Dit branchemagasin fra TechMedia A/S
NR. 2/3

MARTS 2021

ÅRGANG 121

TEMA:
ALMENE BOLIGER:

TÆNK KREATIVT
-FOR AT SKABE
BLANDEDE
BYOMRÅDER

FOKUS:
TRIVSEL, BY
OG BORGER:
BYHAVER:
DYRK FÆLLESSKABET

TEMA: LEDELSE:

BORGERINDDRAGELSE
- GENTÆNKT

DELTAG I TEKNIK & MILJØS
LÆSERUNDERSØGELSE
VI VIL GERNE VIDE:
Hvad er vigtig og relevant viden for dig?
Hvad vil du gerne læse om i magasinet Teknik & Miljø?
Hvad bruger du magasinet til?

DIN DELTAGELSE:
Deltag i TEKNIK & MILJØS læserundersøgelse, så vi også i
fremtiden kan lave et interessant og relevant magasin til dig.

DET TAGER KUN FEM MINUTTER AT DELTAGE!

GÅ TIL WWW.KTC.DK
OG GIV DIT BIDRAG

DELT
AG I
LODT
RÆK
N I NG
OM 5
EN
GAVE
KU RV
VÆR
E
DI KR
. 500
,-

Vi glæder os til at gøre Teknik- og Miljøområdets foretrukne blad endnu bedre!

LEDER

BORGERINDDRAGELSE
– VI SKAL LYTTE OG SIKRE RUM
TEKST /
THOMAS KRARUP

KTC, bestyrelse

Verden rundt insisterer borgere,
medarbejdere, vælgere, interessenter i dag på at blive inddraget.
Inddraget i spørgsmål, der både
kan vedrøre hverdag, lokalområde
eller interesser. Demokratiet er jo
opfundet, og det har udstyret os
med en masse rettigheder, som vi
naturligvis gerne vil benytte os af.
Det er dog nok ikke for meget
sagt, at borgerinddragelse nogle
gange er anledning til frustration
for både politikere og embedsmænd. Nogle vil måske ligefrem
påstå, at der er opstået en ”inddragelseskløft” mellem borgere og
myndigheder. Mere korrekt er dog
nok, at borgernes forventninger både om hvad de inddrages i, hvor
tidligt, og ikke mindst hvordan de
inddrages - er i bevægelse.
Og her er ikke mindst det tekniske område i fokus. Både af den
grund, at tekniske anlæg nærmest
pr. definition er synlige for øjet,
samt af den årsag, at teknisk planlægning i form af lokalplaner ofte
berører mange mennesker.

VORES OPGAVE
Vores opgave i de kommunale
tekniske forvaltninger er i dag
på samme tid at imødekomme
borgernes efterspørgsel efter
mere inddragelse og politikernes
efterspørgsel efter problemfri processer. En vanskelig opgave, men
måske kan det alligevel sættes lidt
på formel.
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-På niveau 1 er formålet med
borgerinddragelse at informere og
indbyde til dialog mellem borger
og myndighed samt beslutningstagere. Det er dette formål, som
det traditionelle borgermøde til
dels kan imødekomme.
-På niveau 2 afstemmes forventningerne mellem borgere og kommune/politikere. Det forekommer
mere vigtigt end tidligere, at man
er i stand til at forklare i hvert fald

interesseforskellene simpelthen
er for store.

EN NY ROLLE
Til sidst er der også brug for at
pointere en konkret ændring for
de tekniske medarbejdere. Vi har
fortsat den håndfaste myndighedsrolle, når der skal laves
eksempelvis en ny lokalplan,
men vi har også en ny rolle, hvor
den tekniske medarbejder i langt

Vi har fortsat den håndfaste myndighedsrolle,
når der skal laves eksempelvis en ny lokalplan,
men vi har også en ny rolle, hvor den tekniske
medarbejder i langt højere grad end tidligere
også er facilitator af processen
det store flertal, at en høringsret
ikke er en vetoret, og at såfremt en
høring ikke medfører ændringer i
et projekt, så er det ikke fordi, der
ikke er lyttet, men fordi der er sket
en afvejning af hensyn.
-På niveau 3 udvikles et projekt
i fællesskab, der skabes et regulært medejerskab, så et projekt
tjener flere interessegruppers
formål samtidig. Man skal dog ikke
være mere blåøjet end at konstatere, at det ikke er muligt for
alle projekter at nå niveau 3, hvis

højere grad end tidligere også er
facilitator af processen.
Det er en meget stor og vanskelig opgave, som nogle nok vil
vægre sig ved at gå ind i med den
begrundelse, at man er ansat til at
være myndighed. Den nye rolle er
derfor ikke blot én eller to snakke
værd hjemme i afdelingen.
Hvis vi skal indfri borgernes
forventninger om at blive hørt – så
skal vi gøre os umage med netop
det: Lytte – og sikre rum til, at
dialogen kan finde sted.
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PRODUKT
SPECIFIKATIONER

UNDGÅ ROTTER I
KLOAKKEN MED
EN AARSLEFF
STRØMPEFORING
Et velfungerende kloaksystem er en af de mest
effektive måder, man kan bekæmpe rotter på. I mange
ældre bygninger er afløbsinstallationerne ofte blevet
ændret gennem tidens løb, men afpropningen af de
stikledninger, der ikke længere er i brug, er desværre
ikke altid udført korrekt. Den dårlige eller manglende
vedligeholdelse af stikledningerne skaber gode
betingelser for rotterne.
Når Aarsleff Rørteknik renoverer kloaksystemer,
1
afblænder vi altid de stikledninger, som ikke længere

Strømpeforingen foregår ganske enkelt ved, at
vi krænger en blød polyesterstrømpe ind i det
utætte rør. Strømpen hærdes på kort tid og ligger
nu som et nyt, slidstærkt rør inde i det gamle. Og
levetiden er lang – op til 100 år.

er i drift. Vi fjerner dermed et af rotternes mulige
tilholdssteder og forringer samtidig deres betingelser for
formering.
Vi yder altid den fornødne vejledning til optimering af
kloaksystemerne, så rotterne må søge andre steder
hen. Efter udført renovering sikrer vi desuden systemet
effektivt mod indtrængende rotter.
Hvis du har problemer med rotter, lugtgener eller
tilstoppede kloakker så kan det være et tegn på, at
rørene i bygningen er beskadigede efter mange år i
jorden. Hvis det ikke opdages i tide, kan det have store
konsekvenser og medføre følgeskader på bygningen og
forstyrrelser i den daglige drift.

Læs mere om metoden på www.aarsleffpipe.dk
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KORT NYT FRA KTC

NY KTC FAGGRUPPE FOR KLIMA
KTC har oprettet en ny Faggruppe for Klima, som skal sikre kommunerne de bedst
mulige rammer i den grønne omstilling af samfundet. Henrik Müller, klimachef
i Aarhus Kommune, bliver formand for faggruppen.
Klimakrisen er måske vores generations
største udfordring, og den kræver en stor
og sammenhængende grøn omstilling af
hele samfundet. Klimakrisen er global,
men den skal løses lokalt, og meget af det,
som skal forandres, kræver kommunernes aktive deltagelse.
KTC har derfor oprettet en Faggruppe for Klima, som vil have fokus på at
synliggøre kommunernes vigtige rolle,
samle alle trådene, og sammen med KL
og andre aktører skabe de bedst mulige
rammer for kommunerne i omstillingen af
vores samfund til en fremtid uden fossile
brændsler.
Faggruppens arbejde vil foregå i tæt
samspil med de øvrige KTC Faggrupper.

FORMAND MED
STÆRK FAGLIG BALLAST
Klima-faggruppens formandspost vil
bestrides af Henrik Müller, som er klimachef i Aarhus Kommune. Henrik er
uddannet inden for skov- og naturressourceforvaltning og har 16 års erfaring fra amt, stat og kommune. Han har
dermed en god ballast til se på tværs, se
synergier mellem fagområder og tænke
både langsigtet og i konkrete kortsigtede
løsninger.
Om sin nye formandspost udtaler
Henrik:
-Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet og særligt til at kunne samle nogle af

Henrik Müller, Klima-faggruppens formand.

de stærke kræfter rundt om i kommunerne, som allerede arbejder med området.
Og til i tæt samarbejde med de andre
faggruppeformænd at sikre, at vi sammen udnytter de muligheder, vi har, for at

styrke kommunernes arbejde til gavn for
både borgere og virksomheder.
Læs mere om den nye Faggruppe for
Klima i aprilnummeret af Teknik & Miljø.

KTC I
TEKNIKERKONTAKTUDVALGET
KTC er med til at sætte retningen for
udviklingen af det kommunaltekniske
område, når vi i TeknikerKontaktUdvalget
spiller ind med solid faglig viden i
drøftelser af strategiske spørgsmål.
Hver anden måned mødes KTC Bestyrelsen og en håndfuld øvrige tekniske direktører med kontorchefer og konsulenter fra KL’s Center for Klima og Erhverv i TeknikerKontaktUdvalget (TKU).
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Udvalget drøfter strategiske spørgsmål på det tekniske område, som et led i KL’s interessevaretagelse.
KTC Bestyrelsen sikrer, at vigtige faglige sager rejses,
og at overvejelser fra KTC Faggrupperne inddrages i
drøftelserne.
Med en plads i TKU har KTC en enestående mulighed
for at øve indflydelse samt at komme på forkant med,
hvad der rører sig på det tekniske område.
Sidste TKU-møde blev afholdt d. 5. februar, og her
stod særligt kommunernes rolle i den cirkulære økonomi højt på dagsordenen.

MARTS 2021
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VI SES TIL
NATUR &
MILJØKONFERENCEN
I 2022
KTCs og EnviNas
Natur & Miljø-konference
udskydes til d. 13.-14. juni
2022, hvor vi glæder
os til igen at kunne
byde velkommen til
to inspirerende dage i
naturens og miljøets tegn.

I 2020 måtte vi aflyse den store nationale konference for natur- og miljøområdet
på grund af Corona. Coronasituationen er
fortsat usikker, og vi kender på nuværende
tidspunkt ikke regler og retningslinjer for
større forsamlinger til sommer. Derfor har
KTC og EnviNa igen i år valgt at udskyde
Natur & Miljø-konferencen.
Vi glæder os til igen i 2022 at kunne byde
velkommen til to dage fyldt med faglige

debatter og dialoger om aktuelle natur- og
miljøemner, hvor deltagerne kan få inspiration til det videre arbejde med en helhedsorienteret forvaltning af den danske natur
og af miljøet.
Så sæt stort kryds i kalenderen
d. 13.-14. juni 2022, hvor vi igen mødes til
en spændende og udbytterig konference i
Odense Congress Center.

ENKELT BRUG

ScanX.NET Delivery Inspection
Effektiv modtagekontrol
på tablet og smartphone

HURTIG INSPEKTION
KORREKT TILSYN

ScanX.NET Delivery Inspection klarer alle opgaver
ved obligatorisk modtagekontrol:
•
•
•
•
•
•

Mobil inspektion af affaldsfraktion
Registrering af afvigelser
Omklassificering af affaldstype
Tilknytning af billeddokumentation
Checkliste med faste punkter - kan tilpasses
Automatisk generering af rapporter og kvitteringer
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TM’21:

Ny kvinde i spidsen
for KL’s Miljø- og
Forsyningsudvalg
Den 21. januar 2021 blev Birgit S. Hansen,
borgmester i Frederikshavn, udpeget som ny
formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.
Birgit S. Hansen taler sig med sine aktiviteter og
visioner for Frederikshavn Kommune lige ind i en
dagsorden, der handler om klima og erhverv.
Det bliver også emnet for den første KL-konference,
hun skal stå i spidsen for, når KL den 16. april åbner
det virtuelle vindue til årets TM’21 konference.
TEKST /
SARA RØPKE

Kontorchef
&
KAROLINE
AMALIE STEEN

Kontorchef,
KL’s Center for
Klima og Erhverv

F

olketingsvalget i juni 2019 var et klimavalg.
Meget er sket siden. Ikke mindst coronaen har
sat sit præg på vores dagligdag – personligt,
erhvervsmæssigt og nationalt. Ikke blot er der
brug for en grøn omstilling. Hjemmearbejde og isolation har forandret vores hverdag og vores byer. Har
skærpet vores interesse for at komme ud i naturen. For
at holde ferie og fri i Danmark. Og øget fokus på det
lokale erhvervsliv, mens vi flittigt handler på nettet og
savner de levende bymidter. Men der er meget lidt, der
kommer af sig selv.
Den 16. november 2021 er der kommunalvalg. Måske
bliver det et kommunalvalg med større fokus på bæredygtighed, natur og partnerskab mellem borgere, erhvervsliv og kommuner? Præcis 7 måneder før, nemlig

den 16. april, sætter vi spot på en række af de emner,
der kan blive valgtemaer.

NATIONALE KLIMAMÅL
OG LOKAL BÆREDYGTIGHED
Frederikshavn var først som klimakommune og satser
på vedvarende energi. Det sker i tæt samarbejde med
virksomhederne, mens kommunen arbejder med,
hvordan man skaber merværdi for byen og virksomhederne med grønt samarbejde. Det samme sker i mange
andre kommuner. Hver med sine visioner og hver med
sin erhvervsmæssige profil.
FN’s verdensmål sætter barren. Siden folketingsvalget har Folketinget indgået en række politiske aftaler.
Staten sætter mål og rammer. Men det er kommunerne, der er garant for og skal stå på mål for den praktiske implementering og den betydning, det får for
borgernes hverdag. Hvad kan og vil kommunerne, og
hvordan samarbejder vi med borgerne og virksomhederne om de fælles mål? Der er mange gode eksempler
i kommunerne på borgerinddragelse og nye samarbejdsrelationer til erhvervslivet, der bidrager til, at vi
kan nå de fælles klimamål.
KL’S CENTER FOR KLIMA OG ERHVERV
Den udvikling afspejlede sig i november 2020 også i
KL’s organisation. Center for Klima og Erhverv fokuserer netop på at styrke den synergi, der er mellem
de lokale aktører. Politisk er det de to politiske udvalg
Miljø- og Forsyningsudvalget og Kultur- Erhvervs- og
Planudvalget, der skal styrke samarbejdet og udnytte
synergien – præcis som i kommunerne.
KOMMUNERNE ER TÆTTEST
PÅ BORGERE OG VIRKSOMHEDER
Kommunerne har lang erfaring med at skabe løsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Vi
har ansvaret for udvikling af de lokale bysamfund og
indretningen af dem. Kommunerne tager det lokale
klimapartnerskab og ansvaret på sig.
Derfor kan og skal kommunerne drive udviklingen i
flere niveauer: Kommunernes egen virksomhed, gennem de kommunalt ejede forsyningsvirksomheder og
ikke mindst via det lokale lederskab i hele kommunens
geografi. For at lykkes skal det ske i tæt dialog med
borgere og virksomheder.
Vi har de gode eksempler, hvor vi kan inspirere
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hinanden. Men rammerne kan ind
imellem snære og gøre implementering og den borgernære indsats
og dialog umulig. Derfor har vi brug
for en åben diskussion af, hvad
det er for arbejdsvilkår og tidsfrister, kommuner og borgere får, og
hvilke samarbejdsrelationer der
skal opbygges mellem kommuner
og erhverv. De diskussioner tager
KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg
også gerne i det åbne rum og med
Folketingets partier.

KAN VI DELE NATUREN?
Under corona-nedlukningerne
strømmer vi ud i naturen. Aldrig
har vi gået så mange ture i skoven,
cyklet så meget på mountainbike
eller sejlet så meget i kajak. Det gik
for alvor op for os, at naturen kan
bruges til rekreation og friluftsliv.
Samtidig er danskernes fysiske
og mentale sundhed og ønske
om at benytte naturen et centralt politisk ønske også oven på
corona-ensomheden.

Vi har et kæmpe ansvar,
og ved at dele de gode
erfaringer og lære af
hinanden i en åben og
respektfuld dialog, kan vi
måske komme et skridt
nærmere de gode løsninger
Men sker dette aktive udeliv på
bekostning af naturen? Naturen
presses i forvejen voldsomt, fordi
klimaforandringerne også kræver
arealer til vandparkering (klimatilpasning), den grønne omstilling
kræver arealer til vedvarende energi anlæg mv. Kan vi finde plads til
det hele? Rapporterne siger nej! Det
går voldsomt tilbage for naturen, vi
mister arter hver dag, og ægte urørt
natur er svær at få øje på.
Al lovgivning på området er baseret på en præmis om, at borgere
og biller skal finde hvert deres sted
at være. Men så er der bare ikke
plads nok! Derfor er vi optaget af,
hvordan vi får plads til det hele og
ikke mindst, hvilken rolle kommunerne har for at fremme det gode
aktive liv for borgerne og samtidig
tage hensyn til naturen.
MARTS 2021

HVORDAN FÅR
VI DEN GODE DIALOG?
Vi får brug for den gode og konstruktive dialog. KL kom sidste år
i januar med to politiske udspil: Et
om CO2 reduktion i kommunerne
og et om klimatilpasning. Ingen af
de to udfordringer kan løses, hvis
det altid er de andres skyld, deres
ansvar og deres udsigt/pengepung/bekvemmelighed, der skal
holde for.

Særlig i et valgår kan det jo vise
sig at blive et tema. Så hvordan
får vi fundet de gode løsninger for
fællesskabet, og hvordan får vi en
rimelig og konstruktiv dialog også
med dem, der skal holde for?
Vi har et kæmpe ansvar, og
ved at dele de gode erfaringer
og lære af hinanden i en åben og
respektfuld dialog, kan vi måske
komme et skridt nærmere de gode
løsninger n
TEKNIK & MILJØ
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TRIVSEL, BORGERINDDRAGELSE & BYIDENTITET

TEKST /
THOMAS BJERG

Freelancejournalist,
Redaktionen.dk

DIGITALE KANALER
INDDRAGER
FLERE BORGERE
MERE OVERFLADISK
Nye grupper deltager på digitale platforme og møder, men den
demokratiske deltagelse risikerer at blive tyndere. Ekspert i
borgerinddragelse, Anne Tortzen, gennemgår faldgruber og fordele.

K

ommunale chefer og udvalgsformænd
betræder nyt land, når de live svarer på
borgeres spørgsmål fra chats, e-mails eller
facebook-kommentarer. Digitale borgermøder er blevet kommunernes svar på borgerinddragelse under pandemien, men hvad gør de ved
demokratiet?
Ekspert i borgerinddragelse og ph.d. Anne Tortzen
peger på fordele og ulemper, som hun har fundet ved
at studere digital inddragelse i byerne Reykjavik og
Barcelona, der har lang erfaring med digital inddragelse. Overordnet forklarer hun, at kommunerne når
bredere ud, men den demokratiske dialog risikerer at
blive tyndbenet.
-Det lader sig gøre at inddrage borgerne digitalt,
og kommunerne har mulighed for at nå ud
til flere. For eksempel med borgerbudgetter via en digital platform,
hvor borgerne kommer med
forslag til, hvilke projekter
byen skal bruge penge på,
siger Anne Tortzen, der driver Center for Borgerdialog.
Hun har også skrevet bogen
Demokratisk fornyelse,
hvor hun undersøger nye
former for inddragelse i
fire europæiske storbyer.
Nogle emner egner sig bedre end
andre til digitale borgermøder, og
ifølge ekspert i borgerinddragelse
Anne Tortzen er teknik-, plan- og
miljøområdet oplagt.

DEN BREDE, MEN TYNDE DELTAGELSE
Anne Tortzen forklarer, at det digitale format sænker
gennemsnitsalderen.
-Man får fat i de travle børnefamilier, der er vant til
at kommunikere digitalt og kan deltage, mens børnene
er hjemme. Og det hægter ikke de ældre af. Danskere
op til 70 år er f.eks. trygge ved Facebook. De engagerede finder ud af at kommunikere på de kanaler, der er
til rådighed.

Følelser, empati og forståelse for hinanden
kan være svært at aktivere digitalt
- Anne Tortzen

Alligevel advarer hun om at gå for meget op i tal.
For demokratisk deltagelse handler ikke kun om, hvor
mange der lytter – måske sporadisk - til et digitalt borgermøde eller skriver i en chat.
-Pas på med kun at tænke i, hvor mange der deltog,
frem for hvad der kom ud af den digitale dialog. Forskning viser, at den demokratiske deltagelse ofte bliver
tynd. Hvor mange borgere fik nye indsigter, og hvor
mange forbandt sig med hinanden?
Anne Tortzen kalder det en balance mellem kvantitet og kvalitet.
-Du får en større bredde, men ofte ikke så dybe,
forpligtende dialoger på selve mødet. Til gengæld er
det nemt for deltagerne at fortsætte digitalt efter
møderne. Derfor kan det godt betale sig at tænke i en
blanding af fysiske og digitale møder, når der er tale
om længere processer.

TEKNIK- OG MILJØ
EGNER SIG TIL DIGITALE MØDER
Nogle emner egner sig bedre end andre til digitale
borgermøder, men Anne Tortzen peger på teknik-,
plan- og miljøområdet som oplagt. Her giver det
god mening at vise kort og fotografier af steder
og veje.
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-Det virker godt at bede folk vise på kort, hvor de føler sig utrygge, eller hvor de ønsker en bedre overgang
på en vej.
Omvendt kan ømtålelige emner være bedre at
mødes ansigt til ansigt om. Som hvordan kommunen
afgør sociale sager eller passer på ældre.
-Der er det en god idé at have føling med hinanden.
Følelser, empati og forståelse for hinanden kan være
svært at aktivere digitalt, siger Anne Tortzen.

Som én ud af mange betrådte Teknik og Miljø i Aarhus Kommune nyt
land, da de i foråret 2020 afviklede deres første digitale borgermøde.
Den digitale afviklingsmetode hjælper kommuner til at nå bredt ud,
men den demokratiske dialog risikerer at blive tyndbenet.

STYR DEBATTEN STRAMT
Digitale borgermøder gør det nemmere at styre debatten, men stiller også store krav til ordstyreren.
-På fysiske borgermøder dominerer enkeltpersoner ofte. De sætter sig så dybt ind i sagerne, at de kan

TEKNIK & MILJØ ’21
KOMMUNALVALG /
BY, BORGER OG BÆREDYGTIGHED
16. april 2021 / Virtuel konference
Deltag i KL’s politiske konference 16. April 2020. Vi varmer
op til efterårets kommunalvalg ved at sætte fokus på forskellige vinkler af bæredygtighedsdagsordenen. Vi debatterer

MARTS 2021

de kommunale rammer og udfordringer med Folketingets
ordførere, og får gode eksempler på hvordan kommunerne
lokalt skaber fælles løsninger med borgere og virksomheder.
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DIGITAL INDDRAGELSE
SKULLE MODVIRKE MISTILLID
• Byerne Reykjavik og Barcelona er langt fremme
med at inddrage borgere via digitale kanaler.
Det bunder i mistillid efter finanskrisen og
korruptionssager
• Siden 2010 har borgerne i Reykjavik haft
mulighed for digitalt at fremsætte og stemme
om forslag til byens udvikling. I 2012 lancerede
byen desuden digitale borgerbudgetter, som i
2019 havde 12 procent af borgerne som aktive
deltagere.
Kilde: Anne Tortzen, forfatter til bogen Demokratisk Fornyelse

Facilitatoren skal styre bevidst og sikre en god tone.

FEM RÅD OM DIGITAL INDDRAGELSE
• Gør formålet klart: Vil I involvere flere borgere eller udvikle relationen
mellem politikere, borgere og administration?
• Overvej, om I vil lægge eksisterende borgerinddragelse over på nye
kanaler eller bruge dem til nye former for samskabelse. Vil I give
borgere mulighed for at være mere aktive?
• Lad være at falde for teknologi. Digitale inddragelseskanaler er ikke
et tryllemiddel, der ændrer alt
• Politikere og administration skal være klar til at samarbejde med
borgerne
• Digital inddragelse kan sjældent stå alene, men bør ofte suppleres
med traditionel inddragelse
Kilde: Ph.d. Anne Tortzen, leder af Center for Borgerdialog

KL har udarbejdet et notat på otte sider, der samler råd og erfaringer
om digitale borgermøder
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afholde andre borgere fra at sige noget. Men det er
nemmere at styre debatten digitalt, hvor facilitatoren
vælger spørgsmål fra chatten eller mails. Man kan se
bort fra uvedkommende spørgsmål.
Til gengæld kan tonen spidse til, når deltagerne
ikke sidder over for hinanden. Eller nogen kan tabe
interessen.
-Facilitatoren skal styre bevidst og sikre en god
tone. Alt det, der ligger i kropssproget, misser man, og
facilitatoren kan ikke bevæge sig rundt i rummet og
mærke stemningen. Desuden er det sværere at aktivere deltagerne digitalt og få dem til at holde ved. Så
risikerer man den tynde deltagelse.
Endelig peger Anne Tortzen på, at digitale møder
giver borgerne mere indblik i den politiske proces.
-Det er let at optage mødet og lægge det ud på
nettet, så borgerne kan orientere sig i mødet. Og det
er nemt at vise, hvor forslagene befinder sig i den politiske proces.

