oplevelser skaber en legende til-
gang til arbejdet med bæredygtig affaldshåndtering. 
Projektet 'Tipton - fokus på affald' har kun to lønnede ansatte og består af et samarbejde mel-
lem de unge, den offentlige sektor samt en række lokale og nationale virksomheder.  
 
 
Ordliste  
 
Miljøsyndere → Når man er miljøsynder, så forurener man og tænker ikke på at passe på mil-
jøet. 
 
Den offentlige sektor → Den offentlige sektor er stat, kommuner og regioner. Vi betaler alle 
sammen skat til den offentlige sektor, som f.eks. sørger for, at alle danskere har fri adgang til 
sundhed og uddannelse.  
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Zürich: Züri-sack – populær politik for affalds-
poser 

I den schweiziske by Zürich fører man en omfattende affaldspolitik, der har 
gjort borgerne til miljøbevidste genbrugere og ændret deres forbrugsvaner. 
Det særlige ved ’Züri-Sack’ projektet er, at det ved lov er lykkedes at indføre én 
type affaldspose med en afgift pålagt ophavsmanden til hver fyldt affaldssæk, 
der sendes til forbrænding. Projektet har nu opbakning fra over 97 % af Zürichs 
borgere. 

Fra 1992-2005 er det lykkedes Zürich at nedbringe affaldsproduktionen fra 140.000 ton til 
100.000 ton om året. Det succesfulde projekt, som stadig kører i dag, er resultatet af et sam-
arbejde mellem lokale og regionale politiske kræfter, NGO’ere og Zürichs egen affaldshåndte-
ring. Sammen har de udviklet en affaldsløsning der inddrager byens borgere. 

Zürichs husholdninger afleverer selv genbrugelige materialer i byens 160 indsamlingscontai-
nere til glas, metal og spildolie. De, der ønsker at komme af med større stykker affald, kan afle-
vere det til et af byens to genbrugsstationer. Har man ikke bil eller mulighed for at transpor-
tere affaldet, kan det leveres ved særlige lokale busstop en gang om måneden. Genbrugspro-
jektet har også indført kompostering i private haver, lokale fællesarealer og kommunalt ejede 
anlæg. Men Zürichs mest innovative tiltag på området er afgiften på affald efter modellen 'be-
tal som du producerer'. Med andre ord: jo mere affald du producere, jo mere koster det dig. 

Zürichs radikale affaldspolitik har været med til at revolutionere borgernes indkøbsvaner, så 
alle tænker sig om en ekstra gang, før de køber vare, der er pakket for godt ind i pap, plastik og 
skumgummi. Når man selv skal betale for den mængde affald, man producerer og selv sørge 
for at indlevere brugt emballage på genbrugsstationer, bliver man mere bevidst om dagligda-
gens overflødige emballage. Forretninger som for eksempel IKEA anvender nu langt mindre 
emballage og tilbyder, at kunderne kan pakke deres indkøb ud og efterlade emballagen. Kun-
derne er ganske enkelt ikke interesseret i at tage den ekstra indpakning med hjem, da det kan 
komme til at koste dem dyrt. 

En bøde for forseelser på affaldsområdet kan koste op mod 250 schweizerfranc (ca. 1350 kr.). 
En almindelig husholdning i Zürich producerer i dag gennemsnitligt kun én fyldt affaldssæk om 
ugen, en såkaldt 'Züri-Sack'.  

Ordliste 
 
Forbrugsvaner → Når man taler om en persons forbrugsvaner, mener man det personen ty-
pisk køber og bruger. 
 
NGO’ere → NGO står for non-governmental organization. Det er en organisation, der er fuld-
stændig uafhængig af staten.  
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Hørsholm: Danmarks mest klimavenlige bør-
nehave 

Danmarks mest klimavenlige børnehave, Solhuset i Hørsholm, stod færdigt i 
2011. Bygningen, der består af sunde miljørigtige materialer, har stort fokus på 
brugen af dagslys og frisk luft til at skabe bedre rum og omgivelser for børn og 
voksne. Solhuset er den første børnehave i Danmark der producerer mere 
energi, end det bruger.  

  
I Hørsholm Kommune blev klimabørnehaven Solhuset færdigt i februar 2011. Institutionen er 
tegnet og bygget af CCO arkitekter. Dagslys spiller en stor rolle i bygningen på grund af den 
passive oplysning og opvarmning af rummene som solen giver. Husets tag er kernen i bygnin-
gens energidesign, hvor solceller er placeret, så solen skinner mest muligt på dem både som-
mer og vinter. Selve bygningen er konstrueret med få og enkle, men store konstruktioner i 
form af betongulve og -vægge. Betonen kan holde på store mængder passiv varme fra solvar-
mere på taget.   
 