ISLANDSK ERFARING:
KVALIFICÉR FORSLAGENE
Digitale platforme giver kommunen en nem adgang til
at ’crowdsurfe’ borgernes idéer og forslag – og det kan
være fristende. Reykjavik har arbejdet med digitale
platforme siden 2010 og har erfaret, at det kræver
ressourcer i organisationen at få kvalificeret borgernes forslag. I Reykjavik blev teknik- og miljøudvalget
overbebyrdet, da man fra starten lovede, at politikerne
ville behandle hver måneds mest populære forslag.
-De skabte høje forventninger, men havde ikke nok
kapacitet i det politiske og administrative system.
Man skal kunne tage de input, der kommer, men det
skal ikke være en brainstorming på nettet. Så bliver der overload, siger Anne Tortzen og forklarer, at
Reykjaviks teknik- og miljøudvalg ikke kunne overskue processen, da det havde 80 idéer i kø.
Hun advarer mod at skabe en illusion om, at borgerne får alle input behandlet.
-Det nytter ikke at sige ’kom med idéen, så behandler vi den. Ofte vil der være modstridende interesser
og regler, hvis nogen vil skabe en legeplads eller en
park. Derfor bør man supplere med yderligere dialog
med borgerne n
MARTS 2021
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Borgersamlingens præsentation, der pga. COVID-19 blev digital.

Borgersamlingens bud
på fremtidens Albertslund
I Teknik & Miljø i august 2020 præsenterede Albertslund Kommune sine planer for Danmarks
kun anden borgersamling. I december 2020 præsenterede medlemmerne af borgersamlingen
sine anbefalinger til kommunalbestyrelsen - anbefalinger som politikerne nu skal bruge i
udviklingen af fremtidens Albertslund. Det er et stykke demokratisk Danmarkshistorie.
TEKST /
JANUS ENEMARK
NISSEN

Chefkonsulent,
Presse og
kommunikation,
Sekretariat for
Politik og Ledelse,
Albertslund
Kommune
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F

or år tilbage var Albertslund Kommune den første kommune i landet
med en politik for borgerinddragelse.
I 2019 fulgte Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune op på den med
politikken ”Fælles om Albertslund”. Det er en
politik for albertslundere af albertslundere,
som skal vise vejen for, hvordan kommunale medarbejdere, politikere og borgere kan
være fælles om at udvikle byens fremtid.
Samtidig blev Kommunalbestyrelsen enige
om at oprette en borgersamling sammensat

af 36 borgere i Albertslund - repræsentativt
udvalgt.
Fra august til december i 2020 arbejdede
de 36 albertslundere i borgersamlingen derfor med at lave anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Borgersamlingen har arbejdet ud
fra den problemformulering, som Kommunalbestyrelsen har besluttet, og som er:
Albertslund står foran en udvikling af
byen, som skaber mulighed for op mod
10.000 nye borgere over de næste 10 år. Vi
ønsker borgersamlingens hjælp til at foreTEKNIK & MILJØ
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stille os, hvordan et fremtidigt
Albertslund skal se ud – hvad skal
der til for at bevare og skabe nye
stærke fællesskaber?

RESULTATET PÅ BORDET
Mandag den 14. december 2020
præsenterede og afleverede medlemmerne så deres anbefalinger til
Kommunalbestyrelsen og resten af
Albertslund på et virtuelt møde.
Om det siger medlem af Borgersamlingen, Vega Grambye på 26 år,
som er i gang med at uddanne sig
til miljø- og byplanlægger:
-Det har været givende og inspirerende at være med i Borgersamlingen og samarbejde med en masse andre engagerede borgere. Og
jeg synes, vores anbefalinger fik
en god modtagelse. Det føles som
om, at politikerne og Albertslund
Kommune oprigtigt tager anbefalingerne til sig og vil arbejde videre
med det. Så jeg forventer, at der er
nogle af anbefalingerne, der bliver
ført ud i livet, så det får betydning
for fremtidens Albertslund.
Vega Grambye var særligt
optaget af naturen og biodiversitet, som også går igen i en af
anbefalingerne i forhold til at gøre
Albertslund til frontløber for samspil med og bevaring af naturen.
Anbefalingerne handler derudover
om bl.a. at sikre Albertslund som
en kulturel og levende by gennem
hele livet. Om erhverv, der skaber
lokalt liv. Om hvordan små og store
fællesskaber styrkes til gavn for
byen. Om blandede boformer. Om
bæredygtige og varierede byggerier. Og om fremtidens trygge by
med en ny identitet, der tilgodeser både nuværende borgere og
tilflyttere.
EKSPERTGRUPPEN SER
POTENTIALER
Det er ikke kun medlemmerne af
borgersamlingen, der - her på den
anden side af arbejdet - glæder sig
over processen. En del af konceptet med borgersamlingen har
16
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KORT RIDS
Borgersamlingen i Albertslund Kommune består af
36 repræsentativt udvalgte borgere, som i løbet af
efteråret har arbejdet på at komme med anbefalinger til
kommunalbestyrelsen om fremtidens Albertslund.
Borgersamlingen er den blot anden af sin slags i Danmark
– og den første, hvor der blevet inviteret ned til 16 år.
Den er blevet gennemført under de vanskelige coronaforhold, som har kendetegnet 2020. Det er sket i et helt
nyt hybridformat med små fysiske gruppemøder forbundet
i et stort fælles digitalt møde. Den form har deltagerne
og ekspertpanelet arbejdet i siden starten i august.
Det har vakt en del interesse i kredse, der arbejder med
borgerinvolvering rundt omkring i landet.
Du kan læse mere om det hele på Borgersamlingens
hjemmeside; https://borgersamling.albertslund.
dk/ - her finder du alle anbefalingerne, en video af
forløbet og optagelsen fra mødet, hvor borgersamlingen
præsenterede deres anbefalinger.
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Borgersamlingen har skabt en
demokratisk mulighed for at gå i dybden
– og have tid til at arbejde – i en tid, hvor
mange processer går meget hurtigt
- Svend Erik Rolandsen,
byplanlægger og partner i Grandville

Det særlige ved borgersamlingen
afspejles også i samlingens anbefalinger, hvor de også bruger andre
ord – deres egne – end dem, vi som
eksperter ville bruge, hvis vi skulle
samle op på deres arbejde.
Ekspertgruppen bestod udover
Svend Erik Rolandsen af Birgitte
Svarre, leder i Gehl Cities-team,
Nadja Pass, rektor for Samtidens
Akademi, Esben Danielsen, direktør i Lokale og Anlægsfonden og
Elisabeth Gadegaard Wolstrup, der
i perioden for borgersamlingen
var områdedirektør for By, Kultur,
Miljø & Beskæftigelse i Albertslund
Kommune.
Møde i Borgersamlingen med Albertslund som gulvtæppe.

været, at en ekspertgruppe med
relevante fagpersoner har været
med til at kvalificere arbejdet. En
af fageksperterne, der har bistået
borgersamlingen, er Svend Erik
Rolandsen, der er byplanlægger og
partner i Grandville. Han ser gode
potentialer i borgersamlingen som
form. Han siger:
-Som ekspertgruppe har vi haft
rollen som uvildige faglige eksperter, der bidrog med inputs til hvilken viden og hvilke oplæg, det ville
være relevant at bringe ind i borgersamlingens møder. Medlemmerne er hverdagseksperter i forhold
til deres egne liv i Albertslund. Det
har været vigtigt at respektere, at
det var deres arbejdsproces – vi har
fra sidelinjen suppleret med relevant faglig viden. Der har i vores
dialog med facilitatorerne været en
vekselvirkning mellem at få indsigt
MARTS 2021

i borgersamlingens arbejde, som
vi har forholdt os til, og dernæst
bidrage med vores faglige vinkler.
Han tilføjer:
-Det er vores vurdering i ekspertgruppen, at borgersamling
som metode tilbyder noget andet
og mere end de mere traditionelle
metoder til borger- og interessentinddragelse. Borgersamlingen har
skabt en demokratisk mulighed
for at gå i dybden – og have tid til
at arbejde – i en tid, hvor mange
processer går meget hurtigt. Det
centrale har for mig at se været, at
borgerne selv har defineret hvilke
temaer, de gerne ville tage op, og
selv bogstavelig talt har skrevet
anbefalingerne til politikerne. Det,
at der er givet så relativt lang tid,
har gjort det muligt at involvere en
stor gruppe borgere i en omfattende og kompleks problemstilling.

”ET STYKKE DEMOKRATISK
DANMARKSHISTORIE”
Og hvad siger borgmester Steen
Christiansen så om de anbefalinger, som Borgersamlingen er
kommet med til ham og resten af
Kommunalbestyrelsen?
-Det er et stykke demokratisk
danmarkshistorie, det her. Landets
blot anden borgersamling, og den
første, der er kommet med forslag
til udviklingen af en hel by. Med
inspiration fra Dublin og Toronto.
Jeg synes, det er et imponerende
arbejde, borgersamlingen har lavet.
Og så i en tid, hvor coronaen har
huseret og gjort det noget mere
bøvlet. Resultatet er nogle supergode og relevante anbefalinger.
Nu er det Kommunalbestyrelsens
opgave at behandle anbefalingerne
og gøre vores bedste for at følge
dem – og redegøre for det, hvis der
er anbefalinger, vi ikke kan følge,
siger borgmester Steen Christiansen n
TEKNIK & MILJØ
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Skybrudspark i Scandiagade:

Borgerinddragelse,
biodiversitet og byrum
- en umulig cocktail eller hvad?
Borgerinddragelsen er bedre end
sit rygte. Hvis rådgiverne tager
processen og borgerne alvorligt,
kan bygherren ende med et virkelig
godt projekt, som folk passer på og
holder af.
TEKST /
JACOB KAMP

Landskabsarkitekt, partner,
1:1 Landskab

B

orgerinddragelse. Ordet kan få selv de mest
hårdhudede rådgivere og
embedsmænd til at ryste
på hånden ved udsigten til bitre
diskussioner, sure læserbreve og
små ulæselige post it notes. Men
borgerinddragelsen behøver ikke at
være et nødvendigt onde. Det kan
være en kreativ kickstart, hvis bare
rådgiver og bygherre kridter banen
op fra start og bliver enige om
rollefordelingen mellem alle parter
i processen.
Det viser vores erfaring med
skybrudsparken i Scandiagade,
som vi har designet i tæt samarbejde med borgerne i Sydhavn.
Parken er blevet rost af fagfolk og
arkitekturanmeldere i et væk. Men
langt mere vigtigt, så har borgerne
taget det nye byrum til sig og gjort
det til deres eget sted. Så meget, at
brugen af byrummet er steget med
500% siden indvielsen af parken
i 2019.

MEDIATOR SKABTE GOD
ROLLEFORDELING
Byrummet i Scandiagade var
oprindeligt en grøn midterrabat
med gamle træer. Københavns
Kommune udskrev i 2016 en konkurrence om at omdanne stedet
til en skybrudspark. I stedet for at
gemme vandet væk under jorden,
skulle pengene bruges på at skabe
et rekreativt område over jorden,
som kunne holde 1500 m3 vand til18
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bage fra kloakkerne. Parken skulle
samtidig give plads til biodiversitet, som ellers har trange kår på
stenbroen.
Vi gik til opgaven med et ønske
om, at borgerne skulle have en reel
indflydelse på projektets udform-

ning. Derfor tog vi Caroline Beck
fra Nueva med på holdet til borgermøderne. Hun skulle fungere som
mediator mellem borgerne og os.
Det gav os lov til at være fagpersoner og kommunikere ud fra vores
faglighed, mens Caroline Beck
MARTS 2021
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kunne ”oversætte” vores sprog
til borgerne og borgernes ønsker
tilbage til os.

ÅBNE OG ÆRLIGE OM
PRIORITERINGER
Det fungerede rigtig godt, fordi vi
så kunne beholde det arkitektoniske sigte og fik rum til at vurdere
forslagene ud fra et fagligt perspektiv. Efter det første møde lavede vi
tre meget forskellige forslag, der
gav os mulighed for at tale om prioriteringer, f.eks. hvis vi kun vægter

Vi gik til opgaven med et ønske om, at borgerne skulle
have en reel indflydelse på projektets udformning.
biodiversitet, så går vi den her vej,
og det betyder, at så er der andre
ting i projektet, der ikke er plads til.
Det gjorde det muligt at simplificere
emnerne, og gav brugerne mulighed for at tale om projekterne, så de
også fik prioriteret internt.

I det hele taget har vi gjort en
dyd ud af at være åbne og ærlige
overfor borgerne og fortælle dem
om de prioriteringer, vi må foretage
i et projekt som Scandiagade. Hvis
vi giver plads til cykelparkering,
så ryger der plads fra bænkene.

NY KOMMUNERAPPORT

Kampen om borgerne

Befolkningsudvikling og ændrede boligbehov
Kuben Management og Exometric har netop udgivet Kommunerapport 2020 – Kampen om borgerne.
Rapporten giver overblik over de overordnede tendenser i alle kommuner og inspiration
til at skabe optimale rammer for en balanceret udvikling mellem land og by.
Rapporten er gratis og kan hentes på www.kubenman.dk
MARTS 2021
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Vi kan ikke få alt, så hvad er vigtigst? Det kan virke
meget banalt, men tit føler borgerne sig snydt efter en
inddragelsesproces, fordi der ikke er blevet kommunikeret åbent og ærligt om de prioriteringer, vi nødvendigvis må foretage. Vi har også gjort det klart, at vi
lytter til dem. Men det er ikke et flertalsdemokrati. Vi
har haft klare rammer og forventningsafstemt rollerne
fra starten. Det har gjort det lettere for os at løse konflikterne undervejs.

KÆMPER FOR AMBITIONERNE
Vi har hele tiden kæmpet for at få et ambitiøst projekt.
Vi ville ikke have et projekt, hvor det blev den laveste
fællesnævner, som blev styrende. Hvor processen blev
så mudret ind i misforståede hensyn, at ingen fik noget, de virkelig brændte for. Det er klart, at når der er
tale om et skybrudsprojekt med biodiversitet, så er der
ting, som projektet skal kunne fra start. Vandet skal
ledes en bestemt vej, det kan vi ikke komme udenom.
Vi skal have plads til mange forskellige arter for at
give de bedste betingelser for biodiversitet. Men vores
erfaring viser os, at det sagtens kan lade sig gøre at få
det budskab igennem.
I Scandiagade vekslede borgernes engagement hen
over tid. Nogle dukkede op til et enkelt møde. Andre
bidrog trofast gennem hele processen og var også med
til at finde og tage ejerskab til besparelser, da vi havde
brug for det. Men uanset, hvor meget borgerne engagerede sig, så var deres stemme lige meget værd. Du
fik ikke mere ret af at bruge meget tid på processen end
dem, som ikke deltog flittigt. Alle ideer var lige velkomne. Vi oplevede også, at det ikke nødvendigvis var de
ressourcestærke, som bragte de bedste ideer til bordet.

Visionen for skybrudsparken i Scandiagade var at skabe et rekreativt område over jorden,
som kunne holde 1500 m3 vand tilbage fra kloakkerne. Parken skulle samtidig give plads til
biodiversitet, som ellers har trange kår på stenbroen.
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SUCCES KRÆVER
ENGAGEREDE EMBEDSMÆND
Et læringspunkt for os har også været, at det er vigtigt
at have rollerne klart defineret på bygherresiden. Når
vi arbejder på et skybrudsprojekt, er det ofte finansieret af både en kommune og et forsyningsselskab.
Det er vigtigt at få afklaret rollerne mellem parterne
tidligt, så glider tingene nemmere. Hvis alle ved, hvad
rollerne er, får vi en god dialog og kan bruge energien
på at skabe det gode projekt fremfor på at koordinere
en masse små og store ting.
I det hele taget er det utrolig vigtigt, at embedsmændene engagerer sig i projektet. De skal finde en
glæde og stolthed i det, hvis det skal blive en succes.
Når vi har en engageret bygherre for bordenden, bliver
projektet bare bedre. Når vi arbejder mod det samme
mål, tør prioritere sammen og bliver enige om nogle
fælles succeskriterier, så kan vi udrette mirakler. Derfor tager vi også nogle gange på studieture med embedsmænd og borgere. Så kan vi tale ud fra projekter
og diskutere, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør.
Vi får skabt et fælles sprog, som vi kan bruge gennem
hele processen.
Men det er vigtigt, at det forbliver et sprog. Det må
ikke være en skabelon. Når vi indleder et borgermøde, så siger vi altid: Projektet kommer ikke til at ligne
noget, der er set før. Det kommer ikke til at ligne det, I
forestiller jer. Vi skal skabe noget sammen, der ikke er
set før. Vi skal skabe et byrum, hvor vi kan møde vores
naboer, opleve årstiderne og få værdifulde oplevelser
med hjem – både store og små n
MARTS 2021
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Foto: Inge Møller Nielsen.

DRØMMEN
OM TVERSTED
- SAMSKABELSE I PRAKSIS

Kilometervis af uforstyrret badestrand ved Vesterhavet har gennem hundrede år trukket gæster
til kystbyen Tversted. Men byens
identitet er andet og mere end
badeby. Det er udviklingsprojektet ”Drømmen om Tversted” i
gang med at kortlægge.

I Tversted i det nordvestlige Vendsyssel har de en drøm. Drømmen om Tversted er opstået
i samarbejde med Hjørring Kommune, som har understøttet landsbyens udvikling i en
samskabelsesproces. Nu skal drømmen virkeliggøres af Tversteds 570 indbyggere
og 900 sommerhusejere – i hvert fald når coronas skygge fortager sig.
TEKST /
LENE HØG

Freelanceskribent,
Ad hoc
kommunikation
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versted ligger i unik natur
– med kystlinje, klitplantage og kunsthåndværkere
og en halv times kørsel
til Skagen. Et populært feriemål
for turister og en hverdagsramme
for fastboende, der pendler til job
i området. Men også her blæser
urbaniseringens vinde, og i 2015
måtte den lokale folkeskole lukke.
Det satte gang i overvejelserne
hos byens borgere, fortæller Bir-

the Østergaard, næstformand i Tversted Borger- og
Turistforening:
- Skolen lukkede, og det var ikke overraskende og
egentlig ok, for vi kunne efterhånden ikke samle børn
nok. Men det fik os til at tænke over, hvilken rolle
Tversted så skulle spille i fremtiden, og hvordan vi fik
byen til at hænge sammen.

KENDT FOR EN STÆRK FRIVILLIGKULTUR
Tversted er kendt for et aktivt kunstnermiljø og en
stærk frivilligkultur, der bl.a. har drevet den årlige
festival Jazzy Days gennem 20 år. Idéerne og kræfterTEKNIK & MILJØ
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Hvordan sammenfatter man idéer og
forløb i en visionsproces? I Tversted
gjorde de det bl.a.
i et visuelt referat,
med god hjælp fra
kommunikationsbureauet Tankegang. Illustration:
Tankegang

ne i byen er mange, men der har
manglet en retning og et forum
til at samle aktiviteterne. Tversted Borger- og Turistforening tog
kontakt til kommunen, der allerede
havde kig på byen i forbindelse
med en større landsbyudviklingsplan, og så gik projektet ellers i
gang. Fra foråret 2018 og frem til
efteråret 2020 løb processen med
borgermøder, afklaring af idéer,
udformning af visioner og etablering af arbejdsgrupper. Forsinket
af corona, men alligevel så godt i
gang, at arbejdsgrupperne nu er
ved at udforme konkrete projekter
og i gang med at skrive ansøgninger til puljer og fonde.
Byens stærke frivilligkul-

Projektet i Tversted viste sig at være
den reneste form for samskabelse, hvor
kommunen ikke skal styre, men holde
hånden under processen

tur har været en vigtig faktor
i igangsættelsen af processen,
fortæller Birthe fra Borger- og
Turistforeningen:
- Vi har mødt stor opbakning til
projektet, også fra Hjørrings borgmester og kommunaldirektør. De
har givet udtryk for, at det her var
vi stærke nok til at bære igennem
selv. Vi har ikke fået en pose penge,
men hjælp til processen og politisk
velvilje.

DRØMME OG IKKE ASFALT
Hjælp til processen i Tversted kom
fra to udviklingskonsulenter i Hjørring Kommune – Bolette Falbe-Hansen og Anne-Marie Sanvig Knudsen.
De var i gang med et uddannelsesforløb om samskabelse hos VIA
University College, og udviklingsprojektet i Tversted blev den perfekte
case for dem. Bolette fortæller:
- Projektet i Tversted viste sig
at være den reneste form for
samskabelse, hvor kommunen
ikke skal styre, men holde hånden
under processen. Det var et vir-

En central del af samskabelsesprocessen i Tversted har været mange borgermøder i fælleshuset Klitgården. Til
venstre ses Birthe Østergaard, næstformand i Tversted Borger- og Turistforening. Til højre (med kameraet) ses
udviklingskonsulent Bolette Falbe-Hansen fra Hjørring Kommune.
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keligt lærerigt projekt, hvor vi fik
mulighed for at bringe de redskaber i anvendelse, som vi lærte på
uddannelsen.
Bolette fortæller, hvordan forventningsafklaring viste sig at
være uhyre vigtig i forløbet – og justering af gensidige forventninger
undervejs. Borgermøderne i den
indledende fase samlede omkring
130 mennesker, og her var det vigtigt at holde tungen lige i munden:
- Til vores andet stormøde i byen
kom diskussionen f.eks. pludselig
til at handle meget konkret om
trafikplanlægning og asfaltering,
og på det tidspunkt havde vi stadig
brug for at snakke om de store
linjer. Så måtte vi lige trække i
bremsen og rulle lidt tilbage.
Bolette fremhæver det tætte
samarbejde med bestyrelsen i Borger- og Turistforeningen som et
vigtigt fundament for en vellykket
proces. Og så peger hun på, at det
er vigtigt for kommunens involvering i en proces som denne, at man
har gjort grundig research og kender til kulturen i det pågældende
lokalsamfund. Det er også vigtigt
at have indsigt i, om kommunen
er involveret i flere udviklingsprojekter i området – også selvom det
måske hører under andre forvaltninger. For i borgernes øjne er det
hele jo ”kommunen”.

BÆREDYGTIG AUTENCITET
Birthe fra Borger- og Turistforeningen tildeler de to konsulenter
fra kommunen en stor del af æren
for, at udviklingsprojektet Drømmen om Tversted er kommet så
godt fra start:
- Pigerne har været gode til at
holde os på stien og sige til borgerne: I skal nok få lov at arbejde med
MARTS 2021

TRIVSEL, BORGERINDDRAGELSE & BYIDENTITET

de konkrete projekter, når vi har
afklaret retningen. Det har været
afgørende for udformningen af
værdigrundlaget.
Og hvad handler drømmen om
Tversted så helt konkret om? Visionen bygger på fem grundværdier: Natur, ro, åbne fællesskaber,
bæredygtig autencitet og kultur &
outdoor. Værdierne er defineret ud
fra samtaler i mindre grupper og i
plenum. Samtaler hvor der, med Birthes ord, blev klippet og klistret og
på den måde sat ord på. Derudover
fik processen hjælp fra kommunikationsbureauet Tankegang, der hjalp
med at konkretisere og skærpe ord
og værdier. Værdierne skal nu udmøntes i en række arbejdsgrupper,
der siden september 2020 har stået
på spring for at komme i gang, men
er blevet midlertidigt bremset af
corona-pandemiens restriktioner.
Birthe og hendes bestyrelsesfæller
i Borger- og Turistforeningen er
dog fulde af tiltro til, at entusiasmen er intakt, og grupperne kommer i arbejdstøjet igen.
Arbejdsgruppernes projekter
omfatter bl.a. udbygning af et grønt

område midt i Tversted, etablering
af fortællestier gennem byen og
lancering af et jævndøgnsevent.
Projekter, der handler om at bevare
og promovere byens unikke naturskønhed og autencitet som gammel
badeby og kulturel højborg.
Naturen som omdrejningspunkt
har også bragt FN’s 17 Verdensmål
for bæredygtig udvikling i spil. Birthe fortæller om verdensmålenes
betydning:
- Det slog os undervejs i processen, at der var en helt naturlig
kobling til bæredygtighed. Jeg tror,
det kom fra den arbejdsgruppe, der
har fokus på lokale fællesskaber. I
deres arbejde, der bl.a. handler om
fællesspisning og samkørsel, er
f.eks. mål 11 (Bæredygtige byer og
lokalsamfund) og mål 13 (Klimaindsats) jo relevante.

TID TIL AT MODNES
Italesættelsen af FN’s Verdensmål
er blandt de argumenter, der
kan bruges til at vise relevansen
af Drømmen om Tversted, når
arbejdsgrupperne skal ud for at
ansøge om støtte til at realisere

Det slog os undervejs i processen,
at der var en helt naturlig kobling
til bæredygtighed
projekterne. Det er nemlig næste skridt i processen,
men også her er Borger- og Turistforeningens næstformand optimistisk:
- Vi skal selv finde pengene til at realisere vores
projekter. Kommunen har ikke givet os lovning på
noget, men vi har søgt støtte hos dem til f.eks. udbygningen af anlægget. Vi har også kig på nogle af de
store fonde, så jeg er fortrøstningsfuld.
Birthes bedste råd til andre kommuner, som står
over for lignende udviklingsprojekter, er at lade tingene udvikle sig:
- Det her skal modnes for folk – vi er jo en blanding
af mennesker, der har levet her i generationer, og
tilflyttere med ny inspiration. Vi skal finde hinanden,
og idéerne skal have tid til at udvikle sig.
Rådet fra Bolette hos Hjørring Kommune handler
om rollen som procesmager:
- Man skal turde at sætte sig selv i spil, være ærlig
og vedgå, at vi har altså ikke de vises sten. Vi stiller
os til rådighed fra kommunens side, men I skal selv
fylde rammerne ud n

KTC MEDLEMSFORDELE - JOBANNONCER

PÅ UDKIG EFTER EN NY KOLLEGA?
KTC hjælper dig til at nå ud til de rette kandidater!
I KTC’s nyhedsbreve har du
mulighed for at indrykke
jobannoncer.
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kommunaltekniske sektor via
hjemmeside og nyhedsbrev
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HAVELIV I BYERNE:
ANTÆND ILDSJÆLENE
OG DYRK FÆLLESSKABET
Der er brug for fleksibilitet, hvis kommunerne skal gribe og støtte borgernes trang til
det nære haveliv i byerne, som giver et væld af positive sundhedseffekter.

Foto: Den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg & Utterslevhuse

Foto: ZBC, Jernbjerggaard.

I Tingbjerg i København har Fælleshaven skabt et bredt og solidt
fællesskab, og afgrøderne bruges bl.a.
i det boligsociale projekt Restaurant
Virketrang, hvor borgerne kan være
med til at lave maden og spise med
billigt eller gratis.

TEKST /
LARS THORSEN

Journalist,
Danske
Anlægsgartnere
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oråret kommer. Og med foråret følger en bevægelse ud i
luften og lyset, også for den
halvdel af danskerne, der
bor i store eller mellemstore byer.
Det betyder også større efterspørgsel på grønne områder og
muligheder for at få lov til selv at
dyrke i de nære udearealer – en
tendens som var stigende før
Coronakrisen, men som fik massiv
medvind under nedlukningen.

Alligevel er det i mange kommuner praktisk talt lettere at få en ny
badmintonhal end at få et stykke
jord at dyrke grøntsager og hinanden i i lokalområdet, lyder det fra
flere sider.
Et af de mest kendte eksempler på
bylandbrug herhjemme er taglandbruget ØsterGro på Østerbro i København. Her fortæller medstifter,
landskabsarkitekt Kristian Skaarup,
at det i høj grad var den lokale områMARTS 2021
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defornyelse, som gjorde det muligt
at få stablet Østergro på benene.
-Når det gælder sport og foreningslivet omkring klubberne, er
det fuldt ud integreret i kommunen. Sagsbehandlerne ved, hvad de
skal gøre, og hvem, de skal kontakte. Sådan er det ikke i forhold til urban farming. Der er ikke den samme klare stillingtagen, men det er
en utrolig vigtig kerne i byen. Man
mangler bare i høj grad at få sat det
i system ligesom sporten, så der er
et klart sted at henvende sig og få
støtte. Vi oplevede, at kommunen
syntes, at det var spændende, men
der var ingen reel hjælp at hente.

T

DYRK BYEN
I 2014 udgav Realdania inspira-

tionshæftet ”Dyrk byen”. Landskabsarkitektfirmaet SLA stod bag
den stadig højaktuelle publikation,
og her understreger projektleder
Sofie Kjærsgaard Dybro, at netop
den kommunale opbakning er
afgørende.
-Hvis man skal lykkes med de
grønne fællesskaber, kræver det,
at man bakker op om ildsjælene
gennem facilitering og måske også
ser på, hvordan man kan gøre ting
anderledes, end man plejer. Det er
oplagt, at kommunerne etablerer
dedikerede taskforces, der kan
understøtte ildsjælene og støtte,
skubbe, opdyrke og hjælpe med alt
fra tilgængelige rum til regler, økonomi, samarbejder, organisation og
fondsansøgninger. Borgergrupper

er sjældent systematisk organiseret, men hvis man kan hjælpe
arbejdet i gang eller opfordre til at
arbejde på tværs af eksisterende
foreninger, kommunens institutioner og afdelinger f.eks. for drift,
sundhed, børn, ældre, interesseorganisationer mv., kan projekterne måske udvikle sig derfra. Det
er oplagt i forhold til de grønne
fællesskaber at have et dedikeret
team, som borgerne kan være i dialog med, fortæller Sofie Kjærsgaard
Dybro, som anbefaler, at man i
første omgang sætter ind dér, hvor
ildsjælene og skaberkraften er.

SMAG VIDERE PÅ AARHUS
I Aarhus Kommune har projektleder Stine Kamstrup Knudsen de
seneste år arbejdet med det fondsstøttede ”Smag på Aarhus”-initiativ. Det var med til at sætte den
spiselige by på dagsordenen og
se på beplantning i det offentlige
rum i et nyt lys, men var også en
god indgang til at arbejde konkret
med medborgerskab, påpeger Stine
Kamstrup Knudsen.
-Efter Nordea-fondens støtte
udløb i 2018 har vi arbejdet med
at forankre indsatsen i kommu-

Lokalt dyrkede,
økologiske afgrøder
er i høj kurs i de større
byer. På fagskolen
ZBC, Jernbjerggaard,
hvor fagudstillingen
Have & Landskab afholdes, arbejder man
meget med market
gardening, som er
mindre landbrugsbedrifter, typisk under
1 hektar, som sælger
direkte til borgere
og restauranter
og arbejder uden
maskinkraft.
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Foto: ØsterGro

Taglandbruget ØsterGro i København er en
succeshistorie uden lige, men i opstartsfasen havde
initiativtagerne svært ved at få konkret hjælp fra
kommunen. Fra flere sider lyder rådet, at kommunerne
bør skabe en direkte adgang for borgere, som ønsker at
opstarte dyrkningsfællesskaber og lignende.

nalt regi, så den kan køre videre.
Både konkrete projektdele, men
også selve tilgangen med at skabe
bedre muligheder for fællesskaber
i byens rum og tænke sanselighed
og smag ind i begrønningen af
kommunen, siger Stine Kamstrup
Knudsen og understreger, at hvis
man som kommune gerne vil have
borgerne til at tage skovlen i egen
hånd, er det i høj grad et spørgsmål
om, at de kommunale afdelinger er
parate til at samarbejde.
-Det handler om, at vi som
kommune til stadighed øver os i

INSPIRATION TIL
DYRKNING I BYERNE PÅ HL21
Skandinaviens største fagudstilling for
den grønne branche – Have & Landskab
– vil til sommerens udstilling sætte fokus
på bynatur og især dyrkningen som
ramme for nye fællesskaber i byerne.
Gæsterne vil kunne opleve hele 1.000
m2 økologisk landbrugsproduktion uden
brug af maskiner, som fint passer til
boligselskaber og kommunale arealer.
Her vil være både konkrete råd og
inspiration at hente.
I løbet af 2021 vil mindst 10 områder
med parkeringspladser i København
desuden blive erstattet med et drivhus,
som skal danne et samlingspunkt for
nye fællesskaber i lokalområdet. Disse
bæredygtige, modulbaserede drivhuse,
som kan udvides let og sættes sammen
til større versioner, vil også kunne
opleves på udstillingen, og man kan gå
i dialog med folkene bag, firmaet Njord.
Ph.D. og design- & innovationsleder, Paya
Hauch Fenger, forklarer:
”Et drivhus er et naturligt udgangspunkt
for at skabe et fællesskab. Her kan man
dyrke grøntsager, samtidig med at man
dyrker hinanden og forlænger sæsonen
både forår og efterår. Samtidig er det
at arbejde med jord og planter ikke en
krævende verbal aktivitet, og alle kan
være med.”
Læs mere på www.haveoglandskab.dk.
Udstillingen afvikles fra
25. til 27. august i Slagelse.
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at have en nysgerrighed, men også
en parathed på tværs af kommunen,
når borgerne kommer til os. Hvis man
skal slippe borgernes kraft løs, skal vi
være parate til at tage dialogen om,
hvordan byens rum kan komme i spil
i forhold til at skabe fællesskab. Det
kræver gode og samarbejdsvillige
folk på mange niveauer, som er klar
på at se åbent på, om visse områder
kan bruges anderledes. Her er det i
høj grad vores rolle i Teknik & Miljøs
team Byliv og Bymiljø at træde ind i
facilitatorens rolle og prøve at være
borgerens indgang til kommunen og et
bindeled mellem borgerens ønsker og
engagement og de praktiske muligheder i forvaltningen, forklarer Stine
Kamstrup Knudsen.

FÆLLESHAVER FREMFOR
ARKITEKTPALADS
Og hvad ønsker borgerne så? Erfaringer
fra Restaurant Virketrang i den ghetto-listede bydel Tingbjerg i København
peger på noget så simpelt som adgang
til at dyrke jorden og et sted at samles
om maden og dyrkningen.
I hvert fald blev alle cirka 70 jordlodder blot på størrelse med en palle
revet væk, da beboerne fik tilbuddet
om gratis at dyrke egne afgrøder i
lokalområdet. I nærheden blev en nedlagt, integreret institution omskabt og
rummer i dag Restaurant Virketrang.
Her kan Tingbjergborgere komme og
deltage i madlavningen og spise gratis
fremfor at købe. Madaftenerne trækker
50 til 100 spisende gæster og 15-20
MARTS 2021
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lokale borgere er aktive i køkkenet hver gang, fortæller kok og
underviser Jonn Vinther Martinsen, som er projektleder ansat af
Hotel- og Restaurantskolen med
fokus på at skabe et fællesskab om
maden og råvarerne, men også at
inspirere nogle af områdets unge
til at tage en uddannelse indenfor
gastronomien.
-Og det bedste er, at det reelt er
Tingbjergborgere af alle etniciteter,
som kommer. Hvis vi ser over på
det flotte arkitekttegnede kulturhus i nærheden, så er brugerne
i højere grad fra det klassiske,
danske kultursegment. Det er der
virkelig også brug for, men måske
er det lettere at træde ind i et rum,
som man selv kan påvirke med sine
idéer, og som har fokus på jorden
og maden, end det er at finde en
rolle og en plads i et funklende,
arkitekttegnet hus, pointerer Jonn

Foto/illustration: Njord

Drivhuse er et sjældent syn i landets
byrum, men i 2021 vil mindst 10
skyde op på parkeringspladser i
København og skabe rammer om
lokale, grønne fællesskaber.

Vinther Martinsen.
Dermed er der ikke langt fra tankerne
i Tingbjerg til kernen i medborgerskabspolitikken i Aarhus Kommune: ”Når vi
skaber noget sammen, får vi medejerskab.
Medejerskab giver lyst til at tage del i

fællesskabet. Når vi tager del i fællesskabet, oplever vi os som medborgere. Når vi
oplever os som medborgere, så styrker vi
ligeværd, og det er en forudsætning for at
vi kan deltage lige og frie i samfundet.” n
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/ Spørgsmål til faggruppeformanden
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HURTIGE

TIL FAGGRUPPE FORMANDEN

Teknik & Miljø har talt med
Jesper Graff Thøger,
faggruppeformand for Almene Boliger

1

HVAD ER FAGGRUPPEN
MEST OPTAGET AF LIGE NU?

Vores faggruppe har haft tradition
for at holde faggruppemøder på
skift i faggruppemedlemmernes
kommuner og kombinere møderne med
besigtigelsesture i lokalområdet for at
give input til vores dialog om almene
boliger. Det har de ændrede arbejdsvilkår
i 2020 desværre sat en effektiv stopper
for, og vores normale faggruppemøder
har derfor haft svære kår i 2020.
Vi har fortsat vores fokus på
høringsarbejdet – og de lokale
udmøntninger af forårets boligaftale,
hvor en lang række kommunale
afgørelser havde en skarp frist ultimo
2020. Boligaftalen har dog også betydet,
at ministeriet arbejder videre med emner
som billige boliger og effektivisering af
den almene boligsektor, og her bakker
faggruppen op med understøttelse af
KL’s arbejde.
Så vi skal i 2021 følge op på punkterne
i boligaftalen generelt, og også drøfte
de ændrede rammer/muligheder for
faggruppemøderne.
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HVORDAN SER UDVIKLINGEN
UD INDENFOR DIT
FAGOMRÅDE? ER DER NOGET
AT GLÆDES OVER? ELLER
BLIVE BEKYMRET FOR?

Boligaftalen fra foråret 2020 har
medbragt en række gode muligheder, og
det arbejder vi videre med.
Som noget særligt – fra tidligere
års lovændringer – så skal
boligorganisationerne fra i år gennemføre
obligatoriske bygningsgennemgange
ved en ekstern bygningssagkyndig for
at få vurderet bygningernes tilstande
og på den baggrund henlægge midler til
planlagt og periodisk vedligeholdelse.
Passende henlæggelser har længe
været et krav, men som et nyt
tiltag gælder nu et krav om ekstern
bygningsgennemgang – det har været
en manglende brik i kommunernes
tilsyn med vedligeholdelsen af alment
byggeri, og det bliver særligt interessant
at følge med i. Det er vores forventning,
at det vil føre til mere passende og
realistiske henlæggelser og dermed bedre
vedligeholdelse.

3

HVILKEN OPGAVE ER DU
MEST OPTAGET AF I DIT
ARBEJDE LIGE NU?

I den del af mit arbejde, der vedrører
alment byggeri, har de sidste
par måneder mest været fyldt af
deadline ultimo 2020 for kommunal
godkendelse af renoveringsstøttesager
i Landsbyggefonden. Boligaftalens
fremrykning af renoveringssager har
vi nu nået, og derfor kan vi vende
blikket mod de renoveringssager, som
vi troede, vi skulle have drøftet med
boligorganisationerne i efteråret – så alt
i alt har der mest af alt været tale om
en omprioritering i rækkefølgen på de
almene renoveringssager, som vi fører
dialog om fremtidssikring på.
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BÆREDYGTIGHED
SOM DEL AF EN
IMAGESTRATEGI

I Maribo på Lolland
er en problemramt
etageboligafdeling
blevet nedbygget til
en moderne og attraktiv
DGNB-certificeret
rækkehusbebyggelse

TEKST /
CECILIE BJØRN

Boligpolitisk
Udviklingskonsulent,
Lolland Kommune

Omdannelsen og reduktionen har betydet, at afdelingen er blevet en af kommunens mest attraktive, og der er venteliste til en bolig her.
Det er alt overvejende indtrykket, at de kommende lejere også har valgt afdelingen til pga. DGNB-certificeringen.

M

ed seneste kommunalreform blev
ikke bare syv kommuner til én
kommune – men en række af de
gamle kommunecentre blev med
et til periferi. Den nye Lolland kommune fik
to hovedbyer, nemlig Nakskov og Maribo, og
et mindre antal oplandslandsbyer. Kommunen oplever en dobbelt urbanisering. Resultatet er dels, at kommunen skrumper, og dels
at landområder og mindre landsbyer bliver
affolkede. Der har således været en reduktion på lige godt 500 borgere/år de sidste 10
år, hvilket presser de lokale boligmarkeder.

TILPASNING PÅ
ALMENBOLIGOMRÅDET
Kommunen arbejder således målrettet med
at tilpasse kapaciteten af boliger og har en
aktiv nedrivningspolitik. Kommunen river i
omegnen af 100 private boliger ned om året
for derved at forhindre spekulationsudlejning i dårlige boliger til udsatte borgere.
Også i almenboligsektoren har befolkMARTS 2021

ningstilbagegangen betydet massive udlejningsvanskeligheder. Da udlejningsvanskelighederne var på deres højeste i november
2012, var der 222 ledige boliger svarende
til lige godt 5% af alle kommunens ledige
almene boliger.
Der er blevet reduceret med knapt 600
almene boliger i samme periode. Det er sket
efter 4 forskellige tilgange, nemlig:
• Pletvis nedrivning i afdelinger med perma-

UDFORDRINGSKOMPLEKS:
Udlejningsproblemer – løbende 30% ledige boliger.
Presset økonomi med opsamlet underskud mere
end 10 mio. kr., ubetalte terminer godt 3 mio.
Ensidig beboersammensætning
Mangelfuld vedligeholdelse og deraf fysisk forfald
Dårligt image
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Boligafdelingen bestod oprindeligt af 111 familieboliger og var opført i fire 2-etagers blokke fra 1972. Inden omdannelsen var afdelingen særligt udsat med en
uhensigtsmæssig beboersammensætning og en stor andel ledige boliger med deraf følgende økonomiske problemer i form af opsamlet underskud og manglende
evne til at betale terminer.

nente udlejningsvanskeligheder
ved f.eks. at fjerne blokke eller
rækker i en afdeling.
• Total nedrivning af hele afdelinger, der i kraft af en uhensigtsmæssig placering ikke vurderedes at kunne tiltrække lejere
fremtidigt.
• Fremtidssikringsprojekter med
etablering af tilgængelighedsboliger, herunder sammenlægninger
til mere efterspurgte boligstørrelser – typisk sammenlægning af
store lejemål til flere små lejemål.
• Nedbygning ved nedrivning til
fundament og etablering af rækkehuse her oven på.

PROJEKTØKONOMI:
• Samlet anskaffelsessum 107 mio. kr.
• Kommunal garantistillelse 100% for de
støttede arbejder 103 mio. kr. med regaranti
50% fra Landsbyggefonden
• Kapitaltilførsel 600 tkr.
• 750 kr./m2/år i 2013 kr.
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SVÆRT NØDLIDENDE
AFDELING
Det er netop sådan en nedbygningssag, denne artikel handler
om. Boligafdelingen bestod oprindeligt af 111 familieboliger og var
opført i fire 2-etagers blokke fra
1972. Afdelingen er beliggende i
Maribo by i umiddelbar nærhed til
dagligvarehandel, skoler, daginstitutioner, bibliotek og idrætsfaciliteter samt grønne områder.
Inden omdannelsen var afdelingen
særligt udsat med en uhensigtsmæssig beboersammensætning
og en stor andel ledige boliger med
deraf følgende økonomiske problemer i form af opsamlet underskud
og manglende evne til at betale
terminer.
Afdelingen blev ramt af segregering, hvor de mest ressourcestærke
borgere flyttede væk, og bebyggelsen blev associeret med ghetto;
Mange med anden etnicitet, mange
på offentlig forsørgelse, kedelige
historier i lokalpressen og i folkemunde. Det negative omdømme
bed sig fast, og udlejningsvanskelighederne blev mere udtalte - for

hvem bosætter sig i et boligområde med en ensidig beboersammensætning med en afvigende
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FRA MARGRETHEVÆNGET
TIL MARGRETHEHUSENE
Omdannelsesprojektet indebar, at
de tidligere blokke blev nedrevet til
fundamentsniveau, og at der oven
på disse opførtes 37 nye energivenlige rækkehuse. Omdannelsen
bød på en byggeperiode på over
12 måneder, hvorfor alle beboere permanent blev genhuset jf.
gældende lovgivning. Projektet har
været udbudt i totalentreprise, og
nedrivningsprojektet på hovedentrepriseniveau. Opgaven blev tildelt efter kriteriet økonomisk mest
fordelagtige, hvor det blev bedømt
på kriterierne: kvalitet, bæredygtighed, organisation, planlægning
og pris. Projektets samlede anskaffelsessum beløb sig til 107 mio. kr.
Kommune og boligorganisation
var enige om at for at lykkedes
med at skabe en fremtidssikret
afdeling og vende det dårlige
image på hovedet, så skulle der
foruden at omdanne til attraktive
boliger også være noget, der gav
afdelingen et ekstra touch. Det var
boligorganisationens erfaring fra
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adfærd, problemer med hærværk,
øvrig slitage og utryghed, når der
er rigeligt andre boliger at få på et
overforsynet boligmarked? Den
negative udviklingsspiral blev selvforstærkende, og det stod hurtigt
klart, at der måtte drastiske løsninger til at vende udviklingen.

byggerier af passivhuse, at det var
med til at skabe en ny identitet. For
at gå et trin op, blev det derfor besluttet politisk, at man skulle arbejde hen imod en DGNB certificering.

DGNB CERTIFICERING
Byggeriet er blevet DGNB bæredygtighedscertificeret til niveau
guld. DGNB giver et byggeprojekt
point efter, hvor godt byggeriet
opfylder en lang række kriterier
inden for bl.a. miljøbelastning, økonomi og sociale forhold/indeklima.
Der stilles store krav til dokumentationen undervejs, til hvor
varer f.eks. kommer fra. Det vurde-

res, at certificeringen forlængede
projektet et halvårs tid. Selve certificeringen var noget omstændelig.
Dokumentationen findes delvist,
men certificeringen stiller krav til
leverandøren. Det var skrevet ind
i totalentreprisekontrakten, og
alle involverede parter havde en
interesse i at kunne profilere sig på
certificeringen, så der var medvind
undervejs.

RESULTATET
Omdannelsen og reduktionen har
betydet, at afdelingen er blevet en
af kommunens mest attraktive, og
der er venteliste til en bolig her.
Det er alt overvejende indtrykket,
at de kommende lejere også har
valgt afdelingen til pga. certificeringen, og at det er en del af afdelingens fortælling og identitetsskabelse. Det betyder samtidig, at der
er kommet nye lejergrupper til, og
de er overvejende midaldrende og
ældre par, hvor den ene eller begge
stadig er på arbejdsmarkedet n

MARGRETHEHUSENE
Bygningstype: Etageejendom/rækkehus
Areal: 3.500 m²
Bygningsejer: Lolland Almennyttige Boligselskab
Bygherre: Lolland Almennyttige Boligselskab
Arkitekt: DOMUS arkitekter, Arkitektfirmaet Friis
Andersen
Ingeniør: MOE
Entreprenør: BO-HUS
Årstal for certificering: 2018
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By-strategi og
velfærdssamfundet
hænger uløseligt sammen
Foto: Bysekretariatet.

Udviklingen af de danske byer og boligområder buldrer af sted, og det har
stor offentlig bevågenhed, hvilke valg der træffes lokalt. Blandede
byer fylder både landspolitisk og lokalpolitisk. Mon ikke også, at det
kommer til at fylde til kommunalvalget?

D
TEKST /
BENT MADSEN

Administrerende
direktør,
BL – Danmarks
Almene Boliger
PORTRÆTFOTO/
Holger Anderson
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ebatten om det by-strategiske bliver fortsat
ofte opfattet som en diskussion alene om
fysiske rammer og planlægning og får derfor
ikke en opmærksomhed og bredde, som den
fortjener. Efter min mening er de fysiske rammer også
et afgørende afsæt for den sociale udvikling. Når kommunerne planlægger udviklingen, når de store linjer
tegnes op, så handler det om langt mere end vejføringer og lokalplaner. Det handler om de grundlæggende rammer for menneskers liv og mulighederne for
at tage del i samfundet. Altså velfærdssamfundets
udvikling.
Når vi bygger og renoverer boligområder, så stiller
vi ikke alene boliger til rådighed for brede grupper
af borgere, vi skaber også rammerne for et godt liv i
trygge rammer, som skal ses i sammenhæng med det
omgivende samfund. Det er helt afgørende at være
bevidst om. Derfor er samarbejdet mellem kommuner og almene boligorganisationer så afgørende for
velfærdssamfundet. Dialogen og den fælles ide-udvikling mellem kommuner og boligorganisationer er
vigtig at fastholde og udvikle. Og derfor var det en

I Legepatruljen i
Randers får helt unge
ansvar for at sætte
aktiviteter i gang for
områdets yngste. På
den måde bliver de
klar til fritidsjob. Projektet er drevet af det
boligsociale arbejde i
flere boligområder.

glæde at blive tilbudt at skrive dette indlæg til netop
denne kreds, som modtager Teknik & Miljø.
Vi har nemlig vigtige opgaver, som vi i fællesskab
skal finde løsninger på.

UDDANNELSE OG SELVFORSØRGELSE
I Danmarks almene boliger bor mange forskellige
grupper af mennesker, også dem, der af den ene eller
anden årsag står længere væk fra arbejdsmarkedet
end så mange andre i samfundet. Tidligere har vi ofte
anskuet dette som individuelle problemer. Men særligt siden nullerne har vi sammen med kommunerne
anskuet det som ”område-udfordringer”, det vil sige,
at løsningerne har ligget i områdebaserede indsatser
blandt andet med afsæt i det boligsociale arbejde. Det
har formentlig været et større nybrud, end vi egentlig har været klar over. Og det har haft mærkbare
effekter.
Senest fik vi i januar nogle fantastisk vigtige tal.
En analyse udarbejdet af AE og BL viste, at uddannelMARTS 2021
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sesniveauet blandt unge i almene
boligområder er hastigt stigende – ikke mindst blandt unge med
ikke-vestlig baggrund. Antallet af
mønsterbrydere er således i hastig
vækst særligt i de almene boligområder. Eller sagt på en anden
måde – vi bryder den sociale arv –
og det er fantastisk vigtigt for det
enkelte barns og unge menneskes
fremtidsmuligheder, men det er
også helt afgørende for en positiv
samfundsudvikling.