Via en vejrstation på taget og sensorer i alle rum sørger husets intelligente styringssystem for 
at afskærme for varmen, ventilere med frisk luft og slukke for lyset, så energiforbrug og gen-
nemstrømning af dagslys og frisk luft tilpasses efter behov og vejr. Vinduerne har indbygget 
solafskærmning med natlukning, hvilket forhindrer overophedning om dagen og isolerer mod 
kulde om natten. Dette giver en stabil inde-temperatur, der reducerer varmebehovet og for-
hindrer overophedning i sommerperioden. Når solvarmeanlæg, passiv opvarmning, optimale 
dagslysforhold, solfangere, solceller og varmepumpen medregnes, bliver huset helt selvfor-
synende med energi til både varme, el, ventilation og belysning. Solhuset er altså Danmarks 
første børnehave med en overproduktion af energi.   
 
Med en strategisk placering på de sydvendte tagflader vil 50 m2 solfangere høste energien 
direkte fra solen og omdanne den til varme og varmt vand, mens alle solcellerne på taget om-
danner solenergien til elektricitet.  
 
Ordliste 
 
Klimavenlig → Når noget er klimavenligt er det ikke skadeligt for miljøet. Det betyder, at det 
ikke forurener eller ødelægger naturen. 
 
Passiv oplysning og varme → Passiv oplysning og varme betyder, at det er solen, der skaber 
lys og varme i en bygning. Hvis en bygning har mange store vinduer, vil solen helt naturligt 
skinne ind. På denne måde behøver man ikke bruge ligeså meget energi på varme og lys i et 
hus. 
 
Vejrstation→ En vejrstation kan fortælle dig alt om vejret. Den kan måle temperatur, vindret-
ning og regn. 
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Mexico City: Hospital der spiser smog 
 

Hospitalet Torres de Especialidades i Mexico City har fået en flisebeklædt fa-
cade, som I dag spiser smog svarende til hvad næsten 1000 biler udleder hver 
dag. Det tyske firma Elegant Embellishments har udviklet en dekorativ flise 
med navnet Prosolve370e, der kan reducere luftforurening i trafiktætte områ-
der. 

Facaden er en del af en 20 milliarder investeringsplan, hvor Sundhedsministeriet i Mexico City 
satser på at bekæmpe byens svære smogproblemer. Den 2500 m2 store facade er valgt til 
hospitalet på grund af dens evne til at mindske forurening men også fordi den ser flot ud. Den 
skal kunne huskes og samtidig markere byens udfordringer i forhold til forurening. 
 
Flisen er beklædt med en fin overflade af titaniumdioxid, som aktiveres af sollys (UV lys). Når 
lyset rammer overfladen gennem smog-fyldt luft, sker der en kemisk reaktion, hvor det skade-
lige biprodukt af bilos, NOx, bliver neutraliseret og bliver til CO2 og vand. Denne kemiske be-
handling er brugt i andre byggematerialer som asfalt, cement og tagsten. Sammen med over-
fladebehandlingen medvirker det komplicerede mønster til at bygningen kan endnu mere 
smog, end hvis overfladen var flad.   
 
Facaden på Torres de Especialidades kan reducere luftforureningen i 5-10 år, hvorefter den 
kemiske overfladebehandling begynder at blive nedbrudt. Men løsningen på det problem er 
simpel - fliserne kan på ny spraymales med et lag titaniumdioxid og dermed reducere luftforu-
reningen på ny. 
 
De smog-spisende fliser er mulige at placere på stort set alle bygningsflader, hvor der vil være 
størst effekt tæt ved tung trafik. Dette er ikke svært at finde i en af verdens mest forurenede 
byer, hvor Prosolve370e-fliserne kan være et skridt på vejen i bekæmpelsen af byens smog-
problemer.   
 
Ordliste 
 
Smog → Smog er en slags luftforurening, som er skadelig for mennesker. Hvis der er meget 
smog i luften, kan det næsten se ud som om det er tåget. Der kan være meget smog i en by, 
hvis der f.eks. kører rigtig mange biler. 
 
Reducere → At reducere betyder at gøre noget mindre.  
 
Biprodukt→ Et biprodukt er noget der er tilovers.  
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Tilst: Energirenovering af parcelhuse 

I Skjoldhøjparken i Tilst ved Århus ligger godt 1000 parcelhuse. Her lavede ejen-
domsselskabet Realdania Byg et demonstrationsprojekt fra 2008 til 2011, der 
viste fire typer energirenoveringer på fire forskellige parcelhuse. I tre år boede 
der testfamilier i alle husene. I løbet af de 3 år blev der målt på indeklima og 
energiforbrug, og målingerne viste, at projektet var en succes. I dag er husene 
solgt til privat beboelse. 