SOCIALE INVESTERINGER
Det vil være oplagt at anskue mange boligområder som et udgangspunkt for såkaldte ”sociale investeringer”. De unge mønsterbrydere
er et oplagt eksempel, for lykkes
det at få de unge til at klare sig
bedre i skolen og i ungdomsuddannelserne, så giver det et gigantisk
positivt udslag på den samfundsmæssige bundlinje. Det er særdeles
positivt for kommunekasserne og
statskassen foruden det enkelte
menneskes fremtidsmuligheder.
Fordelen ved at anskue indsatser i de enkelte boligområder som
sociale investeringer er for det
første betragtningsvinklen. Er der
tale om områder, der i første række
trækker på samfundets ressourcer, eller er der tale om byområder,
hvor der med en klog indsats kan
skabes store samfundsmæssige
gevinster? Anlægges den sidstnævnte betragtningsvinkel, så
ansporer det også til kreativitet og
en offensiv indsats.
For det andet betyder anskuelsen som en social investering, at
man skal tænke klogt og stringent
i, hvad det er for en udfordring,
som man vil løse, hvilke midler
man vil tage i brug og endeligt
måle på, om det giver de ønskede
resultater. Det kan lyde lidt teknokrat-koldt, men jeg er ikke i tvivl
om, at lige præcis dén stringente
tænkemåde er afgørende for at
tænke kreativt.
”MOD PÅ MATEMATIK”
Og apropos kreativitet. På grund af
vores engagement med børnenes
uddannelse i de almene boligområder blev vi for et par år siden
kontaktet af en virkelig nytænkende international læringsvirksomhed, Area9, der siden har udviklet e-læringsprogrammet ”Mod
MARTS 2021

på matematik” med os som tæt
samarbejdspartner.
Første generation af programmet
lancerede vi en smule kækt i en
række boligafdelinger som et slags
lommepengejob, hvor børnene fik
kontant belønning for at deltage
ihærdigt med at løse opgaverne.
Tanken var, at vi på den måde
også fik fat i de børn, der måske
ikke lige så sig selv som de store
lektielæsere, men som gerne ville
tjene en skilling. Der er altså tale
om samarbejde mellem en privat
aktør, boligafdelinger, boligsociale
medarbejdere, lektiecafeer og skoler. Ingen tvivl om, at det vil flytte
en masse.
Det koster naturligvis forskellige aktører at drive et projekt som
”Mod på matematik”. Men min pointe er, at det ikke skal betragtes som
sociale udgifter. Det er sociale investeringer, som set i et velfærdssamfunds-perspektiv vil have et
voldsomt positivt afkast.

VELFÆRDSSAMFUNDETS
LABORATORIER
Områderne i byen, boligområderne, kan altså med fordel anskues
som arenaer for sociale investeringer. For mulighedernes land, når
velfærdssamfundet skal udvikles.
Steder hvor der både gennemføres
velgennemprøvede sociale investeringer og som velfærdssamfundets laboratorier, hvor vi kan nå ud
til dem, som det ellers har været
vanskeligt at inkludere i forhold til
skole og arbejdsmarked.
En masse af disse indsatser
har igennem de seneste år haft
til formål af få unge til at ville
skole, lektier og uddannelse, til at
få fat i job og arbejde på et tidligt
tidspunkt i livet. At lave en rute fra
lommepengejob i boligområdet via
fritidsjob i det lokale supermarked
til ufaglærte, faglærte og akademiske jobs. Dette havde den almene
sektor aldrig kunnet løfte alene.
Indsatsen er resultatet af et langt
sejt træk bestående af en lang
række forskellige indsatser, og det
er resultatet af samarbejder mellem
en lang række forskellige aktører,
som – når det fungerer optimalt –
kan være forbilledet for, hvordan vi
fastholder og udvikler metoderne til
at bevare et velfærdssamfund også
i en fremtid, hvor levealderen stiger,
og andelen af ældre borgere vil

være markant højere om 20 år, end
tilfældet er i dag.

CIVILSAMFUNDET, EN
INTEGRERET DEL AF
VELFÆRDSSAMFUNDET
Grundlaget for de nye løsninger
ligger for en dels vedkommende i
fortiden. I dag taler man meget om
civilsamfundet, næsten som var
det en ny ting. Men det velfærdssamfund, som der er bred opslutning til - historisk og på tværs
af partier – bygger i høj grad på
samarbejde mellem det offentlige, det private, organisationer og
foreninger ikke mindst boligforeninger. Velfærdssamfundet anses
ofte – både i dag og historisk – som
en skattefinansieret model administreret af stat og kommuner. Men
uden de andre aktører ville man
aldrig nå de svageste i samfundet.
Det by-strategiske og det sociale
hænger uløseligt sammen. Det
er en læring, som vi på den hårde
måde i både boligorganisationer og
kommuner har fået i forbindelse
med implementeringen af parallelsamfundspakken. Det er afgørende
at åbne ghettoerne mod byområderne, og vi skal skabe blandede
byområder med blandede boligstørrelser og ejerformer.
En af de første store opgaver,
som venter os, er udfordringen
med at få gennemtænkt, hvordan
den hastigt stigende andel af ældre borgere skal bo. Her skal vi skal
tænke mere i systemiske løsninger
end i at lave flere og flere kategori-boliger, hvor vi samler svage
eller unge eller ældre.
Heldigvis udvikler kommuner og
boligorganisationer i disse år hele
tiden nye løsninger. Og vi gør det
ikke alene, men vi skal påtage os
rollen som brobygger til samfundets øvrige aktører.
Velfærdsstaten er summen af
civilsamfundet n

VIL DU VIDE MERE?
Hele analysen fra AE og BL kan hentes her:
https://bl.dk/politik-og-analyser/
analyser/2021/1/analyseflere-unge-i-almene-boligerbryder-den-sociale-arv/
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KOMMUNERNE MÅ
INSISTERE PÅ KVALITET
I DE UDSATTE OMRÅDER
Jeg går og brygger på en idé til et tv-program, jeg kalder “Hvad tænkte du på?”.
I programmet finder jeg frem til den arkitekt, som har haft ansvaret for udformningen af
en bygning, et byrum eller et helt boligområde, et sted, der ubetinget fungerer dårligt.
Vi skal besøge stedet sammen, og mens jeg udpeger alle de dårligt tænkte
løsninger, vil jeg stille spørgsmålet: Hvad tænkte du på?
TEKST /
NIELS BJØRN

Urbanist og ph.d.
Vært på
podcasten
BYLYD,
redaktør på
bogen Arkitektur
der forandrer

J

eg har det nemlig sådan, at når arkitekter tager fejl,
kommer det os alle til skade. Hele samfundet. For vi
skal leve med fysikken, når først den er udformet, i
50 år, 100 år eller længere. Arkitekter er formgivere
af samfundet. På dem hviler et kæmpe ansvar.
Det samme ansvar, kan siges, hviler på de bygherrer,
som bestiller og betaler arkitekternes arbejde, og på de
myndigheder, som godkender projekterne. Tilsammen
udgør formgivere, bygherrer og myndigheder den hellige treenighed, når det kommer til udformningen af
vores allesammens fysiske miljø, det vi deler, byerne,
parkerne, pladserne, kvartererne.
Heldigvis har vi mange utroligt dygtige arkitekter.
Men engang imellem går det galt. Og når det går galt,
skal vi alle leve med konsekvenserne.

DE UDSATTE OMRÅDER ER TÆNKT FORKERT
Det er sådan, det er med de socialt udsatte boligområder. I hvert fald de fleste af dem. Set fra mit perspektiv
er de - i forskellige grader af alvor - udtryk for forfejlet
arkitektur. De er udtryk for en tænkning om arkitek34
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tur, som har vist sig at slå fejl. At de socialt udsatte
områder ligger nederst i bolighierarkiet, som professor
Claus Bech-Danielsen formulerer det, har ikke kun at
gøre med, at det er områder, som kommunerne anviser
borgere til, som har brug for hjælp til at finde en bolig,
og heller ikke kun at gøre med, at det er områder, som
kun rummer lejeboliger, men også at gøre med, hvordan områderne er udformet og designet.
Jeg dømmer 1960ernes og 1970ernes byplanlægning hårdt. Lykkes det en dag at realisere mit tv-program, vil jeg ringe til arkitekter og trafikplanlæggere
og byplanlæggere fra den tid. Det var nogle årtier,
hvor en såkaldt rationel stor-planlægning fandt sted,
som førte til kæmpestore transportkorridorer, kæmpestore boligområder og funktionsadskilte byer. Alt det,
der handler om sanselighed og oplevelseskvalitet, og
som arkitekterne i årtierne forud havde forfinet, blev
pludselig smidt væk til fordel for en industrialiseret
tænkning, der fremmedgjorde menneskekroppen.
Alt det ved vi godt i dag. Men når jeg alligevel begynder min svada på den måde, er det fordi, der alligeMARTS 2021
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vel til tider mangler en forståelse
i store dele af det danske samfund
- også hos de almene boligorganisationer, som har de områder, som
desværre blev designet forkert
dengang og derfor i dag udgør
socialt udsatte boligområder, og
hos de myndigheder, som skal
udvikle områderne sammen med
boligorganisationerne, samt hos
de rådgivere, som tjener penge på
at tegne områderne igennem. Der
er simpelthen behov for en dybere
forståelse af, hvad problemet er.

VI ER ALTID TIL STEDE I RUM
Lad mig sige det på denne måde:
Som mennesker er vi altid til stede i fysisk rum. Vi lever livet på
steder - i vores hjem, haver, gader,
butikker, parker, naturområder,
etc. Hvordan de fysiske rum er
udformet er afgørende for vores
hverdagslivs karakter og kvalitet.
Arkitekturen er med til at forme
liv. God arkitektur understøtter
livskvalitet, sundhed, glæde, godt
naboskab og sociale fællesskaber.
Dårlig arkitektur kan spænde ben
for mennesker, kan medvirke til at
gøre os utrygge, isolerede og ensomme, usunde og deprimerede.
Jeg skriver det her på baggrund
af 13 års arbejde med de socialt
udsatte boligområder i Danmark.
I 2008 redigerede jeg bogen “Arkitektur der forandrer - fra ghetto
til velfungerende byområde”, hvor
vi hentede viden fra udlandet til
nye og mere fysiske tilgange til
udviklingen af de socialt udsatte
områder. I 2014 lavede jeg sammen
med Annette Holek reviewet “Evidens for sociale effekter af fysiske
indsatser i udsatte områder”. Jeg
har altså dykket ned i, hvad der
virker. Og samtidig har jeg været
involveret i et hav af analyser af
og planer for udsatte områder
over hele landet. Jeg ved derfor,
hvor forskellige områderne er, og
hvor mange ting, de alligevel har
til fælles, set som arkitektoniske
strukturer og logikker.
I 2020 fik jeg en mulighed for
at træde et skridt på afstand af de
mange konkrete planer og reflektere over, hvad der er på færde.
Jeg er vært og tilrettelægger på
podcasten BYLYD om arkitektur og
byudvikling, og Realdania spurgte,
om jeg ville lave en podcastserie
om de udsatte områder. Det gav
mig mulighed for at interviewe
så godt som revl og krat af who’s
MARTS 2021

who indenfor de socialt udsatte
områder. Først til podcastserien
Balladen om blokken, og senest til
serien Den ekstra indsats. Jeg har
talt med beboere, boligforeninger,
kommunale nøglemedarbejdere og
forskere.
På baggrund af alt det - mit eget
arbejde og de mange samtaler, jeg
har haft, er jeg nu overbevist helt ind i mine knogler - om at den
rette tilgang til de udsatte områder
er klog, strategisk byudvikling,
baseret på en grundig forståelse
af stedets egenart - og samtidig
baseret på en grundig forståelse
af, hvordan det fysiske miljø kan
udformes sådan, at det understøtter gode liv.

EKSKLUDERENDE
BYSTRUKTUR
Som bystruktur ligger de fleste af
områderne ekskluderet fra den omkringliggende by, ekskluderet fra
det, jeg kalder “normalbyen”s hverdagsflow. Når partier i folketinget
kan tale om parallelsamfund i de
udsatte områder, er det kun muligt
på grund af områdernes fysiske
struktur og udformning. Trafikken
ledes udenom, og bygningsmassen består som regel af mange ens
blokke, der udvisker identitet for
den enkelte på samme måde, som
en uniform gør det, og samtidig
udgør en helhed for udenforstående, som kan pege og sige, dér er
det område, jeg ikke har lyst til at
komme i.
Vejen frem er derfor at få området til at blive en naturlig del af
byen, at området hænger naturligt og inkluderende sammen med
den omkringliggende by, i stedet
for at ligge som en ø for sig. Og
det handler om at øge områdets

Jeg skriver det her på baggrund af
13 års arbejde med de socialt udsatte
boligområder i Danmark

- Niels Bjørn

attraktivitet, så flere aktivt får lyst
til at bo der.
Det kan gøres med en kombination af det, jeg kalder bystrategiske redskaber: At finde og placere
funktioner, som kan understøtte
en udveksling af liv mellem området og resten af byen, at udforme dem, så de “spilder liv” ud af
bygningerne og ikke holder det
hermetisk lukket inde. At arbejde
med infrastruktur, så veje og stier
fører hverdagsliv igennem området
og ikke udenom og skaber klarhed
og nem orientering. At arbejde med
at ændre de monotypologiske og
ofte sansefattige blokke til skøn
og forskelligartet arkitektur med
delvise nedrivninger, påbygninger, omstruktureringer og rumlige
bearbejdninger. At arbejde med
tilførelse af nyt byggeri i kvalitetsarkitektur og gode materialer, som
gerne er ejerboliger, så der skabes
blandet by også økonomisk. At
arbejde med at indføre en menneskelig skala i bygninger og uderum.
Og så videre og så videre. Det
handler om at rette op på fortidens
dødssynder, den dårlige arkitektur
og byplanlægning fra de årtier,
hvor mennesker blev forstået som
maskiner.

HVERT STED ER UNIKT
Hvilke af de bystrategiske greb,
der er rigtige at benytte det enkelte sted, må bero på en stedsanaTEKNIK & MILJØ
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kloge planer for, hvordan det udsatte boligområde kan
blive en attraktiv og naturlig del af byen.

ATTRAKTIVITET ER EN MEKANISME
Attraktiviteten skal højnes for både at tiltrække nye
beboere, nemlig dem, der i dag fravælger at bo i området, fordi det ikke tilbyder dem det, de drømmer om
- og for at fastholde dem, der i dag fraflytter området,
når de får midler og muligheder for det, fordi området
heller ikke for dem tilbyder det, de drømmer om. Så
enkelt kan det siges: Området skal passe med langt
flere menneskers drøm om et sted at bo. Området skal
højere op i bolighierarkiet. Lykkes det, er området ikke
længere socialt udsat.
Det er boligorganisationernes ansvar at udvikle de
planer. Men det er også kommunernes. De steder, det
lykkes, arbejder boligorganisation og kommune tæt
sammen, har en fælles forståelse af de bystrategiske
greb, der skal til, og kommunen møder boligområdet
med en vilje til at understøtte de tiltag, som boligorganisationen finansierer indenfor matriklen, med tiltag
udenfor matriklen, der kan spille sammen med. Det
kan handle om byrum, om infrastruktur, om funktioner, eller andet. Kommunen må være ambitiøs og villig
til at investere. Ellers kan det ikke lykkes at vende et
socialt udsat område til et socialt balanceret.

lyse. Det handler om at forstå de
særlige muligheder og udfordringer, der er det enkelte sted. Der
findes altså ikke en one-size-fitsall-løsning. Det, der findes, er en
værktøjskasse af bystrategiske og
arkitektoniske greb. Hvilke værktøjer, der skal benyttes og hvordan, afhænger af stedets særlige
muligheder.
Desværre har vi med parallelsamfundspakken fra 2018 ikke
fået en lovgivning, som understøtter det, jeg som fagperson kunne
ønske mig. De såkaldt hårde ghettoer har leveret såkaldte udviklingsplaner. De er ikke blevet bedt
om at levere klog byudvikling. De
er ikke blevet tilbudt en værktøjskasse af bystrategiske redskaber.
Kun et krav om nedsættelse af
andelen af almene familieboliger til
40% inden 2030.
Derfor påligger det boligorganisationerne, som har områderne,
og kommunerne, som har myndighedsrollen, at gøre det klogt. Det
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vil jeg gerne slå et slag for. Og jeg
vil gerne slå det hårdt.
For når nu staten er på en mission om at få bugt med de socialt
udsatte områder og har udsat de
såkaldte hårde ghettoer for massive krav, har kommunerne og boligorganisationerne to muligheder:
Enten at se det som et irriterende
krav, der bare skal opfyldes. Eller
at se statens pres som en mulighed. En mulighed for at gøre noget
ordentligt. At få lavet de fysiske
analyser af de socialt udsatte
områder - ikke bare af de hårde
ghettoer, men også af de områder, som er i risiko for at havne på
den liste. Fysiske analyser, som
skal vise, hvordan boligområdet er
struktureret, hvordan det fungerer
med den omkringliggende by, hvad
arkitekturen er, uderummene er,
hvordan mennesker færdes, hvor
de gør ophold, hvor de utrygge steder er, hvor der er noget, man mødes om. Og når de fysiske analyser
er lavet, så er det tid til at lægge

BEBOERNE ER JO GLADE
To kritikpunkter, jeg ofte hører, vil jeg adressere her
til sidst:
1) Beboerne i de udsatte områder er glade for at bo
der. Ja, det er rigtigt. Det viser mange spørgeskemaundersøgelser fra mange udsatte boligområder. Men hvis
man kigger på flyttetallene, får man ofte øje på en
anden historie, nemlig at dem, der flytter fra området,
har bedre økonomi og længere uddannelse, end dem,
der flytter til. Det vil sige, at selv om mange er glade
for at bo i området, udvikler det sig samlet set i en socialt vanskelig retning.
2) Arkitektur løser ikke menneskers problemer. De
tunge, sociale udfordringer, som mennesker bokser
med i de udsatte områder, bliver ikke mindre tunge med
bystrategiske greb. Også det er sandt. Arkitektur kan
ikke løse problemerne. Det boligsociale arbejde er uhyre
vigtigt. Vi ved, det boligsociale arbejde virker. Jeg plejer
at sige, at det boligsociale arbejde virker på individet,
mens det fysiske virker på området. Vi ser nemlig den
udfordring, som kaldes “elevatoreffekten”, nemlig at når
det boligsociale arbejde har fungeret og medvirket til at
løfte et menneske, så flytter det menneske ud af området, og den nye, som flytter ind, har ofte lignende problemer. Skal vi løse de udsatte områders udfordringer
på område-niveau, skal vi altså arbejde med det fysiske.
Fordi en højnelse af områdets fysiske attraktivitet
både kan fastholde dem, der løftes med det boligsociale
arbejde, og tiltrække nye, som kan understøtte en højnelse af de socio-økonomiske statistikker.
Min afslutningsreplik er til planlæggere og beslutningstagere i kommunerne: I har et ansvar for de
socialt udsatte områder. I er nødt til at blande jer. I
skal insistere på kloge, bystrategiske planer, og I skal
være klar til selv at lægge investeringer i eller omkring
området, som kan understøtte, at området bliver til
blandet by og en naturlig del af normalbyen. Det er
vejen frem n
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FRA ZONER TIL SYMBIOSE:

TÆNK KREATIVT
FOR AT SKABE
BLANDEDE BYOMRÅDER
TEKST /
RUNE VEILE

Arkitekt,
partner,
URBAN POWER

Projektet Symbiosehusene er en ny måde at
tænke by og bolig på. Her skabes den blandende
by ved at tilføre nye elementer til det
eksisterende erhvervskvarter, men redskaberne
kan bruges i flere sammenhænge. Det handler om
at skabe fællesskaber i fællesskabet.

Symbiosehusene – før.

V

i mennesker har en trang
til at ordne og sortere
alting. Dette har gennem
rigtig mange år også været vores mål, når vi har planlagt
vores byer. Vi har gennem hele
den modernistiske tankegang lært,
hvordan vi skal zoneinddele vores
byer og skabe særlige områder til
erhverv, boliger, handel osv. Både i
erhvervsområder, almene boligområder og andre større områder
udlagt til et specifikt formål giver
monofunktionaliteten ofte lidt
triste og livsforladte kvarterer.
Her savnes noget af det kaos og
den selvgroethed, vi kender fra
de historiske byer. Ofte har disse
kvarterer dog en robusthed, der
gør, at vi godt kan gå lidt hårdt til
dem, når området står for at skulle
udvikles. I stedet for at rive alting
ned og starte forfra, kan vi med
fordel bruge mange af de eksisterende bygninger og som et led i en
bæredygtig udvikling bygge videre
på det, der allerede er der.

EN NY MÅDE AT
TÆNKE BLANDEDE BYER PÅ
Projektet Symbiosehusene, som
URBAN POWER netop har lanceret,
er en ny måde at tænke by og bolig
på. Her er der fokus på fællesskaber, deleøkonomi og genbrug af
eksisterende erhvervsbygninger.
Her skabes den blandende by ved
at tilføre nye elementer til det eksisterende erhvervskvarter.

Symbiosehusene – efter.
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Pointen i symbiosehusene er,
at de nye tiltag skal komme alle til
gode – der opstår en symbiose mellem erhverv, bolig og taglandbrug.
De nye tagboliger udvikles som et
bofællesskab, hvor man bor kompakt oppe i højden med en fantastisk udsigt, der ellers normalt kun
er forbehold folk i højhuse. Som
supplement til de kompakte boliger
udlægges der en del fællesfunktioner. Både oppe på taget, men også
nede i den gamle erhvervsbygning. Funktioner som eksempelvis
fitnessrum og kontorfællesskaber
vil kunne benyttes af både boliger
og erhverv og vil samtidig være et
attraktivt sted at søge hen for dem,
der arbejder hjemme.
Til gengæld kan firmaerne i
erhvervsbygningen benytte fælleshuset på taget og mødelokaler
placeret i små drivhuse. En stor
tagfarm forsyner både lokale beboere og andre i kvarteret med friske
grøntsager. Samtidig bliver den et
aktivt sted, som kan sætte gang i

en anden type fællesskab, når beboerne får jord under neglene.
Boligerne, der placeres på toppen, er inspireret af en traditionel
landsby. Her findes en slynget
landsbygade med boliger på begge
sider. Små pladser til ophold og leg
bryder strukturen op og skaber
mødesteder for beboerne.
Til at bidrage med at gøre Symbiosehusene til en helt særlig destination er tagfarmen Østergro med i
projektet fra starten af. Og der skal
allerede i indeværende år, inden
byggeriet går i gang, eksperimenteres med bl.a. beplantninger på
taget, kompostering af madaffald
fra kontorhuset og meget andet.

TÆNK NYT OG SKAB
IDENTITET
Rigtig mange nye boligområder,
der skyder op rundt omkring i dag,
ligner hinanden til forveksling. For
at skabe særlige bokvaliteter gælder det om at tænke nyt og skabe

nogle helt særlige steder, som får
deres egen identitet. Dermed bliver
området et sted, hvor beboerne
føler sig hjemme – og måske også
et sted, andre folk får lyst til at
besøge. Dermed får man mere liv i
gadebilledet både i dag- og aftentimerne, og området bliver mere
trygt at færdes i. Dette er en afgørende faktor i mange monofunktionelle byområder.

SAMMENTÆNKNING
AF PLANLÆGNING,
BYGNINGER OG BYRUM
Selvom symbiosehusene fremstår selvgroede, er de en del af en
større og gennemtænkt plan. Hele
området omkring Herlev Hørkær,
hvor projektet placeres, gennemgår en større transformation. Flere
grundejere er gået sammen og har
med URBAN POWER bag roret, i god
dialog med kommunen, udviklet en
større strategi for områdets transformation. En sammentænkning af
både byrum, nye grønne forbindelser, transformation af erhvervsbygninger iblandet nye funktioner og
nye særlige boligområder er nogle
af de elementer, der bringes i spil
for at få områdets særlige identitet
til at blomstre – både i den lille
og den store skala.
EN IDÉ DER
KAN BRUGES
MANGE STEDER
Ideen bag Symbiosehusene er, at der et koncept,
der kan rulles ud i mange andre områder. Selvfølgelig kræver hvert enkelt kvarter, at man
ser på businesscasen i forhold til at
skabe boliger og arbejder specifikt
med den enkelte kontekst, men
tanken er, at læringen fra projektet skal kunne bidrage med viden
til andre områder og skabe mange
flere positive udviklingshistorier.
Metoden med at tænke sammenhængskraft mellem by,
bygning og byrum er ikke
enestående for erhvervsområder, og URBAN POWER
bruger lignende arbejdsmetoder og
tankegange på mange andre typer
projekter. Både i forhold til at skabe udvikling i historiske bykerner,
butikscentre, havneområder, almene byggerier og meget andet.
Et eksempel på et alment område, hvor nogle af de samme
principper implementeres, er det
udsatte boligområde Motalavej i
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Pointen i symbiosehusene er, at de nye tiltag skal komme alle til gode – der opstår en symbiose mellem erhverv, bolig og taglandbrug.

Korsør. Her var opdraget at nedskalere antallet af almene boliger.
URBAN POWER arbejder her på
mange skalatrin med at transformere området. Igen handler det om
at blande funktionerne og skabe et
mere diverst område. Her sammentænkes områdets udearealer
med de funktioner, der ligger i
husene, og der skabes plads til,
at nye boformer kan opstå inde i
det almene byggeri. Her tænkes
bofællesskaber med små fælleshuse, som integreres direkte inde
i den almene bebyggelse. Ligesom
i Symbiosehusene handler det her
om at skabe mindre fællesskaber
inde i det store fællesskab.

vil og tør gå utraditionelle veje for
at nå dertil. Og her er de samme principper gældende for både
erhvervsområder, almene bebyg-

gelser eller andre typer områder,
hvor en positiv transformation kan
bidrage til at skabe god bokvalitet
og mere byliv n

SKAB IDENTITET OG
TILHØRSFORHOLD
Symbiosehusene i Herlev bliver et
pilotprojekt for en ny type byudvikling som en del af Realdanias
boliglaboratorium. Projektets succes skyldes ikke mindst et stærkt
samarbejde mellem rådgivere, bygherre og kommune. For transformation sker ikke kun med et godt
projekt i hånden, men også i en
proces, hvor alle involverede parter
MARTS 2021
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BÆREDYGTIGHED
SOM SUCCESKRITERIE:
DET BATTER NOGET!

13 af landets almene boligorganisationer samt 28 kommunale
byggeprojekter skal med støtte fra Realdania undersøge,
hvordan deres bygge- og renoveringsprojekter kan udføres
så bæredygtigt som muligt. Viden, der på sigt skal sætte
grønne aftryk i hele den kommunale og almene sektor.
TEKST /
NINA KOVSTED
HELK

Filantropidirektør,
Realdania
FOTOS/
Steffen Stamp
for Realdania
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C

oronakrisen har i snart et
år tvunget os til at holde
afstand og til at tilrettelægge vores hverdag på en
måde, så vi i højere grad er hver for
sig. Men i Realdania har vi besluttet, at COVID-19 og et vanskeligt
år 2020 kalder på, at vi gør noget
– sammen. Noget, der vil få en positiv betydning for klimaet længe
efter, at pandemien har sluppet
sit tag.
Vi kalder indsatsen ’Sammen om
bæredygtigt byggeri’.
Den går i sin enkelthed ud på, at
vi som finaltropisk forening i fællesskab med nogle af landets største bygningsejere – kommunerne
og de almene boligorganisationer –
skruer op for de grønne ambitioner
i 41 store bygge- og renoveringsprojekter fordelt over hele landet.
Det gør vi blandt andet i Ishøj
Kommune. Her ønsker man at

genbruge dele af en eksisterende
bygningskonstruktion og anvende mere bæredygtige materialer i
forbindelse med etableringen af et
nyt medborger- og sundhedshus. I
Aalborg Kommune skal et nyt plejecenter blandt andet opføres med
en fossilminimeret byggeplads for
også at nedbringe udledningen af
drivhusgasser under selve byggeprocessen. Og så skal Frederikshavn Boligforening, i forbindelse
med renoveringen af Afdeling 6,
gøre sig erfaringer med cirkulær
økonomi. Her vil de blandt andet
undersøge mulighederne for at
genanvende den gamle gulvbelægning til lyddæmpning af trappeopgangen og genanvende vinduer
og tremmerum til at opføre en
nyttehave. Derudover vil de se på,
hvordan boligforeningen kan blive
delvist selvforsynende indenfor
energi med et nyt solcelleanlæg.

NYE MULIGHEDER MED
SUSPENDERET ANLÆGSLOFT
OG BOLIGAFTALE
For Realdania er det en kerneopgave at bidrage til at nedbringe klimaaftrykket i byggeriet, som i dag
står for en betydelig del af Danmarks udledning af drivhusgasser.
Det gør vi gennem en lang række
forskellige indsatser og projekter.
Og i kølvandet på coronakrisen
fulgte to politiske beslutninger
med stor betydning for byggeriet
– og for muligheden for at sætte
endnu mere turbo på den grønne
omstilling: Et suspenderet anlægsloft, som i 2020 har fået kommunerne til at fremrykke anlægsinvesteringer for et forventet beløb på
2,5 mia. kroner. Og en Boligaftale,
som har givet Landsbyggefonden
mulighed for at igangsætte renoveringer af almene boliger for 30
milliarder kroner frem mod 2026.
Det er netop de bygge- og renoveringsprojekter, vi tapper ind
i med vores indsats ’Sammen om
Bæredygtigt Byggeri’. Det er her,
vi gerne vil finde de helt rigtige
eksempelprojekter, som med vores
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Det batter noget, når kommuner
og almene boligorganisationer
sætter bæredygtighed som et
decideret succeskriterie i deres
byggeprojekter. Og det batter i
den grad, hvis vi i fællesskab kan
sikre en mere varig forankring af
bæredygtighed som strategisk
prioritet og arbejdsgrundlag
i kommunerne og de almene
boligorganisationer.

filantropiske midler kan skrue
op for de grønne løsninger – som
forhåbentlig kan danne præcedens
i resten af landets kommuner og
almene boligorganisationer.

LUFT I BUDGETTET TIL EN
BÆREDYGTIGHEDSANALYSE
Vores filantropiske opgave her
består af flere ting: Med en pulje på
samlet set 90 mio. kr. har vi mulighed for at give alle 41 projekter luft
i et stramt anlægsbudget. Luft som
giver mulighed for at dedikere det
næste halve år til at indhente professionel rådgivning og gennemføre en bæredygtighedsanalyse.
Den skal for hver af de 41 byggeog renoveringsprojekter udpege,
hvilke grønne håndtag, der skal
skrues på, så vi i fællesskab gør en
reel forskel for klimaet og bidrager
til at nedbringe udledningen af
drivhusgasser i forbindelse med
byggerierne.
Mens en række af projekterne
forventes at finde nye bæredygtighedstiltag, som vil kunne gennemføres uden nævneværdige meromkostninger, vil andre bæredygtige

løsninger kræve betydelige ekstra
midler at realisere. Nogle af de projekter støtter Realdania også med
realiseringsmidler.

VIDEN FRA DE
41 PROJEKTER SKAL
ANVENDES I HELE LANDET
De 41 eksempelprojekter er relativt
set et lille – men alligevel vigtigt – skridt på vejen mod at gøre
bæredygtigt byggeri til en naturlig
prioritet og kompetence hos de
bygherrer, der er med i indsatsen.
Det rigtig store skridt tager vi, når
al deres viden og erfaringer bliver
samlet, videreformidlet og forhåbentlig bragt i spil i en masse nye
byggeprojekter over hele landet.
For det batter noget, når kommuner og almene boligorganisationer sætter bæredygtighed som
et decideret succeskriterie i deres
byggeprojekter. Og det batter i den
grad, hvis vi i fællesskab kan sikre
en mere varig forankring af bæredygtighed som strategisk prioritet
og arbejdsgrundlag i kommunerne
og de almene boligorganisationer,
som rækker ud over de støttede
projekter.
Der ligger et enormt klimamæssigt potentiale i at sætte metoder
og læringer fra de 41 projekter i

De 41 eksempelprojekter skal hjælpe med
at gøre bæredygtigt byggeri til en naturlig
prioritet og kompetence hos de bygherrer,
der er med i indsatsen. Det rigtig store
skridt tager vi, når al deres viden og
erfaring bliver samlet, videreformidlet og
forhåbentlig bragt i spil i en masse nye
byggeprojekter over hele landet.
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spil næste gang en af landets kommuner skal opføre en daginstitution,
eller næste gang en af landet almene boligorganisationer skal planlægge en større renovering.
Derfor samler vi løbende hen over
det næste år de deltagende kommuner og almene boligorganisationer i
en række inspirationsforløb udviklet
i samarbejde med Bygherreforeningen og AlmenNet, hvor de får
mulighed for at lære af hinandens
erfaringer og viden. Herefter skal
alle sejl sættes ind på at dele det
med- og sætte det i spil hos resten
af landets kommuner og hele den
almene boligsektor n

FAKTA
Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt
byggeri’ blev lanceret i foråret 2020 i forbindelse
med en større COVID-19-hjælpepakke.
Her støtter Realdania 28 kommunale
byggeprojekter til en samlet anlægsværdi på 1,2
mia. kr. samt renoveringsprojekter i 13 almene
boligorganisationer til en samlet anlægsværdi på
1,8 mia. kr.
Støtten skal give de udvalgte kommuner og
almene boligorganisationer ekstra mulighed for
at prioritere grønne og bæredygtige løsninger i en
række kommende bygge- og renoveringsprojekter.
Derudover får 31 – både offentlige og private
bygherrer – støtte til at afprøve den frivillige
bæredygtighedsklasse, mens en række
nuværende Realdania-projekter får støtte fra en
klimapulje.
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TEKST /
JESPER GRAFF
THØGER

Faggruppeformand,
Almen Bolig,
KTC

Flere billige
almene boliger
Almene boliger er et centralt redskab i kommunernes strategiske
planlægning af boligudbuddet, og udfordringen med at sikre billige
almene boliger bliver ved med at være aktuel.

D

er er i sagens natur
forskellige scenarier i
landets mange kommuner. For nogen kommuner
handler arbejdet med billige boliger
om at finde boliger til de borgere,
der især har brug for et lavt huslejeniveau. Det så vi bl.a. ved seneste
ændringer af kontanthjælpsloftet
og flygtningekrisen, hvor boligudbuddet reelt udfordrede mange
kommuners evne til at løse de basale boligsociale opgaver. For andre
kommuner handler billige boliger
om at skabe et alternativ til at købe
en bolig.
Så derfor er selve begrebet ”billig
almen bolig” til åben diskussion,
og konklusionen vil falde meget
forskellig ud alt efter, hvor boligen
er bygget i Danmark, og hvem, der
skal bo i den. Den fælles forståelse
for definitionen er nok et huslejeniveau på omkring 3.500 kr.
månedligt.
Indsatsen for at tilvejebringe
almene billige boliger har helt
naturligt også fundet plads i Grøn
Boligaftale 2020. Aftalen fastholder fokus på behovet for at opføre
flere nye almene boliger med et
huslejeniveau, som mange af de
boligsøgende har råd til at bo i.

HVORDAN STØTTES
ALMENT NYBYGGERI?
Den offentlige støtte til alment
byggeri er ved første øjekast kompliceret, og der findes mange støtteordninger. Men al støtte på området har dog det til fælles, at det
skal bidrage til et lavere huslejeniveau ved enten at påvirke anlægsudgifterne eller driftsudgifterne.
En oplagt måde at opnå en lavere
husleje på i det almene byggeri
er selvfølgelig gennem billigere
byggeri og effektiviseringer på
driften, og det er også et væsentligt element i boligaftalen. I forhold
til de offentlige støtteordninger
42
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beboernes lejebetaling vil være den enkle vej til at
sænke lejeniveauet – det vil enten øge størrelsen
på statens ydelsesstøtte eller i perioder mindske den negative ydelsesstøtte. Forslaget er med
andre ord ikke uden omkostninger, og en generel
ændring af beboerbetalingen vil derfor være dyr,
men effektiv for huslejeniveauet.
Formentlig af disse grunde har arbejdsgruppen
peget på forskellige puljeordninger, der målrettet konverterer råderummet i nybyggerifondens
midler til særligt billige almene boliger. Den
almindelige støtteordning består med andre ord
uændret, og der kan supplerende ydes puljemidler
til etablering af særligt billige boliger, til fremme
af fortætningsbyggeri eller ved omdannelse af
eksisterende bygninger.

bag alment byggeri, så kan støtten
til alment nybyggeri dog groft
opdeles på støtte til byggeriets anskaffelsessum og byggeriets drift.
Et alment byggeri finansieres
grundlæggende ved et realkreditlån, et kommunalt lån (grundkapitallån) og beboerindskud.
Fordelingen mellem disse finansieringsformer ændrer sig over
tid, men den direkte offentlige
støtte til anskaffelsessummen
kommer fra det kommunale lån.
Kommunen er med andre ord med
til at nedbringe boligafdelingens
finansieringsbehov.
Udover den kommunale garanti
for realkreditlånet yder staten en
løbende driftsstøtte for at mindske
beboernes betaling af lånet. Beboerbetalingen fastsættes som en
procentdel af byggeriets anskaffelsessum (ikke af selve lånet), og
statens tilskud udgør forskellen
mellem beboerbetalingen og ydelserne på lånet.
Beboerbetalingen indeksreguleres over tid, og størrelsen på
den statslige driftsstøtte svinger
i takt med rentetilpasningerne på
MARTS 2021

realkreditlånet. Lidt ironisk kan
ordningen medføre, at der opstår
negativ ydelsesstøtte, dvs. beboerbetalingen overstiger de faktiske
lånebetalinger til realkreditinstituttet. I disse tilfælde tilfalder den
negative ydelsesstøtte det samlede
støttesystem i Landsbyggefondens nybyggerifond – men det
bliver ikke billigere for den enkelte
boligafdeling.

BILLIGERE BOLIGER PÅ VEJ
Som et led i Grøn boligaftale 2020
skal der bl.a. ses på nybyggerifondens råderum i forhold til at
bringe nye billige almene boliger
til verden. Det har en arbejdsgruppe arbejdet med en analyse af,
og i skrivende stund er et udkast
til drøftelse i bl.a. KL, som senere
skal udmøntes i lov – det har KTC
selvfølgelig medvirket til en vurdering af, og vi imødeser kommende
lovforslag.
Allerede inden boligaftalen fra
2020 har KTC foreslået, at der ses
på beboerbetalingen, som en direkte påvirkning af boligafdelingernes
husleje. En generel nedjustering af

SVÆRT AT JUSTERE STØTTEN
Der har gennem tiden været mange forskellige
støtteordninger i almenboligloven, der er opstået af særlige omstændigheder og med særlige
formål for øje. De fleste bortfalder igen efter et
stykke tid, og udgangspunktet for alment byggeri
er og bliver den grundlæggende finansierings- og
støttemodel.
I faggruppen for almene boliger er vi af den
opfattelse, at der først og fremmest skal arbejdes
med den generelle finansieringsmodel som indgang til varigt billigt alment nybyggeri.
Men almene boliger er i et kommunalt perspektiv også byudvikling, boligpolitik, social balance
og samarbejder om bl.a. klima- og miljøindsatser. I
det lys er puljeordninger til særlige formål et godt
oplæg, der sagtens kan give flere billige boliger og
dynamik i udviklingen af et boligområde.
Kommunerne skal i planlægningen af støttesagen huske at koordinere de kommende tidsfrister
i ansøgningsrunderne for de statslige puljer med
henblik på at udnytte potentialet.
Så selvom puljeordninger er begrænsede, og
midlertidige støttemodeller kun for en stund ændrer på beboernes lejeniveau, så er det indenfor de
økonomiske rammer fine skridt mod flere billige
almene boliger.
I den kommende tid vil tankerne om puljeordninger formentlig dukke op som lovforslag, og det
skal efterfølgende oversættes til de lokale boligbehov for billige boliger. Kommunerne skal derfor
fortsætte den sædvanlige planlægning af alment
nybyggeri og følge nøje med i, om de lokale boligbehov kan understøttes af puljemidlerne n
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Effektiviseringsaftalen
- godt fundament
for næste etape
De almene boligorganisationer er de seneste år
lykkedes med en samlet effektivisering af sektoren
svarende til 1,7 mia. kr., og målet er endda nået
ét år før forventet. Effektiviseringsarbejdet slutter
ikke af den grund, og med Grøn boligaftale 2020
følger nu en ny effektiviseringsaftale for den almene
boligsektor for perioden 2021-2026.
TEKST /
JESPER GRAFF
THØGER

Faggruppeformand,
Almene Boliger,
KTC
ILLU./
Colourbox

D

et nye mål sigter efter yderligere effektiviseringer for 1,8 mia. kr. med 1,5 mia. kr. fra
driftseffektiviseringer og 300 mio. kr. fra
energieffektiviseringer.
Effektiviseringsaftalen angiver en række indsatser,
der skal sikre målet i 2026. Indsatserne beskrives som:
- Effektive indkøb,
- Energieffektiviseringer,
- Effektiv bygningsdrift, og
- Bedre rammer for kommunalt tilsyn
Aftalen tager et sjældent klart udgangspunkt i boligorganisationernes ansvar for effektiviseringen. Det
gælder både i forhold til at fastsætte individuelle målsætninger i boligafdelinger, at effektivisere driften og
tage et kritisk kig på afdelingernes vedligeholdelse og
opsparede henlæggelser.
Et afgørende element i aftalens indsatser
er bedre rammer for det kommunale tilsyn. Og i den forbindelse bliver
tilsynets ansvar også beskrevet
tydeligere end nogensinde før
- det er kommunernes opgave
at understøtte og få boligafdelingerne med i arbejdet.
Samtidig bliver både ministerier og Landsbyggefonden bragt i spil for at sikre,
at arbejdet udføres frem mod
2026, og der er ingen tvivl om,
at både boligorganisationer og kommunerne vil
blive målt og vejet ved
periodens udløb.

OPGAVER OG
ANSVAR SKÆRES TIL
De bedre rammer for at lykkes
med tilsynsopgaven består af
et serviceeftersyn på styringsdialogens styringsrapporter for
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de almene boligorganisationer og konferencer om
implementering af effektiviseringsaftalen. Samtidig kan vi også forvente, at
der kommer krav om obligatoriske effektiviseringshandleplaner for de boligorganisationer, der har lave
effektiviseringstal.
I korte træk får kommunerne hjælp til at rette fokus
mod de steder, hvor der er et effektiviseringspotentiale – men det følger med en bunden opgave.
I kølvandet på effektiviseringsaftalen analyseres i
øvrigt kommunernes tilsyn med den almene boligsektor. Det er to sider af samme sag, og den overordnede
pointe er, at opgaver og ansvar skæres til overfor både
kommuner og boligorganisationer.

DEN MANGLENDE BRIK I PUSLESPILLET
Et basalt fundament for en veldreven almen boligafdeling er god økonomi og forståelsen af henlæggelsessystemet, som kort fortalt skal sikre, at den
nuværende lejer betaler for eget slid på boligen, så
regningen ikke skubbes til en kommende lejer.
Det er der intet nyt i, og Landsbyggefonden udgav
for 20 år siden en glimrende temaundersøgelse om
henlæggelsessystemets formål. Fondens undersøgelse er fortsat relevant, da effektiviseringsaftalen
gentager mange af de gode tanker fra dengang.
Man bliver derfor nødt til at se dele af effektiviseringsaftalen og analysen af det kommunale tilsyn som
en åbenbar reminder på, at ikke alle boligorganisationer henlægger godt nok – og at de kommunale tilsyn
ikke altid er lykkedes med at få dem til det.
Som en hjælp til den opgave kommer et nyt centralt
bygningsregister i Landsbyggefonden, der skal synliggøre vedligeholdelsesbehovet i boligafdelingerne, så
der i tide kan blive sparret tilstrækkeligt op. Dataregistreringerne vil blive samkørt med afdelingernes vedligeholdelsesplaner og kobles til kravet om obligatorisk
ekstern granskning af bygningstilstanden.
Det giver boligorganisationerne og kommunerne
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mulighed for at få præcis viden om afdelingernes tilstand, og hvilke beløb, der skal henlægges til vedligeholdelsen. Det bliver en brat opvågning
nogle steder, men i virkeligheden er der tale om en
afgørende og manglende brik i puslespillet – en brik,
der siden Landsbyggefondens undersøgelse i 2001
har været savnet.

DEN NØDVENDIGE FAKTISKE VIDEN
I lang tid har kommunernes reelle mulighed for at føre
tilsyn baseret sig på boligorganisationens regnskabstal og de anslåede beløb i langtids- og likviditetsbudget. Muligheden for at regne baglæns har været
enorm, og kommunernes eneste handlemulighed har
været at sende egne folk i byen for at lave tekniske
besigtigelser eller hyre konsulenter til opgaven. Det
har selvsagt været en meget lidt benyttet måde at
bruge borgernes skattekroner på.
Nu vil vi alle få den nødvendige faktiske viden om
boligernes vedligeholdelsesbehov leveret direkte via
Landsbyggefondens system, og vi kan sammenligne
med regnskaber, benchmark-tal, huslejeniveau
mv., og løfte dialogen til et nyt niveau.
Selvom de fleste boligorganisationer arbejder
seriøst med bygningsvedligeholdelsen,
har henlæggelser til vedligeholdelse altid været værd at holde øje med i kommunernes tilsynsførelse. De skærpede
krav og nye redskaber kommer som
opfølgning på et misforstået brug
af henlæggelsessystemet i nogle
boligorganisationers bestyrelse. Det
har ført til et årelangt opsamlet efterslæb og en opfattelse af, at kommunerne og Landsbyggefonden bistår
afdelinger i pengenød – men Landsbyggefonden har ikke pengene til
det, og kommunens øvrige
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borgere bør ikke betale for mangelfuld
vedligeholdelse i en almen boligafdeling.
Det er boligorganisationernes ansvar at
sikre den effektive bygningsdrift og kommunernes ansvar at følge med og følge op – sådan har det
været længe, og nu har vi fået alle brikkerne.

VÆR TYDELIG OVERFOR
BOLIGORGANISATIONERNE
I den kommende tid skal effektiviseringsaftalen udmøntes, og det skal boligorganisationerne selvsagt
nok gå i gang med – de har allerede fundet 1,7 mia. kr.
og har derfor gode erfaringer og motivation til at forbedre deres kernedrift.
Det skal vi hjælpe boligorganisationerne med, og
med særlig opmærksomhed på effekten af langtidsplanlægning og et passende henlæggelsesniveau. Det
kræver tydelighed fra kommunerne.
Men det kræver også forståelse og viden om boligorganisationernes driftsforhold. Det er forsimplet og
forkert at antage, at efterslæb udspringer af dårlig
forretningsførelse i boligafdelingerne, der også skal
jonglere deres udlejningsmuligheder,
huslejeniveauet, den sociale
balance mv.
Så kommunernes skærpede tilsyn vil kræve
opmærksomhed,
proportionalitet
og mest af alt
tidlig dialog med
både boligorganisationernes
bestyrelse,
administrator
og afdelinger
om vejen til gode
billige almene boliger n
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DELEGERET BYGHERRE-M
-BRUG MULIGHEDEN, MEN
Samarbejdsmodellen kan utvivlsomt
medvirke til, at almene byggerier
lykkes steder, hvor det ellers
ville have vanskelige vilkår.
Derfor skal kommunerne også bruge
værktøjet i byudviklingen, men være
opmærksomme på, at det forudsætter
et aktivt tilsyn og en professionel
almen bygherre for at undgå
faldgruberne.
TEKST /
JESPER GRAFF
THØGER

Faggruppeformand,
Almene Boliger,
KTC

N

ye almene boliger bygges efter opfyldelse af
en lang række krav og
vilkår, der skal sikre, at
statens og kommunernes penge
anvendes på de rigtige boligformål.
Et kendetegn for det almene
byggeri er en skarpt defineret bygherrekreds, og det er således ikke
alle, der kan bygge almene boliger.
Alment byggeri kan kun bygges
og ejes af almene boligorganisationer, almene boliginstitutioner og
kommuner.
De skarpe vilkår har i stor stil været en bremse for samarbejdet mellem almene bygherrer og private
bygherrer, og i praksis har ønsker til
samarbejder under betegnelserne
”nøglefærdigt byggeri” eller ” delegeret bygherre-model” søgt grænserne i almenboliglovens regler.
I januar sidste år åbnede en lovændring op for et udvidet samarbejde om alment byggeri – men det
er og bliver stadigvæk en undtagelse i det almene byggeri, da det
ikke er uden risici for boligorganisationen og beboerne i den nye
afdeling.
Med undtagelsen blev der også
skabt en relation mellem den
almene og private bygherre, som
kommunerne skal være opmærksomme på ved planlægningen af
alment byggeri.

DEN DELEGEREDE
BYGHERRE-MODEL
Betegnelsen ”delegeret bygherre-model” er nok den mest retvi46
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sende for samarbejdet. Den almene
bygherre har altid kunnet få andre
til at løse en opgave for sig mod
betaling, og tanken om delegation
af bygherreopgaven er derfor en
naturlig forlængelse heraf.
Den nye samarbejdsmodel i
almenboligloven giver mulighed
for, at almene boliger etableres i et
samarbejde mellem tilsagnsmodtageren (den almene bygherre) og en
privat part, der opfører boligerne
og afleverer dem til tilsagnsmodtager, som herefter tager dem i drift.
I praksis giver ordningen mulighed for at give støttetilsagn til
almene boliger i et byggeri, som
også indeholder andre boligtyper
(eller erhvervslokaler) end alment
byggeri. Det vil i nogle tilfælde
være oplagt og en god løsning i
byudviklingen.