I dag er der ca. 1,1 million parcelhuse i de danske provinsbyer. Godt halvdelen er bygget i 
1960'erne og 1970'erne. Det er typehuse, typisk gule et-etages murstenshuse med en funktio-
nel ruminddeling, store vinduer og brændeovn. Disse huse er ikke designet til at leve op til nu-
tidige miljøhensyn. Når der bruges brændeovn til at opvarme parcelhusene, skaber det en del 
luftforurening. Husene er dårligt isolerede både i vægge, loft og vinduer, så der kommer nemt 
kulde ind i. Utætheder i vinduer og døre betyder, at der siver kold luft ind flere steder i husene. 
Der skal derfor bruges ekstra energi på at varme husene op i de kolde vintermåneder.  
Med dette projekt ville Realdania Byg udforske mulighederne for at renovere de gamle parcel-
huse, i stedet for at rive dem ned og bygge nye huse. Målet var at give beboerne bedre sund-
hed og indeklima og sørge for, at de sparede penge på energiforbrug. I projektet har Realdania 
Byg i samarbejde med rådgivere og arkitekter udvalgt fire forskellige parcelhustyper til fire 
forskellige renoveringer. Projektet omfattede et prototypehus, to familiehuse og et seniorhus, 
der skal have en gennemgribende renovering og vise, hvor langt man kan nå med 1970´er 
huse.  
Prototypehuset havde et budget lige under det, det ville koste at rive det gamle hus ned og 
erstatte det med et helt nyt hus. I prototypehuset valgte man at lave vinduer i loftet. På den 
måde kom der mere naturligt sollys ind i bygning, som både kunne varme bygningen op og gøre 
rummene lysere. 
Seniorhuset var til ældre beboere, der har boet længe i huset og gerne ville blive boende. Re-
noveringerne skulle skabe en god komfort og godt indeklima til beboerne, som er mere 
hjemme end før. Ved at isolere vinduerne blev stuen fuldt brugbar og gav 25 m2 ekstra bolig, 
fordi beboerne kunne møblere ved vinduerne, der ikke længere var kolde. 
Familiehus I og II var til kommende beboere. I Familiehus I har renoveringen optimeret dagslys-
forholdene ved ovenlys. Elforbruget blev minimeret ved at udskifte utætte vinduer med et su-
perlavenergi-vinduesparti og opsætning af automatisk varmestyringsanlæg og solceller. Vin-
duerne gav varme fra solen forår og efterår - og fjerner trækgener. Pejsen blev fjernet, da der 
ikke længere var brug for varmen, så luftforureningen mindskedes. Energiforbruget i Familie-
hus I blev sænket med over 50 procent.  
 
Ordliste  
 
Parcelhuse → Et parcelhus er et et-etages hus med have hele vejen rundt om huset. Det er 
altså ikke bygget sammen med andre huse. 
 
Energirenoveringer → Når man energirenoverer en bygning betyder det, at man renoverer et 
hus for at sænke energiforbruget. Det kan f.eks. betyde, at man bygger tykkere vægge, så hu-
set ikke bliver for koldt om vinteren og skal varmes op.  
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Typehuse → Typehuse er masseproducerede et-familiehuse. 
 
Indeklima → Indeklima refererer til den luft, der er inde i et rum eller en bygning. Der kan 
f.eks. være meget koldt eller fugtigt eller varmt og tørt.  
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Chicago: Den grønneste vej i USA 

I foråret 2013 blev Cermak Road i Chicago kåret til den grønneste, mest bære-
dygtige vej i USA. Kåringen kommer efter byens investeringer i en række 
grønne teknologier og grønne løsninger på den 3,2 km lange strækning. 

Chicago har eksperimenteret med bæredygtige løsninger som svar på hvordan byen skal takle 
det øgede antal storme, voldsomme skybrud og ekstreme temperaturer byen oplever. Et af 
elementerne i projektet er den permeable overflade, der er blevet lagt på en del af Cermak 
Road. Under voldsom nedbør kan denne overflade opsamle regnvandet, så det ikke løber di-
rekte ned kloakkerne og dermed belaster det lokale kloaksystem. Denne løsning kombineres 
med regnbede og afledningen af regnvand fra husenes tagrender ned i grønne grøfter. 
LED gadebelysning, der får sin strøm fra vind og solenergi, medvirker til et renere miljø på ve-
jen. Langs med vejen finder man siddeblokke, der er lavet af cement som spiser smog. 23 % af 
byggematerialerne - asfalt og cement er genbrug fra andre projekter, og efter vejfornyelsen 
blev 60 % af byggeaffaldet genbrugt i andre byggeprojekter. Man har valgt at bruge planter 
som kan klare varmt og tørt vejr for at undgå for meget spild af rent vand i løbet af somme-
ren.  
Den 3,2 km lange strækning, som ligner en almindelig vej, har kostet 14 millioner $ (ca. 90 milli-
oner kroner) at bygge. Det lyder af meget, men det er faktisk 21 % mindre end en traditionel 
vejfornyelse ville have kostet. Udover at koste mindre skulle vejen også være billigere at vedli-
geholde og hævdes at kunne holde i op til 100 år. Byggeprocessen har været en lærerig pro-
ces, der har inspireret byen til at fortsætte med flere lignende projekter. Der er blevet plantet 
væsentligt flere træer, den offentlige transport er blevet forbedret og flere cykelstier er ble-
vet implementeret sammen med et cykeldelingssystem. Siden det gode eksempel i Cermak 
Road er den permeable overflade blevet brugt i næsten alle efterfølgende vejfornyelser. 
Den smog-spisende og delvis selvrensende cement, der er blevet anvendt i projektet, skulle 
forblive hvid trods forurening og bilos. Hemmeligheden bag cementens evne til at nedbryde 
luftforureningen er, at materialets er behandlet med titanium dioxid (TiO2), som kan nedbryde 
det skadende i forureningen. En evne, der ifølge undersøgelser, vil medføre at luften omkring 
siddeblokkene vil blive renere. 
 
Ordliste: 
 
Smog → Smog er en form for luftforurening, som er sundhedsskadelig. Man ser den i store 
byer med meget trafik og tæt bebyggelse. 
 
Skybrud →  Når det regner voldsomt meget på kort tid kalder man det et skybrud. Skybrud fø-
rer ofte til oversvømmelser i gader og kældre.  
 
Permabel overflade  → En permeabel overflade eller belægning er gennemtrængelig. Det 
kunne f.eks. være en græsplæne, hvor regnvand kan trænge igennem overfladen og ned i jor-
den.  
 
LED  →  LED er en form for belysning som er energibesparende. 
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Singapore: Supertræer 

I 2012 åbnede parken ’Gardens by the Bay’ i hjertet af Singapores enorme byud-
viklingsområde Marina Bay Sands. 

I slutningen af juni i 2012 åbnede parken 'Gardens by the Bay' i hjertet af Singapores enorme 
byudviklingsområde Marina Bay Sands, hvor det ellers er skyskrabere med nogle af de mest 
dyre boliger i verden, som præger billedet. Parken er opdelt i 4 zoner, som i form af beplantnin-
gen og udsmykningen fortæller om de tre største kulturer i Singapore i dag - Malay, Indere, Ki-
nesere. Parken har derfor et vigtigt symbolsk formål i forhold til at samle forskellige kulturer. 
 
Parken er opbygget som et økosystem, så eksempelvis biologisk affald fra parken bruges i et 
biomasseanlæg til at lave energi til oplevelsescentret. Supertræerne - der har en kerne af be-
ton - har plantepaneler på siderne, hvor planter kan vokse op langs træets beton-stamme. Li-
gesom tilfældet er i naturlige skove, har træernes store kunstige ”trækroner” en temperatur-
regulerende effekt, der absorberer og flytter varmen, samt giver skygge til både planterne der 
vokser op langs stammen og de besøgende nedenfor. På toppen af supertræerne laver solcel-
ler strøm svarende til ca. 1000 boligers forbrug. Alt denne strøm bruges til områdets elektriske 
lys og vandpumper til parkens kontorbygninger. Supertræerne kan samtidig fungere som ven-
tilationskanaler for bygninger i og omkring parken. 

I dag fremstår 'Gardens by the Bay' som et symbol på bystatens transformation fra 'Garden 
City' til 'City in the Garden' - en helt ny strategi for at integrere grønne elementer og planter i 
den ekstremt tætbefolkede by. Den strategi er afgørende for at gøre Singapore til en af de 
mest behagelige og attraktive byer i verden at leve og arbejde i. Udover dette initiativ, er der i 
Singapore også andre pioneer-projekter, ikke mindst ift. transport - Singapore var en af de før-
ste byer i verden GPS-styrede kørselsafgifter - og også i forhold til bæredygtige bygninger. Til-
gangen er yderst strategisk og der er grøn økonomisk vækst for øje, men i sammenligning med 
danske forhold er udviklings- og beslutningsprocesserne også meget topstyrede. 

Ordliste: 

Biologisk affald og biomasseanlæg → Biologisk affald er affald der kommer fra planter og dyr. 
I et biomasseanlæg 
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Stuttgart: Kølige korridorer 

Klimastrategien i Stuttgart, Tyskland, betragtes som et af verdens bedste ek-
sempler på håndtering af urban opvarmning. Planlægningen af Stuttgart tager 
ikke blot hensyn til naturen, men formår aktivt at udnytte hvordan vinden og 
tæt beplantning kan bidrage til at reducere overophedning og luftforurening i 
byen. Om natten fejer ren luft ned fra de omkringliggende bjerge og blæser 
gennem vejene som en slags ventilationssystem der køler hele byen ned. 