De samme regler og vilkår for
almene boliger gælder fortsat og
skal sikres i samarbejdet, herunder udbudspligten, men den
private part kan udføre opgaven for den almene bygherre.
For overhovedet at kunne bruge
samarbejdsmodellen skal samarbejdet dog være nødvendigt for at
etablere boligerne, og den almene
bygherre må ikke løbe unødige
risici. Det betyder kort sagt, at den
almene bygherre skal sikre sig, at
en række forhold er til stede før et
samarbejde med en privat bygherre etableres.

SAMARBEJDET SKAL
VÆRE NØDVENDIGT
For det første skal samarbejdet
være nødvendigt. Det vil være
tilfældet, hvis et alment byggeri
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MODEL
VÆR PÅ VAGT
opføres på almindelige støttebetingelser, så er det ikke nødvendigt at samarbejde med en privat
bygherre.

er en del af et større byggeforetagende, som omfatter opførsel
af private boliger, lejeboliger eller
erhvervslokaler på arealer ejet af
en eller flere private grundejere.
Det er kommunens vurdering, om
der er behov for at fremme blandet
boligbyggeri, og at dette ikke kan
ske uden et samarbejde med en
privat bygherre.
Samarbejdsordningen ændrer
ikke ved, at man stadigvæk ikke
kan købe et eksisterende byggeri
og lade det være almene boliger
– ”nøglefærdigt byggeri” er stadig
udelukket ud fra den betragtning,
at der ikke er nogen særlig grund
til at give offentlig støtte til boligprojekter, der kan opføres uden.
Kort sagt skal kommunen vurdere behovet og de alternative muligheder. Kan et alment boligprojekt
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MÅ IKKE MEDFØRE
UNØDIGE RISICI
For det andet skal samarbejdet
ikke medføre unødige risici. Det
betyder, at kravene i almenboligloven opfyldes, og at samarbejdsformen lever op til den kvalitet, som
gælder for støttet byggeri.
Uanset om byggeriet følger den
almindelige støttesagsproces, eller
boliger skabes i samarbejde med en
privat bygherre, så er den almene
bygherre efter byggeriets færdiggørelse driftsherren. Den almene
bygherre har derfor et stort incitament til at bygge i højeste kvalitet indenfor maksimumsbeløbet.
Samme incitament har en privat
bygherre af alment byggeri ikke
på samme måde, og det kan derfor
være en risiko for boligafdelingen,
hvis hensynet til levetidsbetragtninger og driften ikke varetages
godt nok i anlægsfasen.
Den almene bygherre og kommunen skal derfor være særlig
opmærksomme på, at samarbejdet
ikke indeholder en skævvridning af
de sædvanlige risici ved et byggeri,
der kan få betydning for den almene afdeling og beboerne mange år
frem i tiden.
Så i samarbejdssituationer skal
der være styr på de mange snitflader mellem den almene bygherre
og den private bygherre i forhold
til støttereglernes overholdelse,
eks. udbud, grundkøb, tinglysning,
kvalitet, byggestyring mv. Det
er svært og også kommunernes
ansvar i forbindelse med projektets
godkendelse.
BRUG MULIGHEDEN,
MEN VÆR PÅ VAGT
Samarbejdsmodellen kan utvivlsomt medvirke til, at almene
byggerier lykkes steder, hvor det
ellers ville have vanskelige vilkår.
Derfor skal kommunerne også bruge værktøjet i byudviklingen, men

være opmærksomme på, at det
forudsætter et aktivt tilsyn og en
professionel almen bygherre for at
undgå faldgruberne.
Det er fortsat den almene bygherre, der varetager en tydelig og
professionel bygherrerolle for at
sikre god kvalitet, arkitektur, drift
etc., der modsvarer boligbehovet
og balancerer i forhold til økonomien. Det kommunale tilsyn skal
sikre samme formål og tidligt i
projektet tage stilling til, om samarbejdet er nødvendigt og uden
unødige risici for boligforsyningen
i kommunen.

HJÆLP AT HENTE
Mens kommunerne i stor stil selv
må vurdere, om et alment byggeri
opført i samarbejde med en privat
bygherre er nødvendigt, så er der
nu hjælp at hente i forhold til at minimere risiciene gennem et godt og
tidligt setup for samarbejdet.
Byggeskadefonden har udarbejdet en vejledning og paradigmer til
betinget samarbejdsaftale, betinget købsaftale, betinget totalentrepriseaftale samt en ejerforeningsvedtægt. Materialet kan findes på
fondens hjemmeside.
Paradigmerne er kommet til
verden i dialog med flere boligorganisationer, kommuner, Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen, Finans
Danmark og Dansk Byggeri med
det formål at sikre balancen mellem parterne, og kan selvfølgelig
justeres afhængigt af de særlige
omstændigheder ved et konkret
byggeri.
Byggeskadefondens vejledning
er en stor hjælp til det almene
byggeri og de kommuner, der ser
potentialet i et samarbejde med en
privat bygherre. Rådet fra KTC til
kommunerne er dog at holde øjnene fast på, at samarbejdsmodellen
er en undtagelse til hovedreglen
for alment byggeri – det er stadigvæk den almene bygherre, der
bygger n
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Samskabelse som vision
bygger på, at samfundsmæssige
udfordringer kan løses, og
velfærdsproduktion kan
innoveres, hvis man ser borgere
og civilsamfund som en aktiv og
vedkommende ressource. Men
man skal træde varsomt og være
transparent i de rammer.

BORGERINDDRAGELSE
– GENTÆNKT
TEKST /
HANNE LYKKE

Chefkonsulent,
Komponent

Rundt om i landets kommuner nytænkes lokaldemokratiet og borgernes
rolle, for eksempel når man skal udvikle bydele og landsbysamfund.
Tankegangen om, at lokale udfordringer skal håndteres via lokale løsninger, er
god. Men der er ingen quick fixes.

E

U-programmer, politisk
bevågenhed og nye elektroniske platforme åbner
op for virtuelle dialoger og
nye former for fællesskaber, som
får samskabt lokaldemokrati til at
blomstre som aldrig før. Vi ser borgerforslag, samskabelse af offentlig velfærd, borgerbudgetter, open
innovations labs, ”mini-publics” og
privat/offentlig co-creation.
Der er tale om tendenser, som
ikke erstatter de lovpligtige,
institutionaliserede former for lo-
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kaldemokrati, som f.eks. lokalråd,
distriktsråd og landdistriktsråd.
Men de supplerer og fornyer det
repræsentative demokrati med
det afsæt, at borgerne er bidragsydere til fremtidens velfærd og
udvikling.

GLOBALE PROBLEMER
LØSES LOKALT
Mange af FN´s 17 verdensmål
kobler sig til sundhed, trivsel og
reciliente by- og lokalsamfund. Det
kalder på holistiske løsninger på

meget komplekse problemer. Der er
brug for ressourcer fra alle dele af
civilsamfundet, som kan byde ind
med viden, erfaringer og engagement, hvis det skal lykkes at nå
målene.
Vi ved, at borgernes engagement
og involvering stiger, når der er
tale om lokale problemstillinger,
som er vedkommende og aktuelle
for borgerne selv. Et brændende
ønske eller en brændende platform binder mennesker sammen
på tværs. Det er en tilgang, der
MARTS 2021
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bygger på empowerment og sigter
mod at gøre lokale borgere i stand
til selv at formulere deres drømme,
behov og udfordringer i lokalområdet og understøtte dem i at løse
dem i fællesskab.
I Vejle kommune har man brugt
denne tilgang, i omdannelsen af en
gammel losseplads til en ny bydel –
Ny Rosborg. Kommunen har udviklet lokalområdet i samarbejde med
kommende og nuværende borgere,
hvor kommunens rolle var at sætte
rammerne og facilitere processen.

vilkårsrum, som oftest er baggrundstæppet. Gøre beslutninger,
data, arbejdsgange, økonomi og
processer offentlige tilgængelige, så borgerne har mulighed for
at følge med og reagere. Samtidig
med at et andet grundprincip om
lige adgang til deltagelse fremmes for alle grupper af borgere, så
mangfoldigheden og demokratiet
sikres. Demokrati er ikke for eliten,
eksperter og fagprofessionelle,
men for alle, der har en aktie ind i
en problemstilling.

EN SKRØBELIG PLATFORM
Når man involverer brugerne i
at udvikle velfærden, kan det
føre til bedre og mere målrettede velfærdsydelser. Desuden kan
samskabelse føre til besparelser i
form af ’mere for mindre’, hvis det
lykkes at mobilisere ressourcer
fra civilsamfundet i løsningen af
velfærdsopgaverne. Og endelig kan
der opstå nye, innovative løsninger, når flere parter arbejder sammen om at udvikle dem.
Samskabelse som vision bygger
på, at samfundsmæssige udfordringer kan løses, og velfærdsproduktion kan innoveres, hvis
man ser borgere og civilsamfund
som en aktiv og vedkommende
ressource.
Men man skal træde varsomt og
være transparent i de rammer- og

NYE FAGLIGE
KOMPETENCER
I takt med kompleksiteten og
fragmenteringen af vores samfund er der behov for at redesigne
vores demokratiske processer og
platforme, så forskellige grupper af borgere og erhvervsliv får
mulighed for at udveksle viden,
erfaringer og synspunkter. Rum
til at nå frem til nye, bæredygtige
og innovative løsninger på lokale
udfordringer. Der er brug for en
ny forståelse af faglighed i en
tværprofessionel forståelsesramme, hvor nye praksisformer skal
udvikles og understøttes. Brug for
nye færdigheder indenfor kommunikation og facilitering. Brug for at
udvikle nye handlekompetencer,
som leverer på borgernes/samfundets behov n

8 GODE RÅD OM
BORGERINDDRAGELSE
Lise Holm-Rasmussen, der underviser i
borgerinddragelse hos Komponent (tidl.COK)
leverer her nogle gode råd til en vellykket
borgerinddragelse:
#1: Vær struktureret
Spørg jer selv, hvad formålet med inddragelsen er,
og hvem I skal inddrage for at nå jeres mål.
#2: Vær kreativ, men husk formålet
Det er godt med kreative processer, men mindre
godt, hvis borgerne ikke føler, at I bruger de input,
I får.
#3: Husk at forventningsafstemme
Hvis borgerne kun har ringe indflydelse, så skal I
vælge inddragelsesformer, der afspejler det. Ellers
stikker I folk blår i øjnene.
#4: Inddrag kun så meget,
som der er behov for
Det er vigtigt, at borgerne bliver inviteret indenfor
i en demokratisk proces, men hvis deres input ikke
skal bruges til noget, så er det bedre at lade være.
#5: Inddrag så tidligt som muligt
Overvej, om I skal inddrage borgerne allerede inden
den lovpligtige inddragelse, så I får adgang til den
værdifulde viden, borgerne kan ligge inde med,
tidligt i processen.
#6: Husk, at uenighed er ok
Ægte borgerinddragelse kræver, at I får skabt en
ligeværdig dialog med borgeren. Det vigtige er at
gøre sig umage med at lytte og forstå borgernes
synspunkt.
#7: Afsæt tid og ressourcer
Borgerinddragelse tager lang tid, og det er ikke
altid let. Både politikere og ledere skal bakke op, så
de gode intentioner ikke drukner i den daglige drift.
#8: Spring ud i det
Borgerinddragelse skal læres. Sørg for at øve jer, så
I hele tiden bliver skarpere på, hvordan I inddrager
netop jeres borgere. Nogle gange må man bare
kaste sig ud i det for at finde ud af, hvad der virker.

Der er brug for at udvikle nye handlekompetencer, som leverer
på borgernes/samfundets behov.
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Læs mere i denne artikel:
https://www.cok.dk/bliv-staerkborgerinddragelse-otte-gode-raad
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Myndighedsledelse
sikrer demokratiet
Det skal være moderne med gammeldags rettidig omhu som en
kommunal kernekompetence – også i ledelse

TEKST /
HANNE LYKKE
&
MARTIN NIELSEN

Chefkonsulenter,
Komponent Kommunernes
Udviklingscenter
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R

etssikkerhed er en af demokratiets grundpiller og en klassisk dyd, der i mange år har
været værnet om. Retssikkerheden er en af
vores fælles spilleregler, når vores velfærd
skal udvikles, og samfundet skal vækste på et bæredygtigt grundlag. Det er det afsæt, vi har for vores
indbyrdes samspil i by- og lokalsamfund og med vores
politikere – og når vi digitaliserer og effektiviserer
vores administration.
Mange kommuner gør det rigtig godt, men der er
udfordringer rundt omkring.
Som embedsmænd og administratorer er vi sat i
verden for at administrere efter lovens intentioner
og bogstav. Vi omsætter paragraffer til afgørelser,
håndhævelser og skøn efter proportionalitetsprincippet. Vi skaber rum for, at ting kan ske under hensyn til
almenvældets interesser. Og vi tilstræber, at det sker
uden for meget bøvlet bureaukrati, men med respekt
for det faglige, saglige og lovmedholdelige.
Men retssikkerheden er i disse år under pres. Det er
bl.a. en følge af stadigt mere omfattende og kompleks

lovgivning, snitflader i sagsbehandlingen samt skærpede performance- og servicemålskrav.

DEMOKRATI BYGGER PÅ
GOD MYNDIGHEDSLEDELSE
Tiden er inde til igen at hylde det kommunale bureaukrati som en paraplybetegnelse for gamle dyder. Et
kodeks for god offentlig forvaltning og myndighedsledelse, som skaber værdi og holder vores demokrati
levende og i bevægelse.
Hver dag træffer medarbejdere afgørelser i plan,
byg, miljø, vej og park. Ligesom der træffes afgørelser
ude i vores forsyningsselskaber.
Som leder har du ansvaret for - på samfundets
vegne – at sikre dine kunder, brugere og borgere deres
rettigheder i de afgørelser, der træffes.
Du skal derfor være så langt inde i maskinrummet,
at du gennem strategisk overblik og detaljeret zoom
kan sikre, at praksis følger lovgivningen samtidig med,
at sagsbehandlingen er smidig og involverende.
Det kræver ’myndighedsledelse’ at sikre, at afdelinMARTS 2021

LEDELSE

gen gør de rigtige ting – rigtigt. Helt
lavpraktisk skal du sikre, at dine
medarbejdere gør en dyd ud af at
journalisere korrekt, overholde oplysningspligten, følge klagevejledningen og holde styr på, hvornår
der skal indhentes samtykke.

VI SKAL I FITNESS
Vi skal udvikle de klassiske administrative dyder samtidig med, at
vi skaber velfærden sammen med
borgerne. Ordet samfundssind,
som er blevet meget moderne her
under coronaen, bringer nye billeder på nethinden om fælles ansvar
og samarbejde.
Uanset hvor forskellige vores
kerneopgaver er, må vi have et
fælles sprog for, hvad grundlæggende forvaltningsdyder indeholder. Og det gælder, uanset om vi
bedriver ledelse i borgerservice,
plan- og byg, løn- og personale
eller i administrationen ude på
institutionerne.
På samme måde som det
ugentlige besøg i Fitness World
holder vores muskler i gang, så skal
vi træne vores kommunale dyder
– og være stolte af dem.
Vores dynamiske bureaukrati
holder vores velfærdssamfund i
live. Vi sikrer derigennem en ordentlig metodisk sagsbehandling,
som står på skuldrene af de klassiske forvaltningsmæssige dyder,
hvor borgerens retssikkerhed ikke
trædes under fode.
VI SKAL SKABE
MULIGHEDSRUM
Vi skal rydde op i komplekse sagsgange og tunge procedurer, som
gør mødet med det offentlige til en
speget affære for hr. og fru Jensen.
Bag selvbetjeningsløsningerne og
det digitale univers må og skal der
være mennesker.
Ingen borgere har komplekse
sager. Alle ønsker at være herre i
eget hus og blive taget alvorligt.
MARTS 2021

Vi skal træne vores kommunale dyder
– og være stolte af dem.

Det skal vi som myndigheder værne om og bidrage til. Vi skal evne
at skabe mulighedsrum, så vores
borgere vokser, og foretagsomheden blomstrer.
Det skal være moderne ledelse
med gammeldags rettidig omhu.

INVITATION TIL ALLE
De administrative arbejdsmetoder og kompetencer skal styrkes, udvikles og holdes ved lige.
Komponent – Kommunernes eget
Udviklingscenter (det tidligere
COK), har i mere end 50 år tilbudt
kommunerne løbende opdatering
af kompetencer.
Det gør vi også fremadrettet,
hvor vores Forum for Forvaltning og Myndighed gentænker
og fornyer de klassiske administrative dyder ind i en moderne
velfærdsstat, som har fokus på
gennemskuelighed, forudsigelighed, ansvarlighed og dygtighed,
og som kan løfte selv de sværeste
opgaver.
Og vi inviterer alle myndigheder
i Danmark til at være med til at
fastholde og udvikle den administrative faglighed og dermed værne om borgernes retssikkerhed.
Det gælder også, når det handler
om nye måder at arbejde på n

KONFERENCEN CHEF I TEKNIK OG
MILJØ GRIBER FREMTIDEN ONLINE
Corona sætter endnu engang en stopper for, at
vores traditionsrige konference kan afholdes i
vante rammer og med mulighed for netværk og
fagligt og socialt samvær.
Derfor afholder vi årets konference virtuelt og
håber at mange af jer vil være med på dagen.
Det bliver 5 skarpe timer hvor vi stiller skarp
på fremtidens ledelse med afsæt i de tre
organisatoriske bundlinjer; økonomi, social kapital
og bærdygtig udvikling.
Vi har et program hvor du bl.a. møder:
Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, Center for
Fremtidsforskning
Henrik Lehmann Anersen, Direktør i Nordeafonden
Anna Esbjørn, programleder og Inge Nilsson,
Seniorkonsulent, CONCITO
Helle Hein, Foredragsholder, forfatter og
konsulent
Og sessioner med bl.a.
Relationel kapacitet – sammenhæng i miljø- plan
og klimaindsatsen, Chefkonsulent Rasmus Rossel,
Komponent
Paradoksledelse i praksis, Lektor Rikke Kristine
Nielsen, Aalborg Universitet
De nødvendige samtaler, Ledelseskonsulent
Henrik Isaksen, Wawe-Consult
Ledelse og teaming, Kultursociolog Elisabeth Plum
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Vi skal bruge erfaringer fra Co
til at lykkes i store
dagsordener som klimakr
TEKST /
JETTE RUNCHEL

Ambassadør for
offentlig ledelse 20/21,
kommunaldirektør i
Albertslund Kommune

I Coronakrisen har vi offentlige
ledere for alvor mærket, at
vi har brug for hinanden.
Epidemien har sat fart
på vores samarbejde og
ledelse på tværs, og vi er
i høj grad lykkedes i de
tværsektorielle indsatser.
Nu skal vi overføre
de gode erfaringer fra
arbejdet i mellemrummene
til at løfte de andre store
dagsordener i fællesskab
– f.eks. klimakrisen.

S

nart kan vi markere årsdagen for, at Mette Frederiksen lukkede det danske
samfund ned i Coronaens
navn. Det har været et år, hvor
Covid-19-håndtering har gennemsyret den offentlige ledelsesopgave, og hvor vi har måttet omstille
vores hverdag på et splitsekund.
Men det har også været et år, hvor
jeg som ledelsesambassadør og
kommunaldirektør både har erfaret
og set, at vi i den offentlige sektor
kan lede og samarbejde på tværs.
At vi kan træde ud af vante roller
og positioner og arbejde mod et
fælles mål i en foranderlig og uforudsigelig tid. Det har givet værdifulde erfaringer, som vi skal tage
med videre i arbejdet med andre
komplekse problemer, vi ikke kan
løse hver for sig.

DE STORE DAGSORDENER
KRÆVER AT VI TRÆDER
UD I MELLEMRUMMENE
For Coronapandemien er ikke den
eneste krise, vi som samfund står
overfor. Store, tværgående problematikker som klimaet, trængselsproblematikker og sundhed giver
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orona

risen
udfordringer, vi er nødt til at løse nu
– og løse sammen. Og det er os, som
offentlige ledere, der har bolden.
Det kræver, at vi både har
evnen og viljen til tværgående
ledelse. For det er i mellemrummene, den afgørende forskel for
borgerne – og samfundet som helhed - ofte ligger. Mellem sektorer,
mellem afdelinger, mellem siloer.
Det er samtidig her, det bliver mudret og uklart, hvem der har ansvaret
og kompetencen. Derfor er det afgørende, at vi som offentlige ledere
tager det tværgående ansvar på
os og udstikker retning i det fælles
rum – også selvom det er svært.

PARTNERSKABER KAN
BANE VEJEN FOR DEN
GRØNNE OMSTILLING
Coronakrisen er stadig over os og
kræver vores fortsatte opmærksomhed. Men tiden er også til, at vi
vender blikket mod den næste store
dagsorden, vi skal tage livtag
med.
Tag for eksempel klimakrisen. Der er brug for alle,
hvis vi skal lykkes med den
grønne omstilling og med at gøre
klima ’need to’ på samme måde som
håndteringen af Covid-19. Heldigvis
er der allerede en række gode eksempler på, hvordan vi kan støtte
og bruge hinandens kompetencer igennem partnerskaber på
tværs af den offentlige (og private) sektor, når vi taler klima.
Jeg har for nylig sat gang i en
artikelstafet på LinkedIn om ledelse
på tværs i et klimaperspektiv. Her
har offentlige ledere og aktører på
tværs af niveauer og sektorer
delt deres gode erfaringer
med, hvordan vi kan styrke hinandens klimaindsatser, hvis vi arbejder sammen. Bl.a.
DK2020-projektet, hvor 66 kommuner har forpligtet sig på at udvikle
lokale klimahandlingsplaner, der
MARTS 2021

lever op til Parisaftalens målsætninger, og hvor de både kan inspirere og opnå skalafordele sammen.
Eller de 13 klimapartnerskaber, som
regeringen og erhvervslivet har
indgået for at bidrage til at bremse
klimaforandringerne og gøre Danmark til et foregangsland for resten
af verden.
Det gør mig fuld af fortrøstning
for, at vi kan udvikle og indgå i endnu flere af denne type partnerskaber i fremtiden.
Lederne skal bygge bro i det tværgående samarbejde
Men hvad kræver det af os som
offentlige ledere, hvis det tværgående samarbejde i f.eks. den grønne
omstilling skal lykkes?
For det første skal vi turde åbne
vores eget ledelsesrum - og træde
ind i hinandens rum, så vi sammen
kan skabe de bedste løsninger. Vi
skal helt lavpraktisk blive endnu
bedre til tale med hinanden.
For det andet skal vi gå forrest og
bygge broer og række hånden ud på
tværs af de enkelte afdelinger og
sektorer. God ledelse handler ikke
om at vide det hele eller om at stå
for løsningen selv, men om at være
nysgerrig på andres viden, søge
hjælp og krydse både fag- og sektorgrænser for at nå det fælles mål.
Og sidst, men ikke mindst, skal vi
opbygge og træne kompetencerne
til at lede og samarbejde i det fælles
rum. Det er ikke en faglighed, vi
kan forvente, at hverken vi selv
eller medarbejderne besidder på
forhånd.
De store samfundsudfordringer
kræver, at vi insisterer på ledelse
og samarbejde på tværs. Det er i
det felt, vi for alvor kan udnytte
synergien, når vores mange forskellige kompetencer er i spil. Nu
er det vores ansvar som offentlige
ledere at bære de værdifulde erfaringer med ind i fremtiden n
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TEKST /
LISE GROTH
BENDSEN

Kommunikationskonsulent,
Teknik- og miljøforvaltningen,
Københavns
Kommune
FOTOS/
Liselotte Plenov/
Fotorummet

INTELLIGENT
ENERGISTYRING
I ALMENE BOLIGER
-Når vi bruger fjernaflæste data til at overvåge forbruget, opdager vi fejl og ting,
der skal udskiftes. Sådan fortæller energirådgivere fra boligorganisationerne AAB
og DAB, som har flere afdelinger med i et pilotprojekt om energibesparelser
i Københavns Kommune. Læs om deres erfaringer og anbefalinger fra projektet.

E

nergikoordinator Ronnie Fabricius fra Boligforeningen AAB har mange afdelinger at besøge,
hvor han hjælper og rådgiver om energibesparelser. De seneste år har han dog oftere været
i afdelingen på Emdrup Banke på Ydre Østerbro, som
var en af årsagerne til, at AAB gik med i pilotprojektet
om intelligent energistyring, for her havde de fået god
effekt af de fjernaflæste data.
Sammen med ejendomsmesteren har Ronnie gennemgået varmecentralen ved at kigge på tal og data
for forbruget af især varmen og lagt en plan. Det
har betydet, at afdelingen har sparet 273.000 kr. fra
det ene år til det andet med få investeringer og en
målrettet indsats for at mindske energiforbruget. Det
stilnede også af med beboere, der klagede over, at der
var for koldt. For en del af planen var også at holde en
stuetemperatur på 22,5 grader i alle lejligheder.