Stuttgart er kendt for sin industrielle produktivitet og velstand og omtales ofte som den tyske 
bilindustris oprindelsessted. Med denne profil kunne man forvente en by fyldt med glaskontor-
bygninger, kedelige pladser og masser af tung trafik. Men virkeligheden ser anderledes ud. 
Stuttgart er kendetegnet ved en tæt, levende bymidte omgivet af grønne bjergsider. Over 60 
% af byen er dækket af grønt. Vinmarker, skove og offentlige parker omgiver byen, strækker 
sig ned ad bjergsiderne og når helt ind i centrum. Det enestående landskab og den særlige to-
pografi i området bruges til at sikre et attraktivt og behageligt bymiljø for Stuttgarts indbyg-
gere. 
Når en by ligger i en bunden af en dal, har den svært ved at slippe af med den varme, der op-
står. Varmen bliver med andre ord fanget nede i byen. I Stuttgarts tilfælde overvindes dette 
via områdets topografi - de omkringliggende bjerge er op til 300m over dalens bund - hvilket 
får vinden til at strømme ind i byen. For at udnytte vinden har Stuttgart undersøgt og kortlagt, 
hvor vinden kommer fra, og hvordan den kan styres gennem byen. Resultatet er en udpegning 
af en række veje eller 'ventilationsbaner', som er fredet i lokalplanen. Vinden blæser kølig vind 
fra bjergsiderne ned igennem hele Stuttgart, og det medfører at byen bliver nedkølet. Al for-
andring af byen, der forhindrer den kolde luft i at blæse gennem gaderne, er forbudt. Det 
samme er fældning af træer over en vis størrelse. 
Den rette anvendelse af 'grøn infrastruktur' kan bruges til at bekæmpe den urbane opvarm-
ning kaldet varmeø-effekten ('urban heat island effect'), og Stuttgart har gjort det til en del af 
byen planlægning og lokalpolitik. 

Ordliste: 

Urban opvarmning → Urban opvarmning refererer til stigende temperaturer i byer.  

Topografi→ Topografi er et landskabs overfladeforhold. Et landskab kan f.eks. være bakket 
eller fladt. 

Varmeø-effekt → Varmeø-effekten er noget der opstår i tæt-bebyggede byområder. Når en 
by er tætbebygget, vil der oftest bliver meget varmere end der er i de omkringliggende områ-
der. Det sker f.eks., når der er færre træer og natur til at give skygge.  
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Ahmedabad på rette vej 

I 2001 var Ahmedabad’s trafiksituation et kaos, og i 2003 blev byen udnævnt til 
den fjerde mest forurenede by i Indien. Det så ud til at byen gik en grum fremtid 
i møde, med mere forurening, lange rejsetider, flere biler. Men med bedre of-
fentlig transport fik man løst problemet og, i dag betragtes Ahmedabad for In-
diens mest bæredygtige by. 

Ahmedabad's kommunale transport service (AMTS) havde i 2001 underskud og måtte i en peri-
ode få økonomisk hjælp fra kommunen for at overleve. I samme periode blev det mere popu-
lært at købe personbiler og motorcykler, som øger forureningen i byen. 
Man besluttede i Ahmedabad, at løse transportudfordringen med en række initiativer. Sammen 
med opbygningen af 22 nye broer og et omfattende vejnet, handlede et af disse initiativer om 
et skift til renere brændstoffer. I 2005 beslutter Ahmedabad kommune at hjælpe ejere af biler 
fra før 1991 via lån til at købe køretøjer, der kører på en form for naturgas. Først blev der byg-
get 45 tankstationer med naturgas, som senere er blevet udvidet til 75 stationer. I dag er Ah-
medabad's 60.000 naturgas-drevne auto-rickshaws også med til at bevare et renere miljø i 
byen.      
AMTS begynder samtidig at opkøbe busser og starter et samarbejde med private chauffører, 
som betjener AMTS-ejede naturgas-drevne busser på bestemte busruter. Senere overtager 
AMTS's egne chauffører busruterne, som i dag dagligt fragter over en million passagerer - en 
fordobling på under ni år. Men bystyret har også indset, at flere og nye busser ikke er nok til at 
løse trafikproblemerne i Ahmedabad. Derfor er endnu et initiativ blevet sat i gang, nemlig 
BRTS.   
Det nye bussystem BRTS (Bus rapid transportation system) blev lanceret i 2007. Systemet er 
på nuværende tidspunkt et 50 km lukket vejnet kun for busser hvor der ikke må køre biler. 110 
busser fragter dagligt 125.000 indbyggere og i 2015 blev bus og vejnettet udvidet til at være 
135 km og at fragte 600.000 indbyggere om dagen. BRTS bliver prioriteret i lyskryds, der er for-
højede busstationer med billetsystemer, et online trafikovervågningssystem og god kunde-
service. Som markedsføring var busserne gratis for alle indbyggere i en opstartsperiode på tre 
måneder. 

Ordliste: 

Offentlig transport →  Den offentlige transport er den del af transporten, som er offentlig og 
som kan transportere mange mennesker på en gang.  

Auto-Rickshaws  → En auto-rickshaw er en meget lille vogn med motor, som fungerer som en 
taxa. 

Renere brændstoffer  → Renere brændstoffer er de brændstoffer, som forurener mindre. 
Hvis en bil kører på dieselolie, forurener det f.eks. meget mere, end hvis den kører på el, som 
er en renere form for brændstof. 

Naturgas  → Naturgas er de gasser, der findes under jorden. Når man bruger naturgas f.eks. 
til transport, så forurener man ikke ligeså meget. Naturgas er derfor et eksempel på et renere 
brændstof. 

http://www.amts.co.in/
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Odense: Helhedsplan for trafikal bæredygtig-
hed 

Odense kommune gør bæredygtighed til målestok for politiske beslutninger: 
Hvis det ikke er bæredygtigt, bliver det ikke vedtaget. Den nye helhedsplan for 
trafikale løsninger er et eksempel. Med den skal bilisterne føres ud af - og uden 
om – byens centrum, og i stedet skal folk køre med offentlig transport. Målet er 
at blive co2-neutral i 2025. 

I 2012 fremlagde Odense kommune sin plan en ny bæredygtig miljøpolitik. Ambitionen er at 
være co2-neutral i 2025 og de tre primære områder, der skal sikre at ambitionen opfyldes, er 
byggeri, energi og trafik.  
 
Målet med planen for bæredygtig trafik i Odense er at ændre folks trafik vaner. Igennem et 
stort netværk af stier og forskellige transportmuligheder, vil man sørge for, at folk ikke kører 
ligeså meget i bil. Bykernen skal faktisk være helt bilfri og den meget trafikerede Thomas B. 
Thriges Gade, som løber midt igennem byen, skal i stedet være et stort sammenhængene by-
rum, hvor man kan gå rundt. Ved at flytte trafikken fra biler over på gader, stræder og stier, får 
man samtidig fordelen af øget aktivitet i byrummene og dermed et bedre byliv. Ved at gøre bi-
lister til cyklister og fodgængere får man et grønnere miljø og sundere borgere.  
 
Mobilitet er et vigtigt princip i visionen, da det for kommunen drejer sig om at skabe de bedste 
vilkår for både borgere og besøgende. Odense er i forvejen en af verdens førende cykelbyer og 
har en veludviklet cykel-infrastruktur, men den kollektive trafik kan stadigvæk forbedres. Et af 
målene for 2025 er at fordoble antallet af rejser med kollektiv trafik, hvilket kræver at rejseha-
stigheden forbedres med 15 %. Med den nye letbane som skal stå klar i 2020, bliver det meget 
nemmere at komme rundt med offentlig transport i Odense.  
 
Trafikale knudepunkter, der forbinder de forskellige transportmidler, parkeringspladser ved 
motorvejen med omstigning til busser og delecykler samt cykelparkering ved udkanten af 
byen er alt sammen strategier til at begrænse biltrafikken i den indre del af byen.  
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Toronto: Slankere gader giver tryg trafik 

På St. George Street i Toronto, Canada, betyder en indsnævret kørebane mere 
plads til cyklister og fodgængere – uden forringede forhold for bilister. Tværti-
mod er trafikken nu langt mere effektiv og sikker med færre trafikuheld, flere 
cyklister og mere åbne og imødekommende byrum i området, der ligger tæt ved 
Toronto Universitet. 

I Toronto har en af byens centrale trafikåre, St. George Street, med stor succes været udsat 
for en såkaldt 'slankekur'. Udtrykket 'veje på slankekur' ('road diet') indebærer en indsnævring 
af tre- og firesporede veje til to eller tre baner, hvor den ekstra plads bruges til cykelstier og 
bredere fortove. Målene er at forbedre vilkårene for cyklister og fodgængere, mindske biltra-
fikken, øge sikkerheden og skabe et mere æstetisk og behageligt byrum. 
 
For 6 mio. dollars er St. George Street's fire spor blevet reduceret til to, fortovene er blevet 
udvidet og grøn beplantning er føjet til. De positive effekter er, at antallet af trafikulykker er 
faldet, selv om antallet af gennemkørende biler er forblevet det samme. Det hænger sammen 
med, at hastigheden naturligt reduceres på de smallere gader og skaber en mere flydende og 
effektiv trafik. 
  