KØRER VIDERE MED
ENERGISTYRING EFTER PROJEKTET
Derfor er beslutningen hos AAB, at de fortsætter med
energistyring via HOFORs system til timeaflæste data,
når projektet slutter om et par måneder.
-Vi får hele tiden holdt øje med forbruget ved at
have alarmer sat op for gennemsnitstal på målere, så
vi kører videre med energistyring, også efter projektets slutning, fortæller Ronnie. I alt 70 afdelinger har
fået installeret energistyringssystem.

Energirådgiver Mohammed Ali Ajaoui og ejendomsmester Frank Linders foran den store,
røde, flotte men 20 år gamle varmtvandsbeholder, som skal skiftes ud til en mindre, der
udnytter varmen bedre. En del af handleplanen fra projektet om energibesparelser.
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ENERGISTYRING
KRÆVER LANG UDVIKLING
En vigtig erfaring fra projektet er dog, at energistyring
kræver lang udvikling, typisk 1-2 år for at få effekt på
forbruget, kan Mohammed Ali Ajaoui, energirådgiver
fra boligorganisationen DAB, konstatere. Projektet har
været afgrænset til kun at måle varme- og vandforbrug i 2019-2020 og tilmed i en periode ramt af
corona-pandemi, hvor mange beboere har været mere
hjemme og naturligvis brugt mere vand og formentligt
også varme i boligen.
Mohammed mener dog, at en stor vinding i projektperioden har været de mange rådgiverbesøg,
som betyder, at der er lagt handleplaner for mange
varmecentraler, f.eks. hans egen på Sjælør Boulevard i
Sydhavnen.
MARTS 2021
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PROJEKTET ”INTELLIGENT ENERGISTYRING
I ALMENE BOLIGER” RUMMER FLERE INDSATSER
En gruppe almene boligorganisationer samarbejder med Københavns Kommunes Teknikog miljøforvaltning og forsyningsselskabet HOFOR i et pilotprojekt over to år, hvor det bl.a.
handler om at spare på energiregningen. I alt 26 boligafdelinger fra DAB, AAB, KAB og
Domea.dk er med på følgende måde:
• hver boligafdeling får besøg af en energirådgiver med hjælp til at finde besparelser
• ejendomsfunktionærer fra boligafdelingerne bliver tilbudt
efteruddannelse i fjernvarmedrift
• nogle afdelinger får adgang til timeaflæste data om forbruget i deres eget energisystem
• andre afdelinger har fået installeret HOFORs system til intelligent energistyring
i deres varmecentraler
• projektet er støttet af Energifonden og løber til og med april 2021.
Mohammed Ali Ajaoui, energirådgiver
fra DAB.

Læs mere om projektet på Københavns Kommunes hjemmeside:
Energibesparelser i almene boliger

HANDLEPLANER
FOR VARMECENTRALERNE
ER VEJEN FREM
I afdelingen Mozartgård fik de ved
en gennemgang af deres fjernevarmecentral justeret pumper og
reguleret temperaturen på radiatorvandet. Det betød et fald på 9%
i varmeforbruget fra det ene kvartal til det andet, fortæller energirådgiver Mohammed Ali Ajaoui.
Her er desuden lagt budget for,
at den gamle varmtvandsbeholder,
der rummer 5000 liter til badeværelser og køkkener, skal skiftes ud,
da den ikke kan varme alt vandet
op – spiralerne inde i når ikke op.
Det gør en ny og mindre beholder på 3000 liter til gengæld – til
170.000 kr. På den måde bliver
afkølingen forbedret væsent-

ligt, dvs. at ejendommen udnytter det varme vand meget
bedre, inden det ryger tilbage til
fjernvarmecentralen.

Energikoordinator Ronnie Fabricius fra
Boligforeningen AAB
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ET LED I EN
AMBITIØS KLIMAPLAN
Københavns Kommune står bag
pilotprojektet, da kommunen har
en ambitiøs klimaplan og vil fremme den grønne dagsorden ved at
inspirere til energirigtig drift af
ejendomme.
Forsyningsselskabet HOFOR er
med i projektet, da de kan se, at
der er hele 10% at spare på varmeregningen ved at gøre driften
smartere - endda uden at gå på

kompromis med temperaturen i
lejlighederne.

STØTTE TIL LAVERE
BOLIGUDGIFTER I DEN
ALMENE BOLIGSEKTOR
Derfor er de gået sammen med
boligorganisationerne for at undersøge, hvad der skal til for at nå
solide mål. Pilotprojektet er et led i
at understøtte energisparemålene i
Københavns Klimaplan ”KBH2025,
som lyder på 20% varmebesparelse i 2025 i forhold til 2010. Samtidig er projektets ærinde også at
bakke op om visionen om en lavere
samlet boligudgift i den almene
boligsektor n
TEKNIK & MILJØ
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KENDER DU SNIF?
Gentofte arbejder
med energiadfærd
i børnehaverne
Fem børnehaver i Gentofte Kommune har i efteråret arbejdet med
gode energivaner. Evaluering viser, at børnene tager budskabet til
sig. Og at de gode vaner kommer med hjem til forældrene
TEKST /
HEIDI NELBOM

Teamkoordinator
energi,
Gentofte
Ejendomme,
Gentofte Kommune
FOTOS/
Lisbeth Holten
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n række farvestrålende klistermærker fanger øjet, når
man åbner lågen til Villa
Berthes naturlegeplads i
Hellerup nord for København.
”Hejsa. Her i Villa Berthe sparer
vi på energien. Kærlig hilsen Energiagent Snif.”
Og de termoklædte ”isbjørne”,

som en smuk formiddag i oktober
tumler omkring på legepladsen,
har for længst taget den klimabevidste ræv til sig.
Pædagog Susan Nielsen skal
ikke bruge mange sekunder på at
få børnenes opmærksomhed og
sætte sig med fingrene i vejret, da
hun viser sig på legepladsen med
to spande vindmøller og en plysudgave af Snif under armen.
Tidligere på ugen har børnehavebørnene bygget deres egne
vindmøller som del af arbejdet med
at forstå tanken bag vindenergi. Og
nu skal de teste, at vindmøllerne
faktisk også virker.

-Prøv lige at se på Snif. Han
bliver megaglad, når han ser, at
vindmøllerne virker, siger Susan
Nielsen og vrikker med Snifs plyssede overkrop.

ENERGIADFÆRD
SKAL LEGES IND
Snif er hovedattraktionen i Gentofte Kommunes adfærdskampagne
”Energibesparelser i Børnehøjde”,
som i løbet af efteråret er testet
i fem af kommunens daginstitutioner. Målet er at lære børn og
personale i institutionerne, hvordan man kan spare på energi og
vand ved små adfærdsændringer i
hverdagen.
Målgruppen er ikke kun børnene, men i høj grad også personalet, som skal være ambassadører
over for børnene og vise ejerskab

ENERGIBESPARELSER I BØRNEHØJDE
”Energibesparelser i Børnehøjde” er en adfærdskampagne målrettet
daginstitutioner. Målet er at lære børn og personale i institutionerne,
hvordan man kan spare på energi og vand ved små adfærdsændringer i
hverdagen.
Målgruppen er ikke kun børnene, men I høj grad også personalet, som
skal være ambassadører over for børnene og virkelig vise ejerskab
og gode energivaner. En tredje indirekte målgruppe er forældre, som
smittes af børnenes nye fokus på energi.
I alt vil kommunerne opnå følgende resultater:
• Understøtte de kommunale klimamålsætninger
• Gøre energibesparelser til en del af læringen om bæredygtig
udvikling i daginstitutionerne
• Gøre energibesparelser til en del af den daglige drift og ledelse
• Gøre energi og bæredygtighed til en del af institutionens ’brand’
• Involvere alle målgrupper tilknyttet børnehaven.
Pædagog Susan Nielsen står i spidsen for kampagnen om energiadfærd på Villa Berthe. Hun er positivt overrasket over, hvor godt
børnene har taget de bæredygtige budskaber til sig.
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Kampagnen er udviklet af Viegand Maagøe.
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GODE ENERGIVANER I
DAGINSTITUTIONER
Her har vi samlet en syv anbefalinger til gode
energivaner i daginstitutioner. Anbefalingerne
er blevet til på baggrund af energitilsyn i en
række daginstitutioner og erfaringerne fra
adfærdskampagnen:
• Aflæs forbrugsmålere for varme, el og vand hver
måned – enten manuelt eller i et automatisk
registreringssystem
• Spørg ejendomsafdelingen i kommunen om
en status for energiforbrug – og bed om at få
forbruget visualiseret og forklaret
• Sæt energi- og ressourceforbrug på dagsordenen
i daginstitutionen – tal med børnene om gode
energivaner
• Sluk for madkassekøleskabet, når det er tomt
• Sørg for, at radiatorer har fri passage og undgå
at blokere riller i radiatorskjulere
• Undgå at skrue helt op for varmen, og sæt
termostaterne på 2,5-3 i alle rum
• Hjælp hinanden med at være opmærksomme
på, om vandet løber

og gode energivaner. En tredje indirekte målgruppe
er forældrene, som smittes af børnenes nye fokus på
energi.
Pædagogerne deler børnene op i to grupper: De
3-4-årige og de 4-5-årige.
-De mindste børn har lidt sværere ved at forstå
tanken om energibesparelser. Men så kan vi sige til
dem, at Snif siger, at det er vigtigt, at de ikke trækker
ud i toilettet for sjov, og at man skal huske at lukke
for vandhanen efter brug, siger Susan Nielsen og
fortsætter:
-Ellers handler det meget om leg: Vi har for eksempel lavet forskellige eksperimenter med vand. Hvad
kan det bruges til? Kan alt vand drikkes? Vi har leget
med isklumper - hvor hurtigt tør de op? Og så har vi
prøvet at smage på saltvand.
Men allerede i den næste gruppe er der en langt
større forståelse for energiadfærd.
-Vi får mange kommentarer fra forældre om, at børnene husker dem på at slukke lyset derhjemme. Men
igen er legen afgørende. Vi bruger kroppen til at lave
varme og energi. Og bygger vindmøller, så børnene
selv kan prøve at fange vinden og lave energi, siger
hun.

EVALUERING PEGER PÅ ENERGIBESPARELSER
Adfærdskampagnen er en del af Gentofte Kommunes bestræbelser på at reducere energiforbruget i
bygningerne.
Evalueringen af projektet viser, at børnene i de fem
institutioner i høj grad har taget Snif til sig. Pædagogerne oplever, at børnene er blevet mere bevidste om
energi og energibesparelser.
MARTS 2021

En mere ingeniørfaglig gren af
kampagnen er de natrunderinger,
som er foretaget af konsulenter
fra Viegand Maagøe. Her får de
involverede institutioner et energitjek, som sikrer, at der ikke bruges
unødig energi på opvarmning eller
ventilation.
Det kan være simple ting som at
holde radiatorer fri for tøj og bøger,
så varmen kommer ud i rummet.
Men også mere tekniske indsatser,
som Gentofte Ejendomme efterfølgende kan gå videre med. Eksempelvis opsætning af bevægelsessensor på lyset i et depotrum.

GENTOFTE SKAL
HAVE RESTEN MED
I Gentofte Byråd er formand for
Teknik- og Miljøudvalget Karen Riis
Kjølbye begejstret for kampagnen.
-Hvis vi skal fastholde de gode
indsatser med at reducere energispild i institutionerne, er det
vigtigt at have et konstant fokus
på energiadfærden. Ved at engagere børnene i aktivt at hjælpe til
med at stoppe energispild, kan vi
gennem en fælles indsats opnå
energibesparelser. Derudover giver vi gode energivaner videre til
børnene, som de forhåbentlig tager
med hjem til familien og videre i
livet, siger hun.
Aktuelt kigger Gentofte på muligheden for at udvide indsatsen til
samtlige kommunens 60 institutioner. Der bliver ikke tale om en
egentlig kopi af den eksisterende
kampagne, men derimod at bruge
erfaringerne fra Snif til at sætte

ind med en bredere indsats i daginstitutioner såvel som på andre af
kommunens opgaveområder.
Og spørger man Susan Nielsen
fra Villa Berthe, er det en gevinst
for både voksne og børn at arbejde
med energibesparelser.
-Vi er også blevet opmærksomme på, at der er nogle ting, vi som
pædagoger kan gøre anderledes.
Det vigtigste er dog, at vi er engagerede. Hvis bare vi synes, at det
er interessant, så smitter det af på
børnegruppen, siger hun.
Et godt trick er dog at skrive
energiadfærd ind i ugeplanerne, så
man sikrer, at der skabes et godt
flow i arbejdet.

SNIF BLIVER BOENDE
PÅ VILLA BERTHE
Én ting er dog sikkert: Og det er,
at Snif den kommende tid vil blive
boende på Villa Berthe, forklarer
Susan Nielsen.
-Vi er ikke færdige med at tale
om energibesparelser, selv om projektet slutter om nogle uger. Det
skal vi blive ved med. Jeg tænker, at
Snif bliver her, siger hun.
Så rejser hun sig for at synge
den sang, som børnene har glædet
sig til hele formiddagen.
-Nu skal vi synge vores sang. Er
alle klar?
Og så gjalder ”Blæsten kan man
ikke få at se” ud over legepladsen
i Hellerup, mens en flok energibevidste børnehavebørn med
vindmøller i hånden og kasketter
på hovedet gør deres bedste for at
høste den grønne energi n
TEKNIK & MILJØ
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Aalborgenserne kan se deres
varmeforbrug på
mobilen
Med installeringen af mere end
43.000 fjernaflæste varmemålere har
Aalborg Forsyning banet vejen for
en effektiv kommunikation med
kunderne via den gratis energi-app
Watts. På mobilen kan kunderne følge
deres fjernvarmeforbrug. Og det er
både en fordel for privatøkonomien,
energieffektiviteten og miljøet.
TEKST /
HEIDI GJESING
ANDERSEN

Aalborg
Forsyning

W

atts er udviklet af
energikoncernen
SEAS-NVE. App’en
fungerer som en
energiassistent og giver mange
nye fordele for Aalborg Forsynings
kunder, siger kundechef Lars Jensen i Aalborg Forsyning. Han fortsætter: -Watts er meget brugervenlig og altid lige ved hånden. Ud
over at vise det faktiske energiforbrug, sammenholdt med budgettet,
har app’en også mulighed for at
advare kunderne mod overforbrug,
før det faktisk finder sted. Og fordi
kunderne kan følge med og får besked via Watts, hvis varmeforbruget pludselig ryger i vejret, bliver
de både klogere på deres forbrugsmønstre og slipper for ubehagelige
overraskelser.

SUCCES MED SAMLET
OVERBLIK OVER
ENERGIFORBRUG
-I Aalborg Forsyning er det vigtigt,
at kunderne er en del af den grønne
omstilling. Her er app’en en effektiv
løftestang og et stort fremskridt i
forhold til kommunikationen med
kunderne om deres el-, varme- og
vandforbrug, fortæller Lars Jensen.
Jesper Møller Larsen nikker samtykkende og supplerer: -Det er en ny
måde at tænke på, som - ud over at
give forbrugerne et samlet overblik
over boligens energiforbrug - også
er god for kundernes økonomi og
vores fælles klima.
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Med app’en Watts kan Aalborgenserne se deres varmeforbrug på mobilen

Lars Jensen betegner Watts som
en kæmpe succes: -Vi satte fra
begyndelsen barren højt og forventede, at en stor del af kunderne
ville bruge app’en. Det er vi i høj
grad lykkedes med. Det skyldes
ikke mindst en effektiv kommunikationsplan. Aalborg Forsyning
har via e-Boks sendt målrettet
information ud til kunderne om
Watts’ funktioner, og hvordan man
henter app’en.

MOTIVATION TIL
GRØNNERE ADFÆRD
-Ét af formålene med Watts er at

gøre kunderne mere energibevidste og skubbe dem i en grønnere
retning, fortæller Jesper Møller
Larsen. Han håber blandt andet, at
kunderne ændrer deres forbrug,
så de bruger mindre fjernvarme, til
gavn for miljøet og pengepungen.
Samtidig kan løsningen være med
til at gøre kunderne mere trygge,
fordi assistenten hjælper dem med
at overvåge forbrugsmønstrene.
App’en gør det nemlig let for kunderne at følge, hvordan hverdagens
vaner påvirker fjernvarmeforbruget. Det er de små ændringer, der
gør en forskel. -Det kan være, at en
MARTS 2021
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Når vi lynhurtigt kan stikke hånden i lommen og se
på mobilen, hvad det konkret betyder i kroner og ører,
hvordan vi varmer vores bolig op, så motiverer det
også til at ændre vores adfærd

- Kundechef, Lars Jensen

familie ved at prøve sig frem finder
ud af, at de i perioder kan lukke helt
for gulvvarmen, eller at temperaturen på radiatoren kan være lavere i
nogle rum, siger Jesper Møller Larsen. Faktisk kan du time for time se,
hvornår du bruger mest varme. -Du
kan altså stort set følge forbruget,
når teenagedatteren står under
bruseren, griner han.
-Når vi lynhurtigt kan stikke
hånden i lommen og se på mobilen,
hvad det konkret betyder i kroner
og ører, hvordan vi varmer vores
bolig op, så motiverer det også til
at ændre vores adfærd, fortæller
Lars Jensen.

NYE FUNKTIONER PÅ VEJ
Watts bliver løbende udviklet og
har f.eks. fået tilføjet en funktion i
forhold til varmeudnyttelse. Det vil
sige, hvor godt fjernvarmevandet
bliver afkølet. -En for høj returvandstemperatur kan nemlig udløse et ret stort strafgebyr, forklarer
Jesper Møller Larsen. -Hvis flere
MARTS 2021

kunder bliver bedre til at udnytte
den fjernvarme, vi sender ud til
dem, kan vi reducere varmetabet i
forsyningsnettet. Selv små forbedringer kan udløse store besparelser - både i forhold til miljøet og i
kroner og ører, siger Jesper Møller
Larsen.
App’en kan også give en notifikation, hvis der f.eks. er en fejl
i installationen eller en utæthed.
Her kan kunderne desuden gøre
brug af den landsdækkende ”Fjernvarmens Serviceordning”. Via ordningen efterser, tester og regulerer
en autoriseret VVS-installatør
boligens anlæg, så varmeforbruget
bliver mindst muligt. Samtidig bliver der fulgt op på, om der er fejl i
installationen eller utætheder. -En
bedre udnyttelse af fjernvarmen i
de private boliger betyder, at varmetabet i for-syningsnettet bliver
reduceret. Watts er med andre ord
både smart, nem og intelligent og samtidig grøn, fortæller Jesper
Møller Larsen.

PARTNERSKAB GAV
DEN BEDSTE LØSNING
-For mange fjernvarmeselskaber er
dårlig udnyttelse af varmen en stor
udfordring. Aalborg Forsyning er
ingen undtagelse. Desuden havde vi
i Kundeservice længe ønsket en form
for kundeportal, men vi kunne ikke
finde den rigtige løsning på markedet,
siger Lars Jensen. Aalborg Forsyning
indgik derfor i et samarbejde med
varmeforsyningsselskaberne i Helsingør, Kalundborg og på Frederiksberg
samt med SEAS-NVE. -Resultatet blev
Watts, og vi er meget tilfredse med
den løsning, vi har skabt sammen, understreger Lars Jensen.
SEAS-NVE står bag app’en, som i
første omgang er udviklet til at præsentere elforbrug. Aalborg Forsynings
rolle i samarbejdet er primært at være
med til at videreudvikle Watts til også
at kunne vise varmeforbrug. -Det
betyder meget, at vi ikke bare har
købt en færdig løsning, men at vi har
indgået i et partnerskab og dermed
har haft stor medbestemmelse på det
endelige produkt. Det nye værktøj
hjælper nemlig ikke kun kunderne
med at holde øje med deres forbrug.
Det motiverer dem også til at indstille
deres varmeanlæg hensigtsmæssigt,
fortæller Lars Jensen.
På sigt kan kunderne i Aalborg
Kommune også følge deres vandforbrug og få lækagealarmer. Det sker,
når de fjernaflæste vandmålere bliver
installeret i perioden 2020-2023 n

På billedet ses
kundechef Lars
Jensen (t.v.) og
forsyningschef
Jesper Møller
Larsen .
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NYT FÆLLESSKAB VIL
STYRKE INDSATSEN
MED DYNAMISKE
DATA I KOMMUNERNE
Stadigt flere datakilder bliver tilgængelige for kommunerne, og lige
nu er det særligt de dynamiske data, der stormer frem. Men hvordan arbejder man med de dynamiske data, og hvad er deres
potentiale i forhold til at fremme grøn omstilling og bæredygtig byudvikling i kommunerne? Det er stadig nyt land for mange. En række kommuner står bag nyt fællesskab, der vil øge samarbejdet om
netop de dynamiske data.
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tret i Høje Taastrup Kommune og
en af initiativtagerne bag fællesskabet, pointerer vigtigheden af
det nye vidensdelingsforum:
-Jeg ser et kæmpe potentiale i, at
vi samarbejder og videndeler om
den digitale infrastruktur. Sammen
kan vi fortsat sætte barren højt og
sætte skub i kommunernes digitale
udvikling. Som kommune er vi ofte
i driftsmode, og med fællesskabet
her, husker vi at give ekstra rum
til at styrke udviklingsopgaverne.
Han afslutter:
-Jeg forventer, at udbyttet både
bliver tekniske løsninger og bedre
økonomi. Via vores erfaringer kan
vi blandt andet se, at der er mange
penge at spare ved at gå sammen og lære af hinanden, når det
handler om at etablere smarte og
digitale løsninger, der for eksempel
er baseret på sensorer og trådløs
kommunikation.