St. George Street var oprindeligt en tosporet boulevard i en velhavende del af Toronto. I løbet 
af 1940'erne blev vejen udvidet til fire spor og University of Toronto opkøbte mange af boli-
gerne langs St. George Street. I 1993 var denne 1,8 km lange og 14 m brede vej dagligt belastet 
af omkring 7.300 biler i myldretiden og 16.000 i alt dagligt. På grund af beliggenheden tæt på 
universitetet var også fodgænger- og cykeltrafikken relativt høj.  
 
Fornyelsen af gaden betyder, at St. George Street mere effektivt kan håndtere den samme 
mængde daglig biltrafik som tidligere, endda lidt flere i myldretiden (7.400). Gaden rummer til-
med 10 % flere cykler end før - fra 1.500 til 1.600 cykler dagligt. I dag har fire andre gader i To-
ronto har fået reduceret kørebane og udvidet cykelsti med det resultat, at mængden af cykli-
ster er steget med hele 23 %, mens antallet af biler er det samme. 
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Augustenborg: Grønne tage og regnvandska-
naler 
 
Augustenborg er siden 1998 blevet transformeret fra et ghettolignende, forfal-
dent og forladt boligområde med oversvømmelsesproblemer til et af Malmøs 
populære bosteder.  
 
Augustenborg er en bydel i Malmø, som består af lavere boligbyggeri fra 1950erne. Selvom 
stedet var populært ved anlæggelsen, begyndte folk at flytte fra området på grund af dårlig 
vedligeholdelse. Dette resulterede i et forfaldent og socialt udfordret område. Malmø Kom-
mune og boligselskabet MKB samarbejde om at lave bæredygtig byfornyelse af området resul-
terede i 2005 i ”Eco-city Augustenborg,” som igen har gjort området til et populært sted at bo.  
Før byfornyelsen var området plaget af oversvømmelser af bland andet kældre og skolegårde, 
fordi afløbssystemet, og den tætte, lerholdige jordbund ikke kunne opsamle regnvand under 
store skybrud. I dag er problemet løst 10.000 m2 grønne områder på områdets tage som hjæl-
per med at opsamle store mængder regnvand. Augustenborg har f.eks. åbnet verdens første 
Botaniske ”taghave” i 2001.  
 
Man har også udnyttet områdets lerholdige jordbund og bygget et naturligt kloaksystem, hvor 
regnvandet opsamles i render og bassiner, før den løbet ud i det traditionelle kloaksystem. På 
denne måde løbet regnvandet fra tage, veje og parkeringspladser gennem synlige grøfter, 
damme og vådområder, og det bliver dermed en tydelig del af bybilledet. 
 
I det nye Augustenborg bliver 70% af byens affald samlet og genbrugt. De traditionelle affalds-
skakte er blevet lukket og alle beboerne afleverer i stedet deres affald til genanvendelse i 15 
huse fordelt ud i området. I disse huse er der containere til papir, pap, metal, glas, plastik og 
batterier. Der er også kompostmaskiner, som laver køkken- og haveaffald om til 150 tons kom-
post årligt. Komposten bruges både af lokale indbyggere og virksomheder, men det bliver også 
solgt videre til danske landmænd. 
 
I Augustenborg har man involveret beboere, skoleelever og folk fra bydelen, så de har været 
med til at udvikle konkrete løsninger for området: Beboernes ideer har været med til at skabe 
hele affaldssorteringssystemet og dannet grundlag for en del af omdannelsen af de grønne 
udendørs miljøer. Man har både lavet formelle møder, workshops og festivaler med de mange 
beboere, og den konstante kommunikation og et stærkt fælles engagement satte et ordent-
ligt skub i projektet.  
 
Ordliste: 
 
Skybrud → Skybrug er når der falder store mængder regn på meget kort tid. Skybrud kan føre 
til oversvømmelser i gader og kældre. 
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København: Skt. Kjelds Kvarter – det første kli-
makvarter 

På Ydre Østerbro ligger et kvarter, som mange københavnere kun sjældent passerer: 
Skt. Kjelds Kvarteret. Her peger de brede asfalterede veje, store murstenskarrerne 
og gamle butiksskilte stadig tilbage på en tid, hvor brokvarteret var et rigtigt arbej-
derkvarter. Men snart vil et større områdeløft give gaderne omkring Skt. Kjelds 
Plads en helt ny identitet: Det skal være Københavns første Klimakvarter. 

København har de sidste par år oplevet flere kraftige skybrud. Det betyder at der falder store 
mængder regnvand på en gang, hvilket bl.a. har sat kloakkerne under pres og kan ende i oversvøm-
melser af gader og kældre. Derfor valgte Københavns kommune at omdanne et gammelt arbejder-
kvarter til Københavns første klimakvarter. 
 