I

følge en rapport fra McKinsey
(2018) kan Smart City-løsninger, data og digitalisering
hjælpe med at løfte på op mod
70 procent af FN’s Verdensmål. I
arbejdet med at udnytte Smart
City-potentialet spiller dynamiske data en vigtig rolle. Det drejer
sig om realtidsdata, for eksempel
IoT-data fra sensorer, Bluetooth
data, GPS-data og crowdsourced
data. Det er datakilder, som vokser
i mængde og med stor hastighed,
og som giver et præcist øjebliksbillede af, hvordan byerne fungerer
og anvendes lige nu. Den viden
kan knyttes til andre datakilder
og kan give kommunerne en mere
faktabaseret indsigt, så de kan
målrette deres arbejde og udviklingen af nye løsninger inden for den
grønne omstilling, effektivisering
og byudvikling.
For at fremme samarbejde på
tværs af kommuner på dette område er en række kommuner gået
sammen om ”Fællesskab for dynamiske by-data”. Lars Christensen,
der er chef for Miljø- og TeknikcenMARTS 2021

ÅBENT OG HANDLENDE
FÆLLESSKAB
Nøgleordene for det nye fællesskab er at være et åbent og handlende fællesskab, hvor kommuner,
regioner og andre interessenter
kan mødes, sparre og blive klogere
på, hvordan dynamiske data kan
bidrage til at skabe bæredygtige
byer, der er effektive og gode at
bo i. Et rum, hvor deltagerne kan
udveksle erfaringer om, hvad der
sker på techfronten, om datastruktur og -standarder. Og det er
relevant for kommuner på tværs af
landet. Guldborgsund er en anden
kommune, der har været med fra
starten. De ser et stort potentiale i
partnerskabet inden for mange af
kommunens kerneområder:
-Vi er med i partnerskabet, fordi
vi tror på, at det er den rigtige
måde at sikre den nødvendige viden, der skal til for, at vi kan indfri
vores politiske mål – og det gælder
både inden for bæredygtighed, klima, infrastruktur og sundhed med
videre, fortæller Kristine Klæbel,
Centerchef for Teknik og Miljø i
Guldborgsund Kommune.
I Guldborgsund kommune spiller
data en stor rolle, hvor de dynamiske data er med til at underbygge
forskellige scenarier, og sikre, at de
rigtige valg bliver truffet. Kristine
Klæbel fortsætter:
-Vi har allerede en masse data i

-Jeg ser et kæmpe potentiale i, at vi
samarbejder og videndeler om den
digitale infrastruktur. Sammen kan vi
fortsat sætte barren højt og sætte skub
i kommunernes digitale udvikling
dag, men vi skal blive bedre til at
sætte det i spil, og det er stadig
nyt for os. Data skal ikke ende som
tal i et Excel-ark – de skal aktivt
ud at leve og gøre en forskel for
kommunen. Og hvis vi skal lykkes
med at udnytte det fulde potentiale, så kræver det, at vi samarbejder med både virksomheder og
kommuner.
Ideen til det nye fællesskab
er opstået på tværs af en række
dataprojekter, der i flere år har arbejdet med at udvikle og bidrage til
Smart City-løsninger. I takt med, at
projekterne er afsluttet, har styregrupperne bag projekterne fundet
det nødvendigt at bygge ovenpå og
videreføre de løsninger, aktiviteter
og målsætninger, der er opnået n

ARBEJDSOPGAVER
FOR FÆLLESSKABET I 2021
• Erfaringsdeling om, hvordan dynamiske data bidrager til løsninger inden for blandt andet trafik,
affald, indeklima, bygninger.
• Projektudviklingsidé-seminar med fokus på at
søge EU-midler.
• Skaleringsmøde om cases med dynamiske data,
der med fordel kan skaleres.
• Studietur til Århus for at blive inspireret af,
hvordan kommunen arbejder med IoT og andre
dynamiske data, og hvordan de omsætter det til
kommunale løsninger.
• Workshop om GDPR, sikkerhed og privacy, der
tager udgangspunkt i en case fra DTU.
• Understøttelse af arbejdet med standarder og
datainfrastruktur ved blandt andet at teste og
afprøve OS2IoT-server lokalt, se på forskellige
opsætninger, platforme og brugerflader på de
cases, der arbejdes med på tværs.
• Fælles indkøbsaftaler på IoT-området.
Mange kommuner har tilmeldt sig, men der er plads
til flere. Kontakt seniorprojektleder Lise Søderberg på Lise.soederberg@gate21.dk, hvis du er
interesseret.
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MILJØ

KOMMUNALT HANDLERUM
I FORHOLD TIL
FORURENINGEN FRA
BRÆNDEOVNE
TEKST /
SIGNE SONNE-HOLM

Miljøpolitisk medarbejder,
brancheforeningen
Dansk Miljøteknologi
FOTOS/
Colourbox

Hyggen er skadelig
for mennesker
og miljø – men
kun uden filter.
Heldigvis er der i
dag udviklet moderne rensefiltre,
som kan reducere
antallet af udledte
fine og ultrafine
partikler fra brændeovne med helt
op til 95 procent.
Med dem behøver
vi ikke at vælge
mellem brændeovnens hygge
og danskernes
sundhed. Vi kan få
begge dele.
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Vintervejret er over os, og der er få ting, der varmer en koldsnudet nordbo
som ild i pejsen. Men brændefyring har store konsekvenser for
luftkvaliteten og danskernes sundhed. Derfor skal kommuner have
mulighed for at udpege byområder, hvor der kan stilles krav til udledning
af skadelige partikler fra brændefyring.

nhver, der følger med i debatten om brændefyring, vil kunne nikke genkendende til, at
det er et følsomt og dilemmafyldt emne. Det
drejer sig om essensen af den danske selvforståelse - vores hygge – og hensynet til befolkningens
sundhed.
For brændefyring forurener. Det er veldokumenteret, at luftforurening er det miljøproblem, som har de
største sundhedskonsekvenser. Dårlig luft er skyld i
sygdomme som lungekræft, hjertekarsygdomme, diabetes og astma. De samfundsøkonomiske omkostninger er store, og det er de menneskelige omkostninger

også. Ifølge beregninger fra Nationalt Center for Miljø
og Energi (DCE) på Aarhus Universitet er partikelforurening fra brændeovne årsag til op mod 550 for
tidlige dødsfald i Danmark hvert år. På europæisk plan
kan 400.000 for tidlige dødsfald årligt knyttes til forurening med fine partikler.
Heldigvis er der i dag udviklet moderne rensefiltre,
som kan reducere antallet af udledte fine og ultrafine
partikler fra brændeovne med helt op til 95 procent.
Med dem behøver vi ikke at vælge mellem brændeovnens hygge og danskernes sundhed. Vi kan få begge
dele.
MARTS 2021
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DANMARKS
INTERNATIONALE
FORPLIGTELSER
Luftforening skeler ikke til landegrænser, og derfor stiller EU krav
til både luftkvalitet og grænser
for udledningen af forurenende
stoffer i medlemslandene. Aktuelt
forpligter EU’s NEC-direktiv Danmark til at reducere udledningen
af fine partikler (PM2,5) i 2020 og
2030 med hhv. 33 % og 55 % målt i
forhold til udledningen i 2005.
De mål lever vi ikke op til. Selv
med de reduktioner, der følger af
den ejerskifteordning for brændeovne, som Folketinget netop har
vedtaget, forventes vi først at nå
2020-målet med en forsinkelse på
tre år. Opfyldelsen af målet om 55
% reduktion i 2030 ser ligeledes ud til at blive forsinket. Ifølge
fremskrivninger udarbejdet af DCE
vil der i 2030 være en manko på
ca. 2.900 tons partikler. Det svarer
til mere end otte gange den totale
udledning af fine partikler fra alle
kilder i Københavns kommune i
hele 2017.
Der skal derfor gøres mere, hvis
Danmark vil sikre befolkningen
god luftkvalitet. Pilen peger især
på brændeovne, for ca. 70 procent af det indenlandske bidrag til
partikelforureningen i Danmark
stammer herfra.
FORSKELLIGE
LØSNINGER ER FORSØGT
Flere kommuner har på forskellig
vis forsøgt at begrænse eller forbyde brændefyring i dele af kommunen. Hensigten har været at sikre
renere luft til borgerne, begrænse
nabogener og dermed skabe mere
attraktive boligområder.
Med henvisning til luftkvalitet
og sundhed har både Furesø og
Lejre vedtaget lokalplaner, der med
ophæng i planloven forbyder skorstene i nyetablerede boligområder.
Men den praksis kan være ulovlig,
fordi lokalplaner kun kan forholde
sig til planlægningsmæssige og/
eller æstetiske forhold. Lokalplaner
kan ikke udstikke retningslinjer
med reference til sundhed og miljø.
Københavns kommune har
tilsvarende argumenteret for, at
kommuner skal have mulighed for
at forbyde brændefyring. For bl.a.
København gælder det paradoksale
forhold, at der allerede er etableret en miljøzone for at begrænse
partikelforureningen fra de tunge
MARTS 2021

køretøjer og varebiler. Men der
er ingen krav til udledningen fra
brændeovne, selvom en ny miljømærket brændeovn fra 2017 ifølge
DCE udleder 11 gange flere partikler end en nyregistreret lastbil fra
2006 uden filter - en lastbil, der
er forment adgang til miljøzonen,
fordi den forurener for meget.

EN MULIG ÅBNING I
BRÆNDEOVNSBEKENDTGØRELSENS §18
Men måske er kommunernes
handlerum ikke udtømt inden
for den gældende regulering af
brændeovne.
Brændeovnsbekendtgørelsens
§18 påpeger således, at en kommunalbestyrelse kan fastsætte regler
om ”forureningsbegrænsende
foranstaltninger, over for fyringsanlæg til fyring med fast brændsel,
i nærmere klart angivne områder i
kommunen, hvor det er miljømæssigt begrundet”.
Flere kommuner benytter allerede paragraffen til f.eks. at tydeliggøre reglerne for fyring med fast
brændsel, men formuleringen må
give albuerum til en del mere.
Det er oplagt at udfordre den
gængse brug af paragraffen ved at
udpege byområder, hvor brændefyring kun er tilladt, hvis brændeovnene er udstyret med moderne
rensefiltre, som effektivt reducerer
udledningen af partikler. Det kunne f.eks. være relevant i tætbefolkede områder, som i forvejen er

dækket af kollektiv varmeforsyning, og hvor formålet med optænding alene er hygge.

OMKOSTNINGER
OG GEVINSTER
Et krav om røggasrensning vil
naturligvis have omkostninger. Det
er ikke gratis at installere filteret,
og det skal også vedligeholdes.
Dermed pålægges den enkelte
brændeovnsejer en udgift.
Men det er i god overensstemmelse med princippet om, at
forureneren betaler, og udgiften
til køb og installation af et filter
overstiger ikke de samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med forureningen fra den
enkelte brændeovn. På den måde
er der proportionalitet i forhold til
udgiftsniveauet.
Dertil kommer en lang række
gevinster for lokalsamfundet. Antallet af naboklager må forventes
at falde, og kommuner vil kunne
markedsføre sig med ”renluft-områder”, der vil være attraktive for
børnefamilier og særligt udsatte
borgere. Mindre luftforurening
vil formodentligt også have en
positiv indflydelse på huspriser og
ejendomsværdier.
Så der er mange gode grunde til
at etablere byområder med krav til
effektiv røggasrensning ved brændefyring. Det er godt for udbredelsen af ny effektiv teknologi, men
først og fremmest er det vigtigt for
vores sundhed og miljøet n

Aktuelt forpligter
EU’s NEC-direktiv
Danmark til
at reducere
udledningen af fine
partikler (PM2,5) i
2020 og 2030 med
hhv. 33 % og
55 % målt i forhold
til udledningen i
2005. De mål lever
vi ikke op til - men
kommunerne har et
muligt handlerum.
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Vigtigt at anlægge
Færdselsarealer For Alle
Kommunerne kan hjælpe med, at flere borgere med synshandicap kan komme til at færdes
sikkert og selvstændigt. Undersøgelse fra instituttet BUILD ved Aalborg Universitet
dokumenterer, at alle Vejdirektoratets anvisninger til udformning af det trafikale
miljø bør følges – også selv om vejregelhåndbogen ’Færdselsarealer for alle – Universelt
design og tilgængelighed’ har status som vejledning og dermed ikke er bindende.
sentlighed liggende mellem 4,8-5,0 (tabel 1), og intet
element blev vurderet lavere end 4,3 for den synsgruppe, som havde det største behov for elementet
som støtte til orientering.
Elementerne i tabellen må dog ikke opfattes således,
at de øvrige elementer ikke er væsentlige, idet samtlige 34 elementer blev vurderet til skalaens maksimale
5.0 for mindst en synsgruppe indenfor usikkerhedsintervallet. En uddybende dataanalyse gav et fingerpeg
om, at nogle af elementernes væsentlighed blev vurderet endnu højere for de 50-60 %, som havde mindst
en funktionsnedsættelse yderligere ud over synet.
Resultaterne viser altså, at alle elementer i vejreglens anvisninger er meget vigtige, hvorfor rapportens
forfattere ikke kan opstille en prioriteret liste over
elementernes væsentlighed, men anbefaler, at alle
anvisninger følges fuldt ud. Dette skyldes sandsyn-

Fodgængerfelt ved
Scandiagade/
Sydhavnsgade
København SV.
Der er opmærk
somheds- og
retningsfelter på
fortov og heller
samt lydfyr iht.
’Færdselsarealer
for alle – Universelt
design og
tilgængelighed’,
som gør det muligt
for borgere med
synshandicap at
krydse vejen på
egen hånd.

TEKST /
ANNETTE
BREDMOSE

rådgiver BUILD,
Aalborg
Universitet
FOTOS/
Søren Ginnerup
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ed udgangspunkt i Vejdirektoratets anvisninger har forskere og rådgivere ved
BUILD undersøgt vigtigheden af 34 fysiske
elementer, som indgår i anvisningerne til
udformning af det trafikale miljø, f.eks. ledelinjer, opmærksomhedsfelter, friholdte gangbaner og lydfyr.
Projektet er støttet af VELUX FONDEN og igangsat
på baggrund af to undersøgelser fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som
viser, at kun omkring halvdelen af de personer, som
har et synshandicap, uden særlige vanskeligheder kan
færdes i deres lokalmiljø.
Rapporten bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt Danmarks O&M instruktører (Orientering
og Mobility), som lærer borgere med synshandicap at
færdes og dermed har stor faglig viden på området.
Besvarelserne er baseret på undervisning af ca. 3000
borgere og understøttes af tidligere forskning med
deltagelse af testpersoner med synshandicap.

ALLE ELEMENTER ER VIGTIGE
O&M instruktørerne blev bedt om at vurdere væsentligheden af de fysiske elementer på en skala fra
1-5, hvor 1 var ikke særlig væsentligt, og 5 var meget
væsentligt. Væsentligheden blev vurderet for hver af
følgende 4 synsgrupper 1) helt blinde, 2) praktisk blinde, 3) stærkt svagsynede og 4) svagsynede.
15 elementer blev i gennemsnit vurderet til en væ-

ANBEFALINGER TIL KOMMUNERNE
- Vejregelhåndbogens anvisninger følges fuldt
ud for nye anlæg og i videst muligt omfang ved
ombygning af eksisterende anlæg.
- Information om elementernes vigtighed til alle,
herunder principper for anlæg til brolæggere
og friholdelse af gangbaner og ledelinjer til
forretningsdrivende.
- Vedligeholdelse af lydfyr med
tilstrækkeligt lydniveau.
- Gennemgang af eksisterende anlæg med henblik
på ombygning i det omfang, økonomien tillader.
Læs om flere anbefalinger og trafiksikkerhed i
rapporten.
Projektet er støttet af VELUX FONDEN med knap
400.000 kroner (sag 00026006) og udarbejdet
af Annette Bredmose, rådgiver, og Anders Rhiger
Hansen, seniorforsker, begge ved BUILD, Aalborg
Universitet.
Rapport: Kortlægning af fysiske elementers
væsentlighed i trafikken for personer med
synshandicap, https://sbi.dk/Pages/Kortlaegningaf-fysiske-elementers-vaesentlighedi-trafikken-for-personer-medsynshandicap.aspx
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Ledelinjer ved Nørreport i København.
Ledelinjen er her blokeret af et klapskilt,
som ikke kun reducerer nytteværdien
af ledelinjen, men direkte er en uventet
forhindring og dermed til fare for borgere
med synshandicap. Dansk Blindesamfund
og BUILD anbefaler bredere ledelinjer
med 4 ribber, som er lettere at føle.

centre for at finde brugbare løsninger de steder, hvor vejregelhåndbogen ikke kan følges fuldt ud.

OVERVÅGNING OG
VEDLIGEHOLD
Når tilgængelighed er etableret
ved anlæggelse af følbar gangbane eller ledelinje, er det vigtigt, at
disse friholdes for gadeinventar
for at opnå den tilsigtede funktion. Her kan kommunerne hjælpe
ved at udarbejde et gågadereguligvis det grundige arbejde, der
ligger til grund for udarbejdelsen
af vejregelhåndbogen ’Færdselsarealer for alle – Universelt design
og tilgængelighed’.

INFORMATION ER VIGTIG
Rapportens forfattere finder, at
manglende information i alle led
er et problem. I artiklen ’Tilgængelighed i lille eller stor skala?’ peger
C.M. Feldthaus på, at flere projekter anlægges forkert på grund af
manglende viden om tilgængelighed hos de udførende på trods af,
at vejregelhåndbogen er fulgt ved
projekteringen. Som løsning på
problemet anbefales f.eks. flere tilgængelighedsrevisioner i anlægsfasen, men også tilsyn i mindre
skala kan være effektiv og billig.
O&M instruktørerne bekræfter
Feldthaus’ observationer gennem
deres kommentarer.
Vejregelhåndbogens første
udgave er fra 2003, flere anvisninger blev revideret i 2013 og 2017.
Der er derfor naturligt nok mange
anlæg, som ikke lever op til de nuværende anvisninger, omfanget er
dog ikke undersøgt i rapporten.
For at opnå bedre tilgængelighed
har flere kommuner fået udarbejdet tilgængelighedsplaner over de
vigtigste ruter, men ofte er der kun
en lille pose penge, skriver C.M.
Feldthaus videre. Derfor var et af
formålene med undersøgelsen at
give kommunerne mere viden samt
et redskab til at kunne prioritere
anvisningernes elementer, hvilket
dog ikke viste sig muligt. Rapporten anbefaler, at der tages kontakt
til O&M instruktører på landets
synscentraler/kommunikationsMARTS 2021

lativ eller lignende, som beskriver
lovlig placering af fortovsudstillinger – og ikke mindst håndhæve
dette. I tilknytning hertil bør de
forretningsdrivende informeres
om betydningen af de fysiske elementers vigtige funktion, så de får
forståelse for regulativet.
Lydfyr (akustiske trafiksignaler)
blev sammen med stokkeværn på
vejafspærringer vurderet vigtigst,
men O&M instruktørerne bemærker, at disse kan være problematiske for naboerne, hvorfor de nogle
steder enten skrues for langt ned i
lydstyrke eller endda slukkes helt,
hvorved de mister deres funktion.
Rapportens forfattere anbefaler
derfor lydfyr, som kan aktiveres af
borgerne n

ELEMENTER MED HØJESTE VÆSENTLIGHED PÅ 4,8 – 5,0 FOR MINDST ÉN SYNSGRUPPE
ELEMENT

HELT
BLINDE

PRAKTISK
BLINDE

STÆRKT
SVAGSYNEDE

SVAGSYNEDE

FØLBART
AFGRÆNSET GANGBANE

5,0

4,8

3,9

2,7

FØLBART AFGRÆNSET
GANGAREAL MOD
CYKELSTI PÅ DELTE STIER

4,8

4,9

4,3

3,5

FØLBART AFGRÆNSET ’SAFE
SPACE’ MOD ’SHARED SPACE’

4,9

4,9

4,3

3,4

LEDELINJER OVER
ÅBNE OMRÅDER

4,9

4,8

4,3

3,3

FØLBARHED AF LEDELINJER
OG OPMÆRKSOMHEDSFELTER

4,9

4,9

4,2

2,9

OPMÆRKSOMHEDSFELT UD
FOR BUSSTOPPESTEDER

4,8

4,8

4,1

3,2

KANTSTEN OP TIL MIDTERHELLE
I SIGNALREGULEREDE KRYDS

4,7

4,8

4,1

3,2

LYDFYR I
SIGNALREGULEREDE KRYDS

5,0

5,0

4,7

4,1

OPMÆRKSOMHEDSFELT VED
NEDSÆNKET KANTSTEN
I RUNDKØRSLER

4,8

4,8

4,1

3,0

RETNINGSFELT PÅ TVÆRS AF
FORTOV VED FODGÆNGERFELT
I RUNDKØRSLER

4,8

4,8

4,1

2,9

KANTSTEN OP TIL MIDTERHELLE
I RUNDKØRSLER

4,8

4,8

4,2

3,0

MARKERING AF TRINFORKANTER
I KONTRASTFARVE

1,3

2,7

4,8

4,7

AFSKÆRMNING AF
TRAPPERS UNDERSIDE

4,8

4,8

4,2

3,7

STOKKEVÆRN PÅ
AFSPÆRRING AF VEJARBEJDE

5,0

5,0

4,7

3,9

STILLADS MARKERET
MED KONTRASTFARVE

1,0

2,7

4,9

4,8

Elementernes rækkefølge svarer til anvisningernes rækkefølge i ’Færdselsarealer for alle – Universelt design og
tilgængelighed’ (2017).
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Kommentar:

Som kommuner skal
vi stille større krav
til produkters miljømæssige
sammenlignelighed
Det familieejede firma Fischer Lighting har som de første i branchen valgt at CO2-certificere
deres lamper med en EPD certificering. Som kommuner skal vi være med til at skabe den
efterspørgsel, der får virksomhederne til at levere på sammenlignelig miljødokumentation.
virksomheden fremover kan dokumentere produkternes præcise klima- og CO2-aftryk. Men det er vigtigt,
at andre virksomheder følger trop, og kunderne samtidig begynder at stille større krav om en mere klimavenlig produktion.
-Der ligger et stort ansvar hos os som virksomheder
for at lægge kortene på bordet og få skabt mere gennemsigtighed i forhold til den miljøpåvirkning, vores
produkter skaber, siger Lars Elmvang, der er partner
og strategidirektør i Fischer Ligthing.
Men der ligger et ligeså stort ansvar hos kunderne
- os – for at efterspørge dokumenterede produkter og
prioritere med åbne øjne.

TEKST /
GIULIA LORENZEN

Ejendomschef i
Køge kommune,
faggruppe
formand for
Kommunale
Ejendomme i KTC

P

olitikerne og borgerne råber på bæredygtighed og grøn omstilling. Men hvordan skal vi
indbygge det i f.eks. vores byggerier? Vi ved
alle sammen godt, at timepriserne i Danmark
er høje, og hvis man vil genbruge gamle byggematerialer i byggeri i dag, går det ofte hen og bliver dyrere.
Men det er nødvendigt, at der også sker noget i byggebranchen, når målet er, at vi har reduceret CO2 med 70
% inden 2030.
Den danske belysningsvirksomhed, Fischer
Lighting, har som den første i branchen valgt at
EPD-certificere deres mest populære produkter, så
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MILJØDEKLARATION GIVER MENING,
NÅR MANGE GØR DET SAMME
EPD står for ”Environmental product declaration” og er
en miljødeklarering, som giver informationer om det
præcise indhold i produkter, byggevarer og materialer.
Samtidig dokumenterer EPD’en den totale miljøpåvirkning i hele livscyklussen – fra råstofferne udvindes fra
jorden til produktet, byggevaren eller materialet ender
hos kunden og senere skal udskiftes med noget andet.
På denne måde giver en EPD kunderne og forbrugerne mulighed for at træffe mere klimavenlige valg,
men først når mange virksomheder følger i Fischer
Lightings fodspor, understreger Lars Elmvang.
-EPD’en siger ikke i sig selv, om et produkt er godt
eller skidt for miljøet. Det er først for alvor muligt at
vurdere, når man kan sammenligne EPD’en for et
produkt med EPD’en for et andet. Derfor er min appel
selvfølgelig også, at rigtig mange andre virksomheder
får en miljødeklaration, ligesom jeg opfordrer kunderne og forbrugerne til at stille større krav” siger Lars
Elmvang.
Den opfordring vil jeg godt lytte til. Grøn omstilling
er et fælles ansvar, og i den tid, vi lever i, er der flere
regnskaber, der skal gå op. Det må vi samarbejde om at
få dem til n
MARTS 2021

Nyt om navne /

KTC FAGGRUPPEN FOR KOMMUNALE EJENDOMME

NYE KRÆFTER I FAGGRUPPEN
FOR KOMMUNALE EJENDOMME
KTC Faggruppen for
Kommunale Ejendomme
trækker flere kræfter
ind i gruppen i form
af Carsten Schlein fra
Esbjerg Kommune.
Med sin nye titel som faggruppemedlem repræsenterer Carsten Schlein Kreds Syddanmark i Faggruppen for Kommunale Ejendomme.
De sidste 20 år har Carsten været
ansat i Esbjerg Kommune, heraf de
16 år som leder: Først som funktionsleder for det team, der arbejder
med den interne bygherrerolle, og

siden 2013 som ejendomschef. Sammen med 17 andre
medarbejdere varetager Carsten bygherrerollen og har
ansvaret for kommunens bygninger både mht. det indvendige og udvendige vedligehold samt energistyring.
Carsten er uddannet bygningskonstruktør med
håndværksmæssig baggrund som tømrer. Inden han
kom til kommunen, slog han i ni år sine folder som
produktudvikler ved Velux. Han har derigennem fået
en grundlæggende viden om fremstilling og udvikling
af byggeprodukter.
Carsten giver udtryk for at glæde sig over den vidensudveksling i faggrupperne, der i sidste ende er
med til at udvikle den kommunaltekniske sektor:
-Jeg ser frem til at deltage i et netværk med dygtige
fagfolk og få nuancerede drøftelser af de udfordringer,
vi har i kommunalt regi, siger han og fortsætter: -Med
en praktisk tilgang håber jeg også at kunne trække på
min erfaring i faggruppens høringsarbejde.

KEF

KOMMUNALT
ENTREPRENØRFORUM
(KEF) SKIFTER NAVN

Den landsdækkende forening, der siden stiftelsen i 2004 er gået
under navnet Kommunalt EntreprenørForum (KEF), har skiftet
navn til KEF – Kommunal Drift og Service.

Kommunal Drift og Service
Foreningen KEF faciliterer kompetenceudvikling,
videndeling og erfaringsudveksling for kommunale
drifts- og serviceenheder over hele landet.
Siden foreningens stiftelse i 2004 har branchen
været i konstant udvikling. Foreningen dækker i
dag over en lang række drifts- og serviceområder,
og medlemmerne beskæftiger sig til daglig med alt
lige fra vejdrift og rengøring til bygningsservice og
kantinedrift.
MARTS 2021

Flere af medlemmerne har
som følge af udviklingen påpeget, at navnet Kommunalt
EntreprenørForum ikke længere
er dækkende for, hvad medlemmerne beskæftiger sig med.
Derfor har foreningen skiftet
navn til KEF – Kommunal Drift
og Service, som i højere grad
favner bredden i medlemmernes
arbejdsområder.
KTC ønsker KEF tillykke med det
nye navn.
Læs mere om foreningen på
www.kef.nu

FÅ NAVN OG
ANSIGT PÅ I
TEKNIK & MILJØ
Netværk er vigtigt.
Præsenter jeres nye
tiltrædelser, jubilarer og
andre vigtige begivenheder
i Teknik og Miljø.
Medlemmer: Gratis
Øvrige samarbejdsparter:
Kontakt venligst Mads Tjærby:
kontakt@vendemus.dk

TEKNIK & MILJØ
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Afsender: TechMedia A/S, Naverland 35, DK-2600 Glostrup

Hos Nordiq Group
sikrer vi, at
klimatilpasning
integreres som del af
en bæredygtig
opgaveløsning

Ved vores tværfaglige
og holistiske tilgang til
opgaveløsningen sikrer vores
erfarne specialister, at merværdi
indarbejdes i alle projekter
Se mere på:
www.nordiq-group.dk

Ring til os på:
5372 1401
eller send os
en mail på:
info@nordiq-group.dk

VAND & MILJØ - BYGHERRERÅDGIVNING - GIS & IT