Projektet hedder Klimakvarter Østerbro og er designet af TREDJE NATUR. Hovedmålet er at 20% af 
Skt. Kjelds Kvarter ikke længere skal bruges til parkering og trafik men i stedet blive til grønne områ-
der. Hvert element har en dobbelt funktion. Cykelstierne fungerer f.eks. også som regnvandskana-
ler. De grønne områder er dejlige at opholde sig i men er også steder, hvor vandet kan trænge ned, 
så kloakkerne ikke bliver overbelastet under de voldsomme regnskyl. Og netop afledning af regnvan-
det spiller selvfølgelig en stor rolle i projektet. Løsningerne inkluderer også et vandtårn, grønne 
tage, blomstrende forhaver og et væld af kanaler. Visionen for kvarteret lød fra start af "tænk hvis 
du kunne høre rislende vand og fuglesang i dit kvarter…". 
 
Beboerne i kvarteret spiller en vigtig rolle i projektets succes. Planlægningen hænger først ordentlig 
sammen, når den også tager højde for beboernes individuelle behov. Hjemmesiden klimakvarter.dk 
er både en informationsportal og en platform for beboerkommunikation. Beboerne kan skrive sig op 
til arrangementer med fokus på urban farming, grønne tage og andre klimavenlige tiltag. Der bliver 
også jævnligt afholdt fælles møder, idet tanken er, at inddragelse af beboerne i beslutningsproces-
sen vil sikre et fleksibelt og bæredygtigt kvarter. 
 
En af de store pladser i kvarteret, Tåsinge Plads, står i dag færdig, og Skt. Kjelds Plads er færdig i ud-
gangen af 2018. 

Ordliste: 

Skybrud → Skybrug er når der falder store mængder regn på meget kort tid. Skybrud kan føre til 
oversvømmelser i gader og kældre. 

Funktion → Funktion er det noget eller nogen kan bruges til. Et glas har den funktion at vi skal 
drikke af det, en cykelsti har den funktion, at man kan cykle på den. 

Urban farming → Urban farming er dyrkning af grøntsager, frugt og andre ting inde i byer.  

 
 

http://tredjenatur.dk/
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Portland: Afledning af regnvand i byer 

Portland, Oregon, USA har, som Danmark, været udsat for kraftige regnskyl de sid-
ste par år, hvilket har medført voldsomme oversvømmelser. Byen har dog fået bugt 
med problemet, og har formået at omdanne udfordringen til en fordel for byen. 

Portland, Oregon, USA har, som Danmark, været udsat for kraftige regnskyl de sidste par år, hvilket 
har medført voldsomme oversvømmelser. Byen har dog fået bugt med problemet, og har formået at 
omdanne udfordringen til en fordel for byen. Gennem forskellige tiltag er byen blevet grønnere, 
regnvandet opsamles til genbrug i dagligdagen og 50.000 husstande bruger ikke længere det nor-
male kloaksystem. At genbruge de store mængder regnvand aflaster ikke alene kloaksystemet med 
4 mio. kubikmeter vand årligt, men giver også en økonomisk besparelse til de enkelte husstande. 
 
Danmark har den sidste tid stået under vand og vil snart gøre det igen. En af grundende er manglen 
på overflader i byen hvor regnen kan trænge igennem, og desuden er Københavns kloaksystem ikke 
er bygget til at optage store mængder nedbør. Dette var også tilfældet i Portland før de nye regn-
vands-tiltag blev indført. I dag er byen blevet grønnere, og mange veje er snævret ind til fordel for 
grønne bede og permeable overflader. Derudover er der blevet skabt grønne områder imellem bi-
lerne på de store af byens parkeringspladser, som opsuger dele af regnvandet, og på den måde sikre 
at vandet ikke flyder rundt i gaderne.  
 
En anden løsning som Portland har forsøgt sig med er beplantning på tage. Dette er med til at op-
suge og forsinke vandets tilløb til kloakken. Kombinationen af plantematerialet, jord og stenmateri-
ale vil hjælpe med til at holde vandet efter et regnskyl tilbage fra gadeplanet. Med et grønt tag vil 
der desuden ske en fordampning af vandet gennem planterne, hvilket mindsker den vandmængde 
som kunne føre til oversvømmelse. Fordampningen via de grønne tage i Portland har også den posi-
tive effekt, at det sænker temperaturen omkring bygningen i de varme sommerperioder. Omvendt 
fungere grønne tage som et ekstra isoleringslag, som holder på varmen i vinterperioden.  

Ordliste: 

Permeable overflader → Permeable overflader er overflader, hvor noget kan trænge igennem. 
F.eks. er en græsplæne en permeabel overflade, hvor vand kan trænge ned igennem overfladen og 
ned i jorden. 

 


